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11..11  ประวัติความเป็นมา    

 กลุม่ธุรกิจฯ เกิดขึ $นจากการร่วมกิจการระหวา่งธนาคารเกียรตินาคนิ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) และบริษัท ทนุภทัร 
จํากดั (มหาชน) (“ทนุภทัร”) เมื�อวนัที� 13 กนัยายน 2555 เพื�อขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัและสนบัสนนุความเป็น
เลศิในทกุธุรกิจหลกัของธนาคารและภทัร โดยมุง่เน้นการผสมผสานความเชี�ยวชาญในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาด
ทนุเข้าด้วยกนั โดยผลจากการร่วมกิจการ ธนาคารได้เข้าซื $อหุ้นของทนุภทัรร้อยละ 99.93 ของหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั $งหมดและ
ออกหุ้นสามญัของธนาคารให้แกผู่้ ถือหุ้นของทนุภทัรตามอตัราสว่นการแลกเปลี�ยนหุ้น (Swap Ratio) 1 หุ้นสามญัของทนุภทัร
ตอ่ 0.9135 หุ้นสามญัของธนาคารตามแผนการร่วมกิจการที�ได้รับการอนมุตัจิากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555  

 ภายหลงัการร่วมกิจการมาจนกระทั�งปัจจบุนั กลุม่ธุรกิจฯ แบง่การดําเนินธุรกิจออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ซึ�งดาํเนินงานโดยธนาคาร และธุรกิจตลาดทนุ ซึ�งดาํเนินงานโดยบริษัทในกลุม่ธรุกิจฯ ได้แก่ ทนุภทัร บริษัท
หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) (“บล.ภทัร”)  บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั (“บล.เคเคเทรด”) (เดิมชื�อบริษัทหลกัทรัพย์ 
เกียรตินาคิน จํากดั หรือ บล.เกียรตินาคิน) และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั (“บลจ.ภทัร”) (เดมิชื�อบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เกียรตนิาคิน จํากดั หรือ บลจ.เกียรตินาคิน)  

 ก่อนที�จะมาเป็นกลุม่ธุรกิจฯ ธนาคารได้รับการจดัตั $งขึ $นในรูปบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากดั ในปี 2514 
ด้วยทนุจดทะเบียนเริ�มต้นจํานวน 10 ล้านบาท เพื�อประกอบธุรกิจเงินทนุและธุรกิจหลกัทรัพย์ และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในปี 2531 ก่อนที�จะจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2536 ซึ�งตอ่มาได้มีการแยกธุรกิจ
เงินทนุและธุรกิจหลกัทรัพย์ออกจากกนัในปี 2542 

 การดาํเนินธุรกิจของบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ได้ผา่นทั $งช่วงที�ธุรกิจการเงินมีการเติบโต
และได้เผชิญกบัวิกฤตเศรษฐกิจครั $งสาํคญัของประเทศหลายครั $ง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ซึ�งสง่ผลให้
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ถกูระงบัการดําเนินกิจการชั�วคราวพร้อมกบัสถาบนัการเงินอีก 57 แหง่  
อยา่งไรก็ดี ผลจากการดําเนินธุรกิจอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบประกอบกบัการสนบัสนนุจากพนัธมิตรที�เข้มแข็ง อาทิ ผู้ ถือ
หุ้น ลกูค้า ผู้บริหาร และพนกังานที�ทุม่เททํางานอยา่งเตม็ที� ทําให้บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตนิาคิน จํากดั (มหาชน) ได้รับ
อนมุตัิจากกระทรวงการคลงัให้กลบัมาดําเนินการได้อีกครั $งในปี 2541 และเติบโตขึ $นเป็นลาํดบัจนกระทั�งได้รับอนญุาตให้
ยกระดบัจากบริษัทเงินทนุเป็นธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) และเริ�มดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตั $งแตว่นัที� 3 
ตลุาคม 2548 เป็นต้นมา 

ทนุภทัรเป็นบริษัทโฮลดิ $ง (Holding Company) จดทะเบียนจดัตั $งเมื�อวนัที� 1 เมษายน 2553 มีสถานะเป็นบริษัท
มหาชนจํากดัที�ถกูจดัตั $งขึ $นตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของ บล.ภทัร เพื�อดําเนินธุรกิจการลงทนุและถือหุ้นของ บล.ภทัร  

บล.ภทัร เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หมายเลข 6 จดัตั $งขึ $นเมื�อวนัที� 17 กนัยายน 2540 ภายใต้นโยบายแยก
ธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์ออกจากกนัของบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ภทัรธนกิจ จํากดั (มหาชน) ซึ�งถกูจดัตั $งขึ $นและดาํเนิน
ธุรกิจมาตั $งแตปี่ 2515 ธุรกิจหลกัของ บล.ภทัร ประกอบด้วยธุรกิจการเป็นนายหน้าซื $อขายหลกัทรัพย์และสญัญาซื $อขาย
ลว่งหน้าให้แก่ลกูค้าสถาบนัในประเทศและตา่งประเทศซึ�งมีพนัธมิตรทางธุรกิจ คือ ธนาคารแหง่อเมริกา เมอร์ริล ลนิช์ (“เมอร์



 แบบ 56-1 ประจําปี 2558 

 สว่นที� 1-1 หน้า 1-2 

ริล ลนิช์”) และลกูค้าบคุคลรายใหญ่โดยมีการประกอบธุรกิจที�ปรึกษาการลงทนุสว่นบคุคลในลกัษณะ Asset Allocation ธุรกิจ
วานิชธนกิจ และธุรกิจการลงทนุ 

ธนาคารได้ซื $อหุ้นของ บลจ.เกียรตนิาคนิ ในสดัสว่นร้อยละ 40 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั $งหมดจากกองทนุบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (“กบข.”) ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั $งที� 7/2555 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 7 กนัยายน 2555  โดยได้ชําระ
ราคา 63 ล้านบาท และรับโอนหุ้นจํานวน 4.8 ล้านหุ้นเมื�อวนัที� 28 กนัยายน 2555 และเกิดคา่ความนิยม 19 ล้านบาทจากการซื $อหุ้นครั $ง
นี $ สง่ผลให้ธนาคารถือหุ้นใน บลจ.เกียรตินาคิน ทั $งสิ $นร้อยละ 99.99 และตอ่มาในวนัที� 28 ธนัวาคม 2555 ธนาคารได้โอนหุ้นใน บลจ.
เกียรตนิาคิน และในวนัที� 2 มกราคม 2556 ธนาคารได้โอนหุ้นใน บล.เกียรตนิาคิน ให้กบัทนุภทัรตามแผนการร่วมกิจการ โดยธนาคาร
ถือหุ้นใน บล.เกียรตินาคิน และ บลจ.เกียรตินาคิน ผา่นทนุภทัรในอตัราร้อยละ 99.99 

เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2555 หุ้นเพิ�มทนุของธนาคารได้เริ�มซื $อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในขณะที�หุ้นของทนุภทัรถกู
เพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตอ่มาธนาคารได้เปลี�ยนตวัยอ่ (Ticker) การซื $อขาย
หลกัทรัพย์ของธนาคารจาก “KK” เป็น "KKP" โดยมีผลตั $งแตว่นัที� 1 สงิหาคม 2556 เป็นต้นมา 
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1.2 กลยุทธ์ขององค์กร  

 คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณากําหนดวิสยัทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) ของธนาคาร เพื�อให้มคีวาม
สอดคล้องกบักลยทุธ์การดําเนินธุรกิจในปัจจบุนัดงันี $ 

 วิสยัทศัน์ :  เติบโตไปพร้อมกบัความสาํเร็จของลกูค้าและสงัคม 

 พนัธกิจ  : นําทรัพยากรสูล่กูค้าอยา่งถกูต้อง พอเพียง และทั�วถงึ ด้วยบริการที�เหนือความคาดหมายและไม่
อาจหาได้จากที�อื�น 

 สาํหรับกลยทุธ์ระยะยาว กลุม่ธรุกิจฯ มุง่เน้นการดําเนินธุรกิจที�มีความเชี�ยวชาญและมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 
ผา่นการพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงินและการลงทนุที�หลากหลายเพื�อตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน  
ด้วยการสร้างสรรค์นวตักรรมใหมท่างธุรกิจ ตลอดจนสานตอ่ประโยชน์ร่วมกนั (Synergies) ภายในกลุม่ธุรกิจฯ รวมทั $งขยาย
ธุรกิจใหมเ่พิ�มเตมิ เพื�อชว่ยเพิ�มศกัยภาพในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์อยา่งเตม็รูปแบบ  

กลุม่ธุรกิจฯ มีแผนพฒันาช่องทางการให้บริการที�หลากหลาย เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพในการให้บริการและตอบสนอง
กบัความต้องการที�แตกตา่งกนัได้ดียิ�งขึ $น นอกจากนี $ กลุม่ธุรกิจฯ ยงัมุง่เน้นการพฒันาประสทิธิภาพการทํางานอยา่งรอบด้าน 
ทั $งในด้านระบบการทํางาน การบริหารความเสี�ยง ตลอดจนการควบคมุตรวจสอบที�รัดกมุ โดยให้ความสาํคญักบัการพฒันา
ศกัยภาพของบคุลากร การพฒันาระบบสารสนเทศ และการสง่เสริมวฒันธรรมองค์กร ซึ�งเป็นรากฐานที�สาํคญัในการพฒันา
ธุรกิจ โดยกลุม่ธุรกิจฯ มีนโยบายมุง่เน้นการพฒันาองค์กรใน 5 ด้านที�สาํคญั ได้แก ่

1. ความคล่องตวั (Flexible) เป็นองค์กรที�มคีวามคลอ่งตวัสงู ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้หลากหลาย
รูปแบบ 

2. ความเร็ว (Speed) เป็นองค์กรที�สามารถให้บริการลกูค้าได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว ด้วยกระบวนการตดัสนิใจที�
กระชบัฉบัไว 

3. นวตักรรม (Innovation) เป็นองค์กรที�มีนวตักรรม โดยปรับปรุงกระบวนการทํางานและผลติภณัฑ์ให้สอดคล้อง
กบัแนวโน้มของตลาดอยา่งสมํ�าเสมอ 

4. คณุภาพ (Quality) เป็นองค์กรที�มีการใช้ทรัพยากรทกุด้านอยา่งคุ้มคา่ ทั $งทรัพยากรบคุคล เงินทนุ และระบบ
สารสนเทศ 

5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นองค์กรที�มีประสทิธิภาพ โดยควบคมุต้นทนุในการดําเนินงานให้อยูใ่นระดบัที�
สามารถแขง่ขนัได้เป็นอยา่งด ี
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1.3 การเปลี$ยนแปลงและพัฒนาการที$สาํคัญ  
ปี 2556-2557  

การพฒันาผลติภณัฑ์และช่องทางการให้บริการ 

- การให้บริการสนิเชื�อรถกู้ เงินดว่น 

ในปี 2557 ธนาคารได้ลงนามในสญัญาความร่วมมือกบั 2 พนัธมติร คือ บริษัท บี-ควกิ จํากดั (“บี-ควิก”) และบริษัท 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากดั (“เคาน์เตอร์เซอร์วิส”) ในเครือซีพี ออลล์ เพื�อเปิดช่องทางการให้บริการสนิเชื�อรถกู้ เงินดว่น 
CarQuickCash และสนิเชื�อรถกู้ เงินดว่น CarQuickCash แปะโป้ง ผา่นศนูย์บริการบี-ควิก และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน
เซเวน่อีเลฟเวน่ทั�วประเทศ โดยช่องทางให้บริการใหมนี่ $ช่วยเพิ�มความสะดวกสบายให้แกล่กูค้าของธนาคารมากยิ�งขึ $น 
เนื�องจากลกูค้าสามารถยื�นเอกสารสมคัรสนิเชื�อพร้อมตรวจรถเพื�อประเมินราคาได้ที�ศนูย์บริการบี-ควิก มากกวา่ 100 สาขาทั�ว
ประเทศได้ตั $งแตเ่วลา 8.00 – 20.30 น. ของทกุวนั โดยไมต้่องนดัหมายลว่งหน้า สาํหรับการสมคัรสนิเชื�อผา่นช่องทาง
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเวน่อีเลฟเวน่กวา่ 8,000 สาขาทั�วประเทศนั $น ลกูค้าสามารถแจ้งความประสงค์โดยแสดงบตัร
ประชาชน แจ้งหมายเลขทะเบียนรถและหมายเลขโทรศพัท์ที�เคาท์เตอร์เซอร์วิส ได้ตลอด 24 ชั�วโมง โดยจะมีเจ้าหน้าที�ของ
ธนาคารติดตอ่กลบัเพื�อให้ข้อมลูเพิ�มเติมแก่ลกูค้าภายในวนัทําการถดัไป   

ความร่วมมือระหวา่งธนาคารกบับี-ควกิ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในครั $งนี $นบัได้วา่เป็นการตอกยํ $าถึงความมุง่มั�นของ
ธนาคารที�ต้องการมอบการบริการที�สะดวกสบายที�สดุให้แก่ลกูค้าผา่นนวตักรรมการพฒันาช่องทางใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื�อง เพื�อ
ตอบสนองตอ่การดาํเนินชีวิตของลกูค้าในทกุรูปแบบ สอดคล้องกบัสโลแกนของธนาคารที�วา่ ”ธนาคารเกียรตินาคิน
...BECOME A BETTER YOU” 

- การพฒันาช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ในการให้บริการธนาคารรายยอ่ย 

ธนาคารมีความตั $งใจที�จะให้บริการธนาคารรายยอ่ยผา่นทางช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ให้เพิ�มมากขึ $น เพื�อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าเป้าหมาย ลดข้อจํากดัของจํานวนสาขา และสร้างความแตกตา่งทางการตลาด  

ในปี 2557 ธนาคารได้เริ�มให้บริการ KK Smart SMS ซึ�งเป็นบริการแจ้งเตือนธรุกรรมทางการเงินและยอดบญัชีเงิน
ฝากในทกุวนัที�มกีารเคลื�อนไหวของบญัชีผา่นระบบ SMS ไปยงัโทรศพัท์มือถือของลกูค้า และได้เปิดตวั KK Auto ซึ�งเป็น
แอพพลเิคชั�นบนโทรศพัท์มือถือเพื�ออํานวยความสะดวกให้แกล่กูค้าในการหาข้อมลูราคารถและคาํนวณสนิเชื�อ รวมถงึเป็นอีก
หนึ�งช่องทางในการสมคัรสนิเชื�อกบัธนาคาร 

นอกจากนี $ ในปี 2557 ธนาคารยงัได้เปิดให้บริการรับฝากเงินสดผา่นตู้ฝากเงินสดอตัโนมตั ิ (Cash Deposit 
Machine) โดยลกูค้าสามารถใช้บริการได้ที�เครื�องฝากเงินสดของทกุธนาคารพาณิชย์ 

- การลงนามในสญัญาความร่วมมอืสาํหรับธุรกิจประกนัชีวิตแบบ Exclusive Partner 

เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2557 ธนาคารได้ลงนามในสญัญาความร่วมมือสาํหรับธุรกิจประกนัชีวติแบบ Exclusive 
Partner กบับริษัท เจนเนอราลี� ประกนัชีวติ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) (“เจนเนอราลี�”) เป็นระยะเวลา 15 ปี  เริ�มต้นตั $งแตปี่ 
2558 เป็นต้นไป เพื�อจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ประกนัชีวติ ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุตัิเหตจุากเจนเนอราลี�เพียงรายเดียว
ผา่นช่องทางตา่งๆ ของธนาคาร ซึ�งความร่วมมือในครั $งนี $จะเสริมสร้างธุรกิจประกนัชีวิตของธนาคารให้แข็งแกร่งขึ $น โดย
ธนาคารและเจนเนอราลี�จะทํางานร่วมกนัอยา่งใกล้ชิดเพื�อพฒันาผลติภณัฑ์ที�ตอบสนองความต้องการของลกูค้าของธนาคาร
และเพื�อให้สามารถแขง่ขนัได้ นอกจากนี $ ธนาคารยงัร่วมมือกบัเจอเนอราลี�ในการพฒันาบคุลากรของธนาคารให้มคีวามรู้
ความเข้าใจในผลติภณัฑ์ประกนัชีวิตเพื�อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดยีิ�งขึ $น 
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การพฒันาประสทิธิภาพด้านปฏิบตัิการ 

เพื�อให้บริการที�ตอบสนองตอ่ความต้องการทางธุรกิจและเป็นที�พงึพอใจของลกูค้า รวมทั $งเพื�อเพิ�มขีดความสามารถ
ในการแขง่ขนัอยา่งยั�งยืน การพฒันาความเป็นเลศิในการให้บริการด้านปฏิบตัิการ (Operations Excellence Services) จึง
เป็นปณิธานหลกัในการให้บริการด้านปฏิบตัิการซึ�งต้องมีการพฒันาระบบปฏิบตัิการอยา่งตอ่เนื�อง โดยปี 2556-2557 เป็นปี
แหง่การเริ�มต้นด้วยกลยทุธ์การพฒันาเพื�อยกระดบัคณุภาพควบคูก่บัการสร้างเสถียรภาพของระบบปฏิบตัิการ (Stabilization 
Together with Growing Forward) โดยธนาคารได้ยดึเอาลกูค้าเป็นศนูย์กลางของการพฒันา (Customer Centricity) 
พิจารณาถึงการเปลี�ยนแปลงและการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม และพฒันาระบบปฏิบตัิการในเรื�องตา่งๆ ได้แก ่

1. การสร้างความเรียบงา่ยในระบบปฏิบตัิการ (Operation Simplicity) เพื�อให้ผู้ รับบริการได้รับความสะดวกใน
การเข้าถงึบริการและง่ายตอ่การทําธุรกรรม เช่น มีขั $นตอนที�ง่ายตอ่การทําธุรกรรมและแล้วเสร็จอยา่งรวดเร็วเหมาะสมกบั
ลกัษณะของธุรกรรมแตล่ะประเภท โดยการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการและวิธีการที�เกี�ยวข้อง ทั $งในระดบัที�ต้องดาํเนินการ
แบบปรับรื $อใหมท่ั $งหมด (Reengineering) หรือแบบปรับปรุงเพิ�มเติม (Process Improvement) โดยใช้วธีิการและเทคนิค
ตา่งๆ ทั $งการบรูณาการระบบงานที�เกี�ยวเนื�องกนั (System Integration) เพื�อตดัทอนการปฏิบตังิานที�ซํ $าซ้อน (Lean Process 
and Straight Through Processing) และที�สาํคญั คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประมวลผลธุรกรรมตา่งๆ ให้เป็นไป
โดยอตัโนมตัิทดแทนการปฏิบตังิานด้วยบคุลากร 

2. การรวมศนูย์ปฏิบตัิการ (Operation Centralization) เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพในภารกิจด้านการขายและด้าน
บริการ ลดภาระงานด้านปฏิบตัิการด้วยการรวมศนูย์ปฏิบตักิารเป็นกลไกสาํคญัที�ทําให้การทําธรุกรรม ณ จดุขายหรือจดุ
บริการเป็นไปอยา่งรวดเร็ว อีกทั $งก่อประโยชน์ตอ่คณุภาพงานให้ดียิ�งขึ $นจากความชํานาญของบคุลากร (Skill People) และ
ต้นทนุการดาํเนินงานตอ่หนว่ยที�ลดลงจากการประหยดัตอ่ขนาดการผลติ (Economy of Scale)  

3. การปรับปรุงการควบคมุภายใน (Internal Control Improvement) เพื�อสร้างความนา่เชื�อถือในคณุภาพการ
ให้บริการ ธนาคารจงึได้ให้ความสาํคญัในการเพิ�มความเข้มงวดของการควบคมุการปฏิบตัิงานควบคูไ่ปกบัการปรับปรุงการ
ปฏิบตัิงาน เพื�อให้มีกระบวนการควบคมุภายในอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

4. การบริหารต้นทนุการดาํเนินงานที�เหมาะสม (Cost Optimization) เพื�อเสริมขีดความสามารถในการแขง่ขนัทาง
ธุรกิจ ธนาคารมุง่เพิ�มประสทิธิภาพในการใช้ทรัพยากรในระบบปฏิบตัิการ (Resource Usage Rationalization) การปรับเพิ�ม
ผลติภาพ (Productivity Improvement) ตลอดจนการปรับเพิ�มประสทิธิภาพในระบบการจดัซื $อจดัจ้าง 

นอกจากนี $ การดําเนินงานด้านปฏิบัติการของธนาคารยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื�อเพิ�มขีด
ความสามารถในการให้บริการและเพื�อให้พร้อมสนบัสนุนการเติบโตทางธุรกิจ โดยยึดหลกัการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาล 
และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

การสรรหาบคุลากรที�มีความเชี�ยวชาญในทกุสาขา 

ตั $งแตก่ารร่วมกิจการของธนาคารและทนุภทัรในปี 2555 สง่ผลให้กลุม่ธุรกิจฯ มีขอบเขตการดาํเนินธุรกิจที�
หลากหลาย อีกทั $งมีภารกิจในการดําเนินการตามแผนกลยทุธ์องค์กรจํานวนมาก กลุม่ธุรกิจฯ จึงมุง่เน้นที�จะสรรหาบคุลากรที�
มีความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ที�สง่เสริมให้กลุม่ธุรกิจฯ สามารถดาํเนินการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที�วางไว้ โดยกลุม่ธุรกิจฯ 
เริ�มต้นจากการปรับโครงสร้างองค์กรที�มุง่เน้นที�จะเพิ�มประสทิธิภาพและความชดัเจนในการทําธุรกิจเดมิที�มีอยู ่ สง่เสริมการ
จดัตั $งและดําเนินการของธุรกิจใหม ่ สร้างกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดลุในองค์กรและประสานผลประโยชน์และความ
เชื�อมโยงในกลุม่ธุรกิจฯ ทั $งนี $ เมื�อโครงสร้างการบริหารจดัการองค์กรเป็นรูปร่าง กลุม่ธุรกิจฯ ได้เริ�มสรรหาบคุลากรหลกัโดยเริ�ม
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จากผู้บริหารระดบัสงู (ประธานสายงานหรือหวัหน้าฝ่ายธุรกิจ) กอ่น เพื�อให้ประธานสายงานแตล่ะคนมีสว่นร่วมในการสรรหา
ทีมงานโดยใช้ประสบการณ์ ความรู้ และความสมัพนัธ์ของแตล่ะคนที�มีอยู ่ 

กลุม่ธุรกิจฯ สามารถสรรหาบคุลากรที�มีคณุคา่ ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญ อีกทั $งเป็นผู้บริหารระดบัสงูของ
ธนาคารชั $นนําทั $งในและตา่งประเทศเข้ามาร่วมงานเป็นจํานวนมาก ไมว่า่จะเป็นสายตลาดการเงิน สายสนิเชื�อบรรษัท สาย
พฒันาระบบงาน ช่องทางขายและผลติภณัฑ์ สายเครือขา่ยการขายและบริการ สายบริหารทรัพยากรบคุคล และสาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น กลุม่ธุรกิจฯ ยงัคงมุง่เน้นที�จะดแูลและให้ความสาํคญัสงูสดุกบับคุลากรขององค์กรและเชื�อวา่
ความสามารถและความร่วมมือกนัของทกุคนจะผลกัดนัให้กลุม่ธรุกิจฯ สามารถดาํเนินการจนบรรลวุตัถปุระสงค์ที�ได้วางไว้  

การขยายธุรกิจใหมแ่ละการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

ในปี 2556 ธนาคารได้จดัตั $งหนว่ยงานธุรกิจใหม ่2 หนว่ยงาน ได้แก ่สายตลาดการเงิน และสายสนิเชื�อบรรษัท เพื�อ
ช่วยเพิ�มศกัยภาพในการประกอบธุรกิจของธนาคารอยา่งเต็มรูปแบบ โดยสายตลาดการเงินมีหน้าที�พฒันาผลติภณัฑ์ทาง
การเงิน ทั $งตราสารหนี $ ตราสารอนพุนัธ์ และอตัราแลกเปลี�ยน เพื�อเสนอบริการที�หลากหลายให้แกล่กูค้าของทั $งธนาคารและ
ธุรกิจตลาดทนุ ในขณะที�สายสนิเชื�อบรรษัทมีหน้าที�ให้บริการสนิเชื�อ รวมทั $งบริการด้านการเงินอื�นๆ แกล่กูค้าซึ�งเป็นบริษัท
ขนาดใหญ่ที�มคีวามมั�นคงสงู ทั $งนี $ เพื�อสร้างผลกําไรเพิ�มเติมจากเงินทนุของธนาคาร รวมทั $งยงัช่วยกระจายความเสี�ยงของ
ธนาคารจากการพึ�งพาธุรกิจหลกัเดิมของธนาคาร 

นอกจากนี $ ธนาคารได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยจดัตั $งสายพฒันาระบบงาน ช่องทางขายและผลติภณัฑ์ และ
สายวเิคราะห์และตรวจสอบเครดติ เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพในการสนบัสนนุธุรกิจและตรวจสอบคณุภาพสนิเชื�ออยา่งเป็นระบบ 

ในปี 2557 สายสนิเชื�อบรรษัทของธนาคารได้เริ�มให้บริการสนิเชื�อแก่ลกูค้าที�เป็นบริษัทขนาดใหญ่ อาทิ บริษัท ซีพี 
ออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั เป็นต้น โดย ณ สิ $นปี 2557 ธนาคารมียอดเงินให้สนิเชื�อสาํหรับ
ลกูค้าที�เป็นบริษัทขนาดใหญ่คงค้างเทา่กบั 5,780 ล้านบาท  

ในขณะที�สายตลาดการเงินซึ�งได้รับการจดัตั $งขึ $นในปี 2556 เช่นเดียวกนักบัสายสนิเชื�อบรรษัทก็ได้เริ�มให้บริการและ
ทําธุรกรรมผลติภณัฑ์ทางการเงินกบัคูค้่าสถาบนัการเงินและคูค้่าบรรษัททั $งในและตา่งประเทศ โดยมีผลติภณัฑ์ทางการเงิน
หลกั ได้แก่ ตราสารหนี $ ตราสารอนพุนัธ์ และอตัราแลกเปลี�ยน 

นอกจากตราสารหนี $ สายตลาดการเงินได้ให้บริการด้านเงินตราตา่งประเทศและตราสารอนพุนัธ์ตา่งๆ อาทิ ธุรกรรม
แลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศแบบทนัที (FX Spot) ธุรกรรมอนพุนัธ์ด้านอตัราดอกเบี $ย (Interest Rate Swap หรือ Cross 
Currency Swap) และธุรกรรมอนพุนัธ์ด้านอตัราแลกเปลี�ยน (FX Forward และ FX Swap) แก่คูค้่า เพื�อให้คูค้่าสามารถ
นําไปใช้ในการบริหารความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนและอตัราดอกเบี $ยได้ 

นอกจากธุรกิจใหมข้่างต้น เมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 2557 สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ได้จดทะเบียนให้ธนาคารเป็นผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื $อขายลว่งหน้าประเภทผู้ ค้าสญัญาซื $อ
ขายลว่งหน้า โดยธนาคารสามารถให้บริการได้เฉพาะกบัผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

การสานตอ่ประโยชน์ร่วมกนัภายในกลุม่ธุรกิจฯ 

ภายหลงัการร่วมกิจการ ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ได้ร่วมมือกนัพฒันาศกัยภาพและเพิ�มโอกาสทางธุรกิจที�
สามารถต่อยอดและลดข้อจํากดัต่างๆ ในการประกอบธุรกิจเดิมของทั $งสององค์กร เพื�อให้เกิดการสานต่อประโยชน์ร่วมกัน 
(Synergies) และสามารถแข่งขนัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ $น โดยกลุม่ธุรกิจฯ มุ่งเน้นการรวมจุดแข็งและศกัยภาพของ
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ทกุบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ไมว่า่จะเป็นฐานเงินทนุที�แข็งแกร่งของธนาคาร ประสบการณ์ด้านธุรกิจตลาดทนุของทนุภทัร รวมถึง
เครือขา่ยลกูค้าของทั $งสององค์กร โดยกลุม่ธุรกิจฯ ได้มีพฒันาการในด้านดงักลา่วดงันี $ 

- ธุรกิจลกูค้าบคุคล  

กลุม่ธุรกิจฯ มุง่เน้นการทํางานร่วมกนัเพื�อตอ่ยอดและพฒันาธุรกิจที�ปรึกษาการลงทนุแก่ลกูค้าบคุคลของกลุม่ธุรกิจฯ 
ให้มีการเจริญเติบโต ทั $งทางด้านขนาดของสินทรัพย์ภายใต้การดูแลและรายได้ โดยได้ดําเนินการให้มีการรวมฐานลกูค้า 
พิจารณาแบ่งการให้บริการตามกลุม่เป้าหมาย (Client Segmentation) ที�ชดัเจน และริเริ�มกระบวนการการแนะนําลกูค้าที�มี
ความต้องการบริการดงักลา่วให้แก่ บล.ภทัร ซึ�งมีทีมงานที�เชี�ยวชาญในการให้บริการและให้คําปรึกษาด้านการลงทนุ ซึ�งทําให้
ลกูค้าบคุคลของกลุม่ธุรกิจฯ ได้รับบริการที�หลากหลายและครอบคลมุความต้องการมากยิ�งขึ $น โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
มีลกูค้าธนาคารกวา่ 1,280 รายได้มีความสนใจในธุรกิจที�ปรึกษาการลงทนุของ บล.ภทัร คิดเป็นสินทรัพย์ภายใต้การแนะนํา
ลงทนุกว่า 21,907 ล้านบาท นอกจากนี $ ในปี 2557 บล.ภทัร ยงัได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถทํา
หน้าที�แนะนําผลติภณัฑ์เงินฝากของธนาคารให้แก่ลกูค้าบคุคลของ  บล.ภทัร ได้อีกด้วย 

- ธุรกิจการลงทนุ 

ธุรกิจการลงทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ได้รับการรวมศูนย์เพื�อให้การพัฒนาและขยายธุรกิจการลงทุนเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ มีผลตอบแทนที�ดีภายใต้ระดบัความเสี�ยงที�เหมาะสม โดยทนุภทัรและ บล.ภทัร เป็นผู้ดําเนินธุรกิจการลงทนุของ
กลุม่ธุรกิจฯ โดยต่อยอดจากประสบการณ์ในตลาดทุนและการลงทนุมายาวนาน และขยายขนาดธุรกิจจากฐานเงินทนุของ
ธนาคารที�แข็งแกร่ง โดยกลุ่มธุรกิจฯ ได้พิจารณาจดัสรรเงินลงทนุไปในพอร์ตลงทนุต่างๆ ตามลําดบัผลตอบแทนและความ
เสี�ยงที�เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของกลุม่ธุรกิจฯ อาทิ การลงทนุระยะยาวในหลกัทรัพย์ และการลงทุนในรูปแบบ
ของการแสวงหากําไรสว่นตา่งของสนิทรัพย์เดียวกนัที�อยูค่นละตลาด (Arbitrage Trade) เป็นต้น  

การพฒันาการกํากบัดแูลกิจการ 

- การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การประเมินการกํากบัดแูลกิจการ  

ธนาคารมีความมุง่มั�นที�จะยกระดบัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคารให้ดียิ�งขึ $น สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ที�
เกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการสาํหรับบริษัทจดทะเบียนที�ได้มีการปรับปรุงเพิ�มเติม ทั $งหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีสาํหรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หลกัเกณฑ์การสาํรวจโครงการสาํรวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และ ASEAN CG Scorecard และเพื�อให้การกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร
สามารถเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากลมากยิ�งขึ $น คณะกรรมการธนาคารจึงได้มกีารทบทวนหลกัการกํากบัดแูลกิจการของ
ธนาคารเป็นประจําทกุปี รวมทั $งได้ปรับปรุงการดาํเนินการในเรื�องตา่งๆ ที�เกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการมาโดยตลอด โดยใน
ระหวา่งปี 2557 ธนาคารมีการดาํเนินการเพิ�มเตมิในเรื�องที�สาํคญัซึ�งรวมถึง 

- เน้นยํ $าความสาํคญัของการดาํเนินการตามจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจให้มากยิ�งขึ $น และกําหนดให้
พนกังานทกุคนของธนาคารต้องผา่น E-learning และทําแบบทดสอบเกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

- กําหนดนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�นของธนาคาร สื�อสารนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�นให้พนกังานทกุคนทราบ และ
ดําเนินการประเมินความเสี�ยงที�อาจก่อให้เกิดคอร์รัปชั�น 

- กําหนดบทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบของประธานกรรมการธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษร และกําหนด
จรรยาบรรณสาํหรับนกัลงทนุสมัพนัธ์ พร้อมทั $งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคาร 
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- ทบทวนและปรับปรุงหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร โดยมีการขยายความในเรื�องแนวปฏิบตัิและความ
รับผิดชอบตอ่เจ้าหนี $เพื�อให้ครอบคลมุเรื�องเงื�อนไขคํ $าประกนัและการบริหารเงินทนุ และแนวทางในการปกป้อง
พนกังานหรือผู้แจ้งเบาะแสเกี�ยวกบัการกระทําผิด 

- ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การซื $อขายหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเพิ�มเติม โดยกําหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารต้องขออนมุตัิซื $อขายหลกัทรัพย์ของธนาคารก่อนการซื $อขายอยา่งน้อย 1 วนั 

- ปรับปรุงระเบียบเรื�องการจดัซื $อจดัจ้างของธนาคารที�กําหนดเกี�ยวกบัแนวปฏิบตัิในการคดัเลอืกคูค้่า 
- จดัให้คณะกรรมการชดุยอ่ยที�อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการธนาคารทกุชดุทําการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานด้วยตนเอง 
- เผยแพร่กฎบตัรของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เรื�องที�เป็นอํานาจดําเนินการ/ 

อํานาจอนมุตัิของคณะกรรมการธนาคาร หนงัสอืบริคณห์สนธิ นโยบายด้านบริหารความเสี�ยง และหลกัเกณฑ์
การสง่คาํถามลว่งหน้าเกี�ยวกบัวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของธนาคาร 

- จดัตั $งคณะอนกุรรมการบริหารความเสี�ยงด้านเครดติและคณะอนกุรรมการบริหารวิกฤต  

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของธนาคารได้มมีติจดัตั $งคณะอนกุรรมการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิตขึ $นเพื�อ
ช่วยเหลอืคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงในการบริหารจดัการความเสี�ยงด้านเครดิต โดยมีบทบาท หน้าที�และความ
รับผิดชอบในการพิจารณากลั�นกรองความเพียงพอเหมาะสม รวมทั $งชี $แนะแนวทาง นโยบาย กลยทุธ์ กรอบและเครื�องมือการ
บริหารความเสี�ยงด้านเครดิต กลั�นกรองและ/ หรือทบทวนหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัความเสี�ยงในการให้สนิเชื�อ การก่อ
ภาระผกูพนั และการทําธุรกรรมที�มีลกัษณะคล้ายการให้สนิเชื�อ กลั�นกรองและ/ หรือทบทวน Product Program ตา่งๆ โดย
คํานงึถึงความเสี�ยงด้านเครดิตของการออกผลติภณัฑ์ใหม ่ กลั�นกรองหลกัเกณฑ์การพิจารณาคณุภาพสนิทรัพย์ เพื�อให้การ
พิจารณาการกนัเงินสาํรองในเงินให้กู้ยมื ภาระผกูพนั และธุรกรรมที�มีลกัษณะคล้ายการให้สนิเชื�อเป็นไปตามกฎระเบียบที�
กําหนด อนมุตัิการจดัชั $นสนิทรัพย์เกณฑ์คณุภาพในเงินกู้ยืม ภาระผกูพนั และธุรกรรมที�มีลกัษณะคล้ายการให้สนิเชื�อตาม
หลกัเกณฑ์ที�กําหนด และติดตามคณุภาพของพอร์ตสนิเชื�อ รวมถึงคณุภาพของการให้สนิเชื�อและกระบวนการที�เกี�ยวข้อง เพื�อ
กํากบัดแูลและ/ หรือให้คําแนะนําในเรื�องของความเสี�ยงด้านเครดติที�สาํคญัแก่หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 

นอกจากนี $ ธนาคารยงัได้มีการจดัตั $งคณะอนกุรรมการบริหารวกิฤตเพื�อช่วยเหลอืงานของคณะกรรมการอํานวยการ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในการบริหารความตอ่เนื�องทางธุรกิจของธนาคาร เพื�อให้มั�นใจวา่ระบบการบริหารความตอ่เนื�องทาง
ธุรกิจมีประสทิธิผลและเหมาะสมกบัสถานการณ์ และในกรณีที�มีเหตกุารณ์ที�ทําให้การปฏิบตัิงานตามปกติของธนาคารต้อง
หยดุชะงกั ธุรกรรมที�สาํคญั (Critical Business Functions) จะต้องสามารถดําเนินได้อยา่งตอ่เนื�องหรือกลบัมาดําเนินการได้
ในเวลาที�เหมาะสม และเป็นไปตามแนวปฏิบตัขิองธนาคารแหง่ประเทศไทย  

ปี 2558  

การพฒันาเครือขา่ยสาขาและปรับปรุงบริการของสาขา 

ธนาคารได้ดําเนินการปิดสาขาธนาคารพาณิชย์ที�ตั $งอยูใ่นพื $นที�ซึ�งขาดศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจทั $งสิ $น 24 สาขา
แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยสาขาทั $ง 24 สาขานี $คิดเป็นร้อยละ 30 ของสาขาทั $งหมดของธนาคารในขณะนั $น และมี
เงินฝากรวมกนัประมาณ 5,000 กวา่ล้านบาท ซึ�งน้อยกวา่ร้อยละ 3 ของเงินฝากทั $งหมดของธนาคาร ธนาคารได้ทยอยปรับปรุง
สาขารูปแบบใหมเ่พื�อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลกูค้าและรองรับธุรกรรมตา่งๆ ทั $งเงินฝาก การลงทนุ และสนิเชื�อ ลดความ
ซบัซ้อนและลดทอนเวลาในการทําธุรกรรมเพื�อเพิ�มศกัยภาพด้านการบริการ ยกระดบั Branding ให้เดน่ชดั เป็นที�จดจํา และ
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สอดคล้องกบัทิศทางธุรกิจของธนาคารที�มุง่เน้นการดาํเนินธุรกิจที�มีความเชี�ยวชาญ ยกระดบัสาขาที�สาํคญัเชิงกลยทุธ์ (มี
ปริมาณธุรกรรมทางด้านเงินฝากและการลงทนุสงู) ให้เป็น Financial Hub ที�รวมผลติภณัฑ์ทางการเงินและการลงทนุของกลุม่
ธุรกิจฯ ไว้ด้วยกนั รวมทั $งเปิดสาขาใหมใ่นทําเลที�มีศกัยภาพ ไมว่า่จะเป็นในห้างสรรพสนิค้าและสาขาที�เป็น Stand Alone ทํา
ให้ ณ สิ $นปี 2558 ธนาคารมีสาขาทั $งสิ $นจํานวน 65 สาขา ลดลงจาก 86 สาขา ณ สิ $นปี 2557 

การพฒันาผลติภณัฑ์และช่องทางการให้บริการ 

- สนิเชื�อ Lombard 

กลุม่ธุรกิจฯ เริ�มให้สนิเชื�อ Lombard ซึ�งเป็นสนิเชื�อที�มีสนิทรัพย์สภาพคลอ่งเป็นหลกัประกนัที�ได้รับความนิยมทั�วโลก 
เป็นครั $งแรกในประเทศไทย สนิเชื�อ Lombard เป็นสนิเชื�อหมนุเวียนอเนกประสงค์ที�ธนาคารเสนอให้แก่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่
ของ บล.ภทัร ที�มีความต้องการเงินทนุในการเสริมสภาพคลอ่งทางการเงิน ไมว่า่จะเป็นในด้านการลงทนุ การอปุโภค หรือการ
ใช้จา่ยตา่งๆ โดยลกูค้าสามารถนําสนิทรัพย์ทางการเงินที�ถือครองมาเป็นหลกัประกนั โดยลกูค้าจะไมส่ญูเสยีผลตอบแทนที�
คาดวา่จะได้รับ เพราะไมต้่องขายสนิทรัพย์ทางการเงินที�มีอยูเ่ดมิ  

ปัจจบุนัสนิเชื�อ Lombard ม ี 2 ประเภท คือ สนิเชื�อแบบทวงถาม หรือ Flexible Term Loan (ระยะเวลาไมเ่กิน 12 
เดือน) และสนิเชื�อแบบมีกําหนดระยะเวลา หรือ Fixed Term Loan (ระยะเวลา 1,3,6,9 หรือ 12 เดือน) ประเภทของ
หลกัประกนัที�ธนาคารยอมรับ ได้แก ่ เงินสด หุ้นสามญัของบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉพาะที�อยูใ่นดชันี 
SET100 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Fund) ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) และ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพื $นฐาน (Infrastructure Fund) ที�มีการซื $อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในอนาคตธนาคารมี
แผนที�จะพฒันาประเภทสนิทรัพย์ที�ใช้เป็นหลกัประกนัเพิ�มเตมิ อาทิ หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล หุ้นกู้
อนพุนัธ์ และเงินฝากธนาคาร เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที�การตลาดของ บล.ภทัร เป็นผู้แนะนําสนิเชื�อดงักลา่วให้กบัลกูค้าที�สนใจ 
ในขณะที�ธนาคารจะวเิคราะห์สนิเชื�อและจดัสรรสนิเชื�อให้กบัลกูค้า   

 สนิเชื�อ Lombard นบัเป็นตวัอยา่งของการพฒันาตอ่ยอดผลติภณัฑ์และบริการระหวา่งตลาดเงินและตลาดทนุ 
เพื�อให้ลกูค้าได้รับผลติภณัฑ์และบริการที�หลากหลายเพื�อตอบสนองตอ่ความต้องการและเพื�อผลประโยชน์สงูสดุของลกูค้า 

- เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain และ KK Smart Million และเงินฝากประจํา KK Free 55 Up 

ในปี 2558 ธนาคารได้พฒันาผลติภณัฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ�มเติม เช่น KK Smart Gain และ KK Smart 
Million ซึ�งแตล่ะผลติภณัฑ์มีอตัราดอกเบี $ยที�ตา่งกนั สาํหรับบญัชีเงินฝากประจํา ธนาคารได้ออกผลติภณัฑ์ KK Free 55 Up 
สาํหรับบคุคลธรรมดาที�มีอาย ุ55 ปีขึ $นไป ซึ�งผู้ฝากเงินจะได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที�กรมสรรพากรกําหนด 

- การลงนามในสญัญาการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจด้านสนิเชื�อเช่าซื $อรถยนต์รายหลกั (Captive Finance) กบั
บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ธนาคารได้ร่วมลงนามในสญัญาการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจด้านสนิเชื�อเช่าซื $อรถยนต์รายหลกักบับริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จํากดั เพื�อสง่เสริมความแขง็แกร่งและเพิ�มความสามารถในการแขง่ขนัในธุรกิจสนิเชื�อเชา่ซื $อรถยนต์ โดย
ธนาคารจะมีพนกังานอํานวยสนิเชื�อประจําโชว์รูมซูซูกิทั $ง 99 สาขาทั�วประเทศที�พร้อมให้คาํปรึกษาเงื�อนไขทางการเงินที�
หลากหลาย การอนมุตัิสนิเชื�อเป็นไปอยา่งรวดเร็วด้วยระบบวเิคราะห์สนิเชื�อออนไลน์ซึ�งสามารถแจ้งผลเบื $องต้นได้ภายใน 1 
วนั  

- การร่วมเป็นพนัธมติรกบับริษัท ซลิค์สแปน จํากดั เพื�อเปิดช่องทางใหมใ่ห้กบัลกูค้าผู้สมคัรสนิเชื�อรถกู้ เงินดว่น 
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ธนาคารได้ลงนามในสญัญาเป็นพนัธมิตรกบับริษัท ซิลค์สแปน จํากดั เพื�อเปิดช่องทางใหมใ่ห้กบัลกูค้าผู้สมคัร
สนิเชื�อรถกู้ เงินดว่นผา่นชอ่งทางออนไลน์ www.silkspan.com 

- การเปิดบริการรับฝากเงินผา่นช่องทางที�ทําการไปรษณีย์ 

ธนาคารได้เปิดให้บริการรับฝากเงินผา่นช่องทางที�ทําการไปรษณีย์ตามวนัและเวลาทําการไปรษณีย์เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่ลกูค้า โดยรับฝากเงินเข้าบญัชีออมทรัพย์และบญัชีกระแสรายวนัในจํานวนขั $นตํ�า 100 บาท และสงูสดุไมเ่กิน 
50,000 บาทตอ่รายการ และไมเ่กิน 100,000 บาทตอ่บญัชีตอ่วนั ผู้ นําฝากสามารถกรอกใบนําฝาก ณ ที�ทําการไปรษณีย์กวา่ 
1,400 แหง่ทั�วประเทศ โดยไมต้่องแสดงสมดุบญัชีเงินฝาก  

- การปรับปรุงบริการใหมส่าํหรับลกูค้าเงินฝากผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตั ิ(KK Contact Center) 

ธนาคารได้ปรับปรุงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิเพื�อเพิ�มบริการใหมส่าํหรับลกูค้าเงินฝาก ประกอบด้วย 1) ถามยอดเงิน
ฝาก 2)  ขอรายการเคลื�อนไหวทางบญัชี 3) โอนเงินระหวา่งบญัชีของตนเองภายในธนาคารผา่นระบบอตัโนมตัิและเจ้าหน้าที� 
4) เปิดบญัชีเพิ�มเติม 5) อายดัเช็คบญัชีกระแสรายวนั และ 6) สั�งซื $อสมดุเช็ค 

- การให้บริการหกับญัชีอตัโนมตัเิพื�อชําระคา่งวดสนิเชื�อ 
ธนาคารได้เริ�มให้บริการหกับญัชีอตัโนมตัิ (KK Direct Debit) จากบญัชีที�ลกูค้าเปิดไว้กบัธนาคารหรือธนาคาร

พาณิชย์อื�น เพื�อชําระคา่งวดสนิเชื�อตา่งๆ กบัธนาคาร อนัได้แก่ สนิเชื�อรถยนต์ สนิเชื�อสว่นบคุคล สนิเชื�อบตัรกดเงินสด สนิเชื�อ
บ้าน สนิเชื�อบ้านกู้ เงินดว่น สนิเชื�อรถกู้ เงินดว่น สนิเชื�อ SMEs และสนิเชื�อธุรกิจ  

- การให้บริการหกับญัชีเงินฝากเพื�อการลงทนุแบบอตัโนมตั ิ(KK Smart Investment Service) 
ธนาคารเริ�มให้บริการหกับญัชีบญัชีเงินฝากเพื�อการลงทนุอตัโนมตัิในกองทนุรวมตามรายชื�อที�ธนาคารกําหนด 

บริการนี $รองรับการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิได้ทกุประเภท ทั $งบญัชีเงินฝากออมทรัพย์และบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ลกูค้า
สามารถกําหนดระยะเวลาและยอดเงินที�จะให้หกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิเพื�อไปลงทนุได้ โดยธนาคารมีระบบแจ้ง SMS 
อตัโนมตัิไปยงัลกูค้า เมื�อคาํสั�งซื $อหรือขายหรือสบัเปลี�ยนเสร็จสมบรูณ์ 

การให้บริการหกับญัชีเงินฝากเพื�อการลงทนุอตัโนมตัิในปัจจบุนัม ี2 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบบริการหกับญัชีเงินฝาก
เพื�อการลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Sweep) ที�ลกูค้าสามารถกําหนดการซื $อและการขายได้ด้วยตนเองตามวงเงินในบญัชี โดยการ
ตั $งคา่สงูสดุ (MAX) เพื�อการซื $อหนว่ยลงทนุ และตั $งคา่ตํ�าสดุ (MIN) เพื�อขายหนว่ยลงทนุ เป็นการวางแผนเพิ�มผลตอบแทน
ให้กบับญัชีเงินฝาก พร้อมเสริมสภาพคลอ่งให้เพียงพอตอ่ความต้องการใช้จ่ายในชีวิตประจําวนั และ 2) รูปแบบบริการลงทนุที�
ลกูค้าสามารถวางแผนการลงทนุซื $อหนว่ยลงทนุได้ด้วยจํานวนเงินที�เทา่กนัทกุงวด (Saving Plan) โดยลกูค้าจะเป็นผู้ กําหนด
ช่วงระยะเวลาในการลงทนุในแตล่ะงวด เช่น หกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิเป็นรายสปัดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส ซึ�งเป็นการ
สร้างวินยัในการลงทนุอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อปทูางสูอ่นาคตที�มั�งคั�งอยา่งยั�งยืน 

ความคืบหน้าของความร่วมมือในธุรกิจประกนัชีวิต 

หลงัจากได้ลงนามในสญัญาความร่วมมือสาํหรับธุรกิจประกนัชีวติแบบ Exclusive Partner กบัเจนเนอราลี� ธนาคาร
ได้ร่วมมือกบัเจนเนอราลี�อยา่งใกล้ชิดเพื�อนําเสนอและทดแทนผลติภณัฑ์เดิมด้วยผลติภณัฑ์ที�ดีกวา่ รวมไปถึงขยายรูปแบบ
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ที�มีความแปลกใหมแ่ละสามารถตอบโจทย์ความต้องการลกูค้าได้ดยีิ�งขึ $น เช่น กลุม่ผลติภณัฑ์ KKGEN 
Infinite Wealth และผลติภณัฑ์ประกนัชีวติคุ้มครองสนิเชื�อสว่นบคุคลใหม ่ ธนาคารและเจนเนอราลี�จะทํางานร่วมกนัอยา่ง
ตอ่เนื�องเพื�อนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการที�ดีที�สดุ และพฒันาความสามารถในการเสนอวิธีการวางแผนทางการเงินสาํหรับ
ลกูค้าที�ครอบคลมุและตรงกบัความต้องการของลกูค้าธนาคารทกุกลุม่ 
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 การรวมศนูย์การอนมุตัิสนิเชื�อเชา่ซื $อรถยนต์และอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง (Centralization) 

ธนาคารได้มีการรวมศนูย์การอนมุตัิสนิเชื�อเชา่ซื $อรถยนต์และอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง อาทิ การเปิดบญัชี การขอ
เปลี�ยนแปลงข้อมลูของบญัชี การชําระอากรแสตมป์เช็ค และบริการเช็คเรียกเก็บ เป็นต้น ซึ�งเป็นผลดีทั $งตอ่ลกูค้าและธนาคาร 
ในแง่ของลกูค้า ลกูค้าจะได้รับการบริการที�สะดวกและรวดเร็วยิ�งขึ $นเนื�องจากการรวมงานบางประเภทมาดาํเนินการที�
สว่นกลางโดยเจ้าหน้าที�ที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะด้าน สว่นในแง่ของธนาคาร กระบวนการและคณุภาพการอนมุตัิสนิเชื�อมี
ความเป็นมาตรฐาน การควบคมุคณุภาพสนิเชื�อสามารถทําได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึ $น ต้นทนุในการดําเนินงานลดลง และ
เพิ�มโอกาสในการเพิ�มรายการขายหรือบริการอื�นให้มากขึ $น    

 การพฒันาธุรกิจจดัการกองทนุของ บลจ.ภทัร 

 บลจ.ภทัร ได้มีการพฒันาธุรกิจจดัการกองทนุ โดยจดัตั $งกองทนุใหม ่ ๆ อยา่งตอ่เนื�อง ในระหวา่งปี 2558 กองทนุที�
สาํคญัที�ได้รับการจดัตั $ง ได้แก่ กองทนุเปิดภทัร แอปโซลทู รีเทิร์น (PHATRA Absolute Return Fund)   และกองทนุเปิดภทัร 
โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA Global New Perspective Fund) เป็นต้น 

 กองทนุเปิดภทัร แอปโซลทู รีเทิร์น เป็นกองทนุรวมที�มุง่เน้นการสร้างผลตอบแทนที�เป็นบวกอยา่งสมํ�าเสมอ ไมผ่นั
ผวนไปตามดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ เนื�องจากมีความสมัพนัธ์กบัดชันีตํ�า ใช้กลยทุธ์การลงทนุแบบ Market Neutral โดยจะทํา
การป้องกนัความเสี�ยง (Hedging) จากการลงทนุในตราสารทนุ (Long Position) ด้วยการลงทนุในสถานะขาย (Short 
Position) ในสญัญาซื $อขายลว่งหน้า ซึ�งรูปแบบกองทนุนี $สามารถพิจารณาเป็น Asset Class ทางเลอืก เพื�อให้ผู้ลงทนุสามารถ
กระจายความเสี�ยงจากการลงทนุในรูปแบบ Asset Allocation ได้มากยิ�งขึ $น  

 กองทนุเปิดภทัร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เป็นกองทนุรวมที�เน้นการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ Capital 
Group New Perspective Fund (LUX) ซึ�งเป็นกองทนุรวมตา่งประเทศที�บริหารจดัการโดย Capital Group ซึ�งมีความ
เชี�ยวชาญและประสบการณ์ในการจดัการการลงทนุยาวนานกวา่ 80 ปี กองทนุรวมนี $เน้นการลงทนุในหุ้นสามญัทั�วโลกที�มี
ปัจจยัพื $นฐานดี (Fundamental Focus) มกีารบริหารพอร์ตการลงทนุเชิงรุก (Active Management) และมีผลการดําเนินงานที�
ดีสมํ�าเสมอมายาวนานกวา่ 40 ปี 

 การพฒันาการกํากบัดแูลกิจการ 

 ธนาคารยงัคงมคีวามมุง่มั�นที�จะยกระดบัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคารให้ดียิ�งขึ $น สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตา่งๆ 
ที�เกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการสาํหรับบริษัทจดทะเบียนที�ได้มีการปรับปรุงเพิ�มเติม ทั $งหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีสาํหรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หลกัเกณฑ์การสาํรวจโครงการสาํรวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard และเพื�อให้การกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร
สามารถเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากลมากยิ�งขึ $น คณะกรรมการธนาคารจึงได้มกีารทบทวนหลกัการกํากบัดแูลกิจการของ
ธนาคารเป็นประจําทกุปี รวมทั $งได้ปรับปรุงการดาํเนินการในเรื�องตา่งๆ ที�เกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการมาโดยตลอด โดยใน
ระหวา่งปี 2558 ธนาคารมีการดาํเนินการเพิ�มเตมิในเรื�องที�สาํคญัซึ�งรวมถึง 

- ทบทวนและปรับปรุงหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร โดยขยายความในเรื�องคณุสมบตัขิองกรรมการ
ของธนาคารที�มคีวามสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ และกําหนดให้กรรมการที�เป็นผู้บริหารไมค่วร
ดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�นที�อยูน่อกกลุม่ธุรกิจฯ มากกวา่ 2 แหง่ 
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- คณะกรรมการธนาคารทําการประเมินผลการปฏิบตังิานเป็นรายบคุคล และเปิดเผยกระบวนการและผลการ
ประเมินในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีและรายงานประจําปี 

- คณะกรรมการชดุยอ่ยที�อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการธนาคารทกุชดุจดัทํารายงานประจําปีและ
เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีและรายงานประจําปี 

- จดัทํา Board Skill Matrix และใช้ฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ
ใหม ่

- เน้นยํ $าความสาํคญัของการดาํเนินงานตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�นให้
มากยิ�งขึ $น โดยกําหนดให้พนกังานและผู้บริหารทกุคนของธนาคารต้องผา่น E-learning และทําแบบทดสอบ
เกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจและนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�น 

- สื�อสารและขอความร่วมมือจากลกูค้า คูค้่า และบคุคลภายนอกในการงดเว้นการให้ของขวญั การสนัทนาการ 
หรือสิ�งตอบแทนใดๆ แกก่รรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่ธุรกิจฯ ในช่วงเทศกาลปีใหมห่รือในโอกาส
อื�นใด เพื�อให้การดําเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการให้บริการบนหลกัธรรมาภิบาลและ
การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ 

- ปรับปรุงนโยบายและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ของธนาคาร เพื�อให้สอดคล้องกบักฎระเบียบของหนว่ยงานกํากบัดแูลที�
มีการเปลี�ยนแปลงและเพื�อให้เกิดความชดัเจนมากยิ�งขึ $น อาทิ นโยบายการป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ของกลุม่ธุรกิจฯ หลกัเกณฑ์การซื $อขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที�
เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือที�สามารถเข้าถึงข้อมลูภายในที�เป็นสาระสาํคญัตอ่การเปลี�ยนแปลง
หลกัทรัพย์ หลกัเกณฑ์การรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง 
หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนัและการรายงานการกระจายการถือหุ้น และหลกัเกณฑ์เรื�องการเสนอ
แตง่ตั $งกรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ หรือที�ปรึกษาของธนาคาร เป็นต้น 
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1.4 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มธุรกิจฯ 

 ธนาคารเป็นบริษัทแมข่องกลุม่ธุรกิจฯ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และมีบริษัทยอ่ย ได้แก่ ทนุภทัร ซึ�งประกอบ
ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื�น (Holding Company) และดําเนินธุรกิจการลงทนุ โดยทนุภทัรมบีริษัทยอ่ยที�ให้บริการธุรกิจ
หลกัทรัพย์และสญัญาซื $อขายลว่งหน้า ได้แก ่บล.ภทัร และ บล.เคเคเทรด และบริษัทยอ่ยที�ให้บริการธุรกิจจดัการกองทนุ ได้แก ่
บลจ.ภทัร   

 นอกจากนี $ ธนาคารยงัมีบริษัท สาํนกักฎหมายเอราวณั จํากดั เป็นบริษัทยอ่ยที�ให้บริการด้านกฎหมายแก่ธนาคาร 
และยงัถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที�จดัตั $งขึ $นเพื�อแก้ไขปัญหาระบบสถาบนัการเงินจํานวน 7 กอง 

 แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ธุรกิจฯ มีดงันี $ 

 
* ธนาคารถือหุ้นในกองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� 1 ร้อยละ 99.95 กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� 2 ร้อยละ 99.59 กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� 3    
ร้อยละ 99.97 กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอริ�ง ร้อยละ 98.91 กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� พร็อพเพอร์ตี $ 3 ร้อยละ 98.77 กองทนุรวมบางกอก
แคปปิตอล ร้อยละ 95.72 และกองทนุรวมแกมมา่แคปปิตอล ร้อยละ 94.03 

บริษัทลกูของธนาคารที�อยูใ่นกลุม่ Solo Consolidation และ Full Consolidation ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัแบบ
รวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทยแบง่ได้ดงันี $ 

1. บริษัทลกูที�อยูใ่นกลุม่ Solo Consolidation: ไมม่ ี
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2. บริษัทลกูที�อยูใ่นกลุม่ Full Consolidation ประกอบด้วย 

2.1 ทนุภทัร 

ทนุภทัรดําเนินธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื�นและธุรกิจการลงทนุ มีทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็นเงิน 
1,051,551,200 บาท 

2.2 บล.ภทัร 

บล.ภทัร ดําเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื $อขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ การจดั
จําหนา่ยหลกัทรัพย์ กิจการการยมืและให้ยมืหลกัทรัพย์ การเป็นที�ปรึกษาการลงทนุ และธุรกิจสญัญาซื $อ
ขายลว่งหน้า ได้แก่ การเป็นตวัแทนซื $อขายสญัญาซื $อขายลว่งหน้า และการเป็นผู้ ค้าสญัญาซื $อขาย
ลว่งหน้า บล.ภทัร ขึ $นทะเบียนเป็นที�ปรึกษาประเภท A ให้บริการในฐานะที�ปรึกษาสาขาการเงินกบั
กระทรวงการคลงั และได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ทําหน้าที�ที�ปรึกษาทางการเงินและ
เป็นตวัแทนสนบัสนนุการขายหรือรับซื $อคืนหนว่ยลงทนุ บล.ภทัร มีทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็นเงิน 
1,067,500,000 บาท 

2.3 บล.เคเคเทรด 

บล.เคเคเทรด ดําเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื $อขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ 
การค้าหลกัทรัพย์อนัเป็นตราสารแหง่หนี $ การจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ และการเป็นตวัแทนซื $อขายสญัญา
ซื $อขายลว่งหน้า บล.เคเคเทรด มทีนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็นเงิน 500,000,000 บาท 

2.4 บลจ.ภทัร 

บลจ.ภทัร ดําเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวมและการจดัการกองทนุสว่นบคุคล บลจ.
ภทัร มีทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็นเงิน 120,000,000 บาท 

2.5 บริษัท สาํนกักฎหมายเอราวณั จํากดั 

บริษัท สาํนกักฎหมายเอราวณั จํากดั ประกอบธุรกิจให้บริการด้านกฎหมายแก่ธนาคารและกองทนุรวม
ตา่งๆ ที�ธนาคารถือหนว่ยลงทนุอยูใ่นการดาํเนินการด้านการบริหารสทิธิเรียกร้อง ตลอดจนการ
ดําเนินการด้านกฎหมายที�เกี�ยวกบัการติดตาม เรียกร้อง บงัคบัชําระหนี $ เพื�อให้เป็นไปตามกระบวนการ
ทางกฎหมาย รวมถึงการให้คาํปรึกษาในด้านเอกสารสญัญาและข้อกฎหมายตา่งๆ บริษัท สาํนกั
กฎหมายเอราวณั จํากดั มีทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็นเงิน 1,000,000 บาท 
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22. . ลักษณะลักษณะการประกอบธุรกจิการประกอบธุรกจิ 

 

ปัจจบุนักลุม่ธุรกิจฯ แบง่การดาํเนินงานออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดาํเนินงานโดยธนาคาร 
และธุรกิจตลาดทนุ ดาํเนินงานโดยบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ได้แก่ ทนุภทัร บล.ภทัร  บล.เคเคเทรด และ บลจ.ภทัร 

 

2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มธุรกจิฯ 

 โครงสร้างรายได้ของกลุม่ธุรกิจฯ ตามงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ 5นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 – 2558 มีดงันี 5 

 

ปี 2556 

ปี 2557 

ปรับปรุงใหม่ ปี 2558 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี 5ย 15,809 110.8 15,929 114.5 14,776 98.1 

คา่ใช้จ่ายดอกเบี 5ย 7,462 52.3 7,016 50.4 5,328 35.4 

รายได้ดอกเบี *ยสุทธ ิ 8,347 58.5 8,913 64.1 9,449 62.8 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 4,838 33.9 3,863 27.8 3,934 26.1 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 1,720 12.1 1,698 12.2 1,770 11.8 

ธุรกิจตลาดทนุ 3,118 21.9 2,165 15.6 2,164 14.4 

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 481 3.4 411 3.0 463 3.1 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ 4,357 30.5 3,452 24.8 3,471 23.1 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 443 3.1 574 4.1 877 5.8 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 637 4.5 261 1.9 336 2.2 

รายได้จากเงินปันผลและสว่นแบง่กําไร 206 1.4 278 2.0 321 2.1 

รายได้จากการดําเนินงานอื�นๆ 276 1.9 433 3.1 603 4.0 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 14,265 100.0 13,912 100.0 15,057 100.0 
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2.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

2.2.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์แบง่การดาํเนินงานออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ กลุม่งานลกูค้าบคุคล กลุม่งานลกูค้าธุรกิจ กลุม่งาน
ธุรกิจเฉพาะ และกลุม่งานสนบัสนนุ 

 

2.2.1.1 กลุม่งานลกูค้าบคุคล 

ธนาคารให้ความสาํคญัในการพฒันานวตักรรมใหมเ่พื�อสร้างความแตกตา่งและมอบประโยชน์สงูสดุแก่ลกูค้า  
รวมทั 5งเพิ�มประสทิธิภาพการให้บริการผา่นช่องทางสาขาและช่องทางอื�นๆ ตลอดจนรักษาความสมัพนัธ์ที�ดีกบัคูค้่า เพื�อขยาย
ฐานลกูค้าและสร้างการเติบโตที�มั�นคงในระยะยาว กลุม่งานลกูค้าบคุคลมุง่เน้นการให้บริการทางการเงินแก่ลกูค้าบคุคลทั�วไป 
โดยมีผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินที�สาํคญัทั 5งในรูปแบบของสนิเชื�อ เงินฝาก และการลงทนุในรูปแบบตา่งๆ ดงันี 5 

- สินเชื�อเช่าซื�อรถยนต์ 

ธนาคารให้บริการสนิเชื�อเช่าซื 5อรถยนต์ทกุประเภท ทั 5งรถยนต์ใหมแ่ละรถยนต์ใช้แล้ว ซึ�งรวมถึงรถยนต์นั�ง รถยนต์
อเนกประสงค์ และรถยนต์เชิงพาณิชย์ให้แก่บคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลที�ต้องการซื 5อรถยนต์มาใช้งานทั�วไป โดยลกูค้าสามารถ
เลอืกผอ่นชําระเทา่กนัทกุเดือนแบบปกติหรือแบบพิเศษ ตวัอยา่งเช่น ผอ่นชําระด้วยคา่งวดที�ไมเ่ทา่กนัทกุเดือนตามความ
เหมาะสมกบัอาชีพและรายได้ของลกูค้า (ผลติภณัฑ์ Flexi-payment) หรือคา่งวดตํ�าในช่วงแรกของสญัญา (ผลติภณัฑ์สนิเชื�อ
แบบบอลลนู) เป็นต้น นอกจากนี 5 ธนาคารยงัให้บริการด้านอื�นๆ เกี�ยวกบัรถยนต์ เช่น บริการด้านการขอใบอนญุาตเกี�ยวกบั
รถยนต์ บริการด้านการทําประกนัภยั และภาษีรถยนต์ เป็นต้น โดยให้บริการครอบคลมุพื 5นที�ทั 5งในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั  

ธุรกิจสนิเชื�อเชา่ซื 5อรถยนต์เป็นธุรกิจที�ธนาคารมคีวามเชี�ยวชาญและมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื�อง โดย ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2558 สนิเชื�อเชา่ซื 5อรถยนต์คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 65 ของสนิเชื�อรวม โดยมีสดัสว่นการให้สนิเชื�อเชา่ซื 5อรถยนต์ใหมต่อ่
รถยนต์ใช้แล้วเฉลี�ยร้อยละ 54 ตอ่ร้อยละ 46 ธนาคารยงัคงมุง่เน้นที�จะพฒันาธุรกิจสนิเชื�อเช่าซื 5อรถยนต์ โดยคํานงึถึงสภาพ
ตลาดและภาวะการแขง่ขนัควบคูก่นัไป เพื�อให้สามารถปรับการดําเนินธุรกิจได้อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยให้
ความสาํคญักบัการบริการที�รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ เน้นการควบคมุคณุภาพของสนิเชื�อให้อยูใ่นระดบัที�ด ี  

- สินเชื�อรถกูเ้งินด่วน 

สนิเชื�อรถกู้ เงินดว่นหรือสนิเชื�อรถเพื�อเงินสดสาํหรับคนมีรถยนต์ที�ต้องการใช้เงินยามฉกุเฉินหรือเป็นเงินทนุหมนุเวียน 
เหมาะกบัลกูค้าที�มีรถยนต์เป็นของตนเองและหมดภาระการผอ่นชําระแล้ว โดยแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สนิเชื�อแบบ
โอนเลม่ทะเบียน (ผลติภณัฑ์ CarQuickCash) คิดอตัราดอกเบี 5ยแบบคงที� (Flat Rate) และ 2) สนิเชื�อแบบไมโ่อนเลม่ทะเบียน 
(ผลติภณัฑ์ CarQuickCash แปะโป้ง) คิดอตัราดอกเบี 5ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ซึ�งเป็นบริการที�มีความยืดหยุน่ 
โดยลกูค้าสามารถชําระเงินต้นคนืมากกวา่ยอดผอ่นชําระรายเดือนเพื�อลดภาระดอกเบี 5ย ทั 5งยงัมีความรวดเร็วและเสยี
คา่ธรรมเนียมถกูกวา่โดยไมต้่องชําระคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิcรถยนต์ โดยในปี 2558 ธนาคารได้ริเริ�มผลติภณัฑ์ Flexi-
payment และมีการประชาสมัพนัธ์ในช่องทางตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�อง 

- สินเชื�อบคุคล 

สนิเชื�อบคุคลเป็นสนิเชื�ออเนกประสงค์เพื�อช่วยเสริมสภาพคลอ่งให้แก่ลกูค้าเชา่ซื 5อรถยนต์ที�มีประวตัิการผอ่นชําระที�ดี 
โดยแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่1) สนิเชื�อ Term Loan คือ สนิเชื�ออเนกประสงค์ที�ไมต้่องใช้หลกัทรัพย์หรือบคุคลคํ 5าประกนั
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ทําสญัญา มีกําหนดการผอ่นชําระคืนให้แก่ธนาคารเป็นจํานวนเงินแตล่ะงวดตามระยะเวลาที�กําหนด 2) สนิเชื�อ Revolving 
Loan (ผลติภณัฑ์ Happy Cash) ผู้ขอกู้จะได้รับวงเงินสนิเชื�อพร้อมบตัรกดเงินสด KK Cash Card  เพื�อเบิกถอนเงินสดผา่น
เครื�อง ATM Pool โดยมีเงื�อนไขชําระคืนขั 5นตํ�าแตล่ะงวดตามที�ธนาคารกําหนด และธนาคารได้มีการขยายการให้สนิเชื�อสว่น
บคุคลไปยงักลุม่ลกูค้าใหมข่องธนาคาร นอกจากนี 5 ธนาคารได้มกีารพิจารณาปรับกระบวนการอนมุตัิสนิเชื�อและอตัราดอกเบี 5ย
ให้เหมาะสมกบัสภาวะตลาดและกลุม่เป้าหมายอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อให้สามารถแขง่ขนัในตลาดได้และเพื�อรองรับการขยายช่อง
ทางการขายไปยงัช่องทางการขายใหม่ๆ  ในอนาคต 

- สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยั 

สนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยัเป็นสนิเชื�อที�มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื�อซื 5อที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างสาํหรับบ้านโครงการและบ้านมือ
สอง รวมถึง Refinance ภาระหนี 5สนิเชื�อบ้านจากสถาบนัการเงินอื�น ในสว่นของสนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยัได้มีการร่วมมือกบัสนิเชื�อ
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของธนาคารในการมอบสทิธิประโยชน์ให้แกล่กูค้ารายยอ่ยของกลุม่โครงการที�ธนาคารมีการสนบัสนนุ
สนิเชื�อ ธนาคารได้มกีารพฒันาในเรื�องกระบวนการอนมุตัิสนิเชื�อให้มคีวามรวดเร็วมากยิ�งขึ 5น รวมถงึมีลกัษณะดอกเบี 5ยที�
หลากหลายเพื�อตอบสนองความต้องการลกูค้าในกลุม่เป้าหมายที�ตา่งกนั และลกัษณะโครงการที�ตา่งกนั 

- สินเชื�อบา้นกูเ้งินด่วน 

สนิเชื�อบ้านกู้ เงินดว่นเป็นสนิเชื�ออเนกประสงค์ที�มีวตัถปุระสงค์ใดๆ ที�ไมนํ่าไปใช้ในเชิงธุรกิจ โดยใช้หลกัประกนัเป็นที�
อยูอ่าศยัปลอดภาระและเป็นกรรมสทิธิcของตนเอง รวมถงึ Refinance ภาระหนี 5สนิเชื�ออเนกประสงค์จากสถาบนัการเงินอื�น 
โดยการนําเสนอสนิเชื�ออเนกประสงค์เป็นแบบอตัราดอกเบี 5ยคงที�ตลอดอายสุญัญา 

- สินเชื�อ Micro SMEs 

สนิเชื�อ Micro SMEs เป็นสนิเชื�อที�ให้กบัลกูค้าบคุคลหรือนิติบคุคลที�ประกอบธุรกิจขนาดเลก็ ทั 5งภาคบริการ ค้าสง่ 
และค้าปลกี และมวีงเงินหลากหลายรูปแบบ อาทิ วงเงินเพื�อเป็นทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจ วงเงินเบิกเกินบญัชี และ
วงเงินเพื�อขยายกิจการ เป็นต้น ทั 5งนี 5 ธนาคารได้มกีารปรับปรุงคณุภาพสนิเชื�อ โดยปรับเปลี�ยนหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขการ
อนมุตัิให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจของแตล่ะกลุม่ของ Micro SMEs เพื�อป้องกนัและควบคมุปริมาณหนี 5ที�ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ 

- สินเชื�อ Lombard 

สนิเชื�อ Lombard เป็นสนิเชื�ออเนกประสงค์เพื�อเสริมสภาพคลอ่งทางการเงินให้แก่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ของ บล.ภทัร 
ที�มีความต้องการ ไมว่า่จะเป็นในด้านการลงทนุ การอปุโภค หรือการใช้จา่ยตา่งๆ โดยใช้ทรัพย์สนิทางการเงินของลกูค้าเป็น
หลกัประกนั ซึ�งได้แก่ เงินสดและหลกัทรัพย์ใน SET100 โดยปัจจบุนัสนิเชื�อ Lombard มีให้เลอืก 2 ประเภท คือ Flexible Term 
(ไมเ่กิน 12 เดือน) และ Fixed Term (1,3,6,9 หรือ 12 เดือน) โดยมีเจ้าหน้าที�การตลาดของ บล.ภทัร เป็นผู้แนะนําสนิเชื�อ
ดงักลา่วให้กบัลกูค้าที�สนใจ ซึ�งตอ่ไปในอนาคตจะมีการพฒันาประเภททรัพย์สนิที�ใช้เป็นหลกัประกนัเพิ�มเติม ทั 5งนี 5 สนิเชื�อ 
Lombard เป็นตวัอยา่งของการพฒันาตอ่ยอดผลติภณัฑ์และบริการระหวา่งตลาดเงินและตลาดทนุ เพื�อให้ลกูค้าได้รับ
ผลติภณัฑ์และบริการที�หลากหลายและตอบสนองตอ่ความต้องการมากยิ�งขึ 5น  

- บริการเงินฝากและการลงทนุ 

ธนาคารให้บริการด้านเงินฝากกบัลกูค้าทั 5งประเภทบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล โดยจําแนกเป็น 3 ประเภทหลกั 
ได้แก ่1) เงินฝากกระแสรายวนั 2) เงินฝากออมทรัพย์ทั 5งแบบปกติและแบบพิเศษ และ 3) เงินฝากประจํา โดยธนาคารได้ออก
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ผลติภณัฑ์เงินฝากใหมอ่ยา่งตอ่เนื�องเพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้าและเพื�อให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาดที�
เปลี�ยนแปลงไป   

ในปี 2558 ธนาคารได้ออกผลติภณัฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ�ม เช่น บญัชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน (KK 
Smart Gain) และบญัชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท มิลเลี�ยน (KK Smart Million) โดยแตล่ะประเภทมีลกัษณะอตัราดอกเบี 5ยที�
ตา่งกนั สาํหรับบญัชีเงินฝากประจําธนาคารได้ออกผลติภณัฑ์บญัชีเงินฝากประจํา เคเค ฟรี 55 อพั (KK Free 55 Up) ซึ�งผู้ฝาก
เงินจะได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที�กรมสรรพากรกําหนด ในด้านการให้บริการ ธนาคารได้เพิ�มการให้บริการ
ในหลายรูปแบบ เช่น การหกับญัชีเงินฝากเพื�อการลงทนุแบบอตัโนมตัิ (KK Smart Investment Service) เพื�อเพิ�มความสะดวก
ให้กบัลกูค้าในการวางแผนลงทนุ นอกจากนี 5 ธนาคารยงัเป็นตวัแทนซื 5อขายหนว่ยลงทนุให้กบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ
ตา่งๆ รวมทั 5งได้ร่วมมือกบั บล.ภทัร ซึ�งมีทีมงานที�เชี�ยวชาญในการให้บริการและคาํปรึกษาด้านการลงทนุ ซึ�งทําให้ลกูค้าบคุคล
ของกลุม่ธุรกิจฯ ได้รับบริการที�หลากหลายและครอบคลมุความต้องการมากยิ�งขึ 5น 

- บริการประกนัภยัและบริการประกนัชีวิต (Bancassurance) 

ผลติภณัฑ์ประกนัภยัเป็นผลติภณัฑ์หนึ�งที�ธนาคารมคีวามมุง่หวงัวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ลกูค้าเพื�อเป็นการป้องกนั
ความเสี�ยงหรือความเสยีหายที�อาจเกิดขึ 5นในอนาคต ธนาคารมีบริการให้คําปรึกษาและแนะนําลกูค้าในการวางแผนทาง
การเงินในฐานะที�ธนาคารเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยัและนายหน้าประกนัชีวิต โดยร่วมมือกบับริษัทประกนัภยัชั 5นนําที�มี
ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง สามารถให้บริการลกูค้าได้ครอบคลมุทั�วประเทศ ธนาคารมีความตั 5งใจที�จะให้ผลติภณัฑ์ประกนัภยั
ของธนาคารครอบคลมุผลติภณัฑ์ประกนัภยัแบบตา่งๆ และตอบสนองความต้องการของลกูค้าแตล่ะกลุม่ ประกอบด้วย  

1) การประกนัวินาศภยัที�ให้ความคุ้มครองอาคารสถานที� ทรัพย์สนิที�เอาประกนัภยั รับผิดชอบตอ่ชีวิตร่างกายและ
ทรัพย์สนิของผู้ เอาประกนัภยัและผู้ ที�เกี�ยวข้องตามเงื�อนไขที�ระบใุนกรมธรรม์ประกนัภยั ได้แก่ ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัรถยนต์ ประกนัความเสี�ยงภยัทรัพย์สนิ และประกนัภยัทางทะเลและขนสง่ เป็นต้น  

2) การประกนัชีวิตในรูปแบบการให้คําแนะนําวางแผนทางการเงินแก่ลกูค้า ได้แก่ ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 
ประกนัชีวติแบบบํานาญ รวมถงึประกนัชีวติคุ้มครองวงเงินสนิเชื�อแตล่ะธุรกิจ เช่น สนิเชื�อเชา่ซื 5อรถยนต์ สนิเชื�อ
บคุคล สนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั และสนิเชื�อธุรกิจฟลอร์แพลน เป็นต้น เพื�อเป็นหลกัประกนัให้กบัผู้กู้หากเกิดเหตไุม่
คาดคิดขึ 5น บริษัทประกนัชีวติจะชําระหนี 5แทนผู้กู้หรือทายาท 

ในปี 2558 ธนาคารร่วมกบัเจนเนอราลี�ซึ�งเป็นพนัธมติรทางธุรกิจในการพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ประกนัชีวติ โดยมี
การพฒันาผลติภณัฑ์ประกนัชีวิตแบบตา่งๆ เช่น เคเค เวลท์ 10/3 (KK Wealth 10/3) เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/4 (KKGEN 
Infinite Wealth 88/4) และเคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/8 (KKGEN Infinite Wealth 88/8) ซึ�งแตล่ะผลติภณัฑ์มีลกัษณะความ
คุ้มครองและผลตอบแทนตา่งกนั และเหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าแตล่ะกลุม่เป้าหมาย 

- ธนบดีธนกิจ 

ธนาคารให้บริการด้านการบริหารจดัการทางการเงิน การให้คาํปรึกษาด้านการลงทนุ รวมถึงการเป็นตวัแทน
ขายและรับซื 5อคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม เพื�อตอบสนองความต้องการแก่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่หรือลกูค้าบคุคลที�มี
สนิทรัพย์สงู (High Net Worth Individual) ที�มียอดเงินฝากและการลงทนุรวมกนั (Average Asset) ตั 5งแต ่10 ล้านบาทขึ 5นไป 
ด้วยการดแูลอยา่งใกล้ชิดโดยผู้จดัการลกูค้าสมัพนัธ์ (Relationship Manager) ร่วมกบัทีมผู้ เชี�ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพ 
โดยธนาคารได้รวบรวมผลติภณัฑ์ด้านเงินฝากและการลงทนุที�หลากหลายเพื�อนําเสนอให้ตรงตามความต้องการของลกูค้า 
ประกอบด้วยผลติภณัฑ์เงินฝากของธนาคาร ผลติภณัฑ์ด้านการลงทนุซึ�งประกอบด้วยกองทนุรวมทกุประเภท อนัได้แก่ ตรา
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สารทนุ  ตราสารหนี 5 สนิค้าโภคภณัฑ์ ตราสารอนพุนัธ์ และอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั 5งผลติภณัฑ์ประกนัชีวติทั 5งแบบสะสมทรัพย์ 
บํานาญ และคุ้มครองชีวิต นอกจากนี 5 ธนาคารยงัมีบริการธนาคารออนไลน์ (E-Banking) บริการด้านที�ปรึกษาทางการเงิน และ
บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน โดยธนาคารเป็นตวัแทนจําหนา่ยกองทนุรวมของบริษัทจดัการกองทนุตา่งๆ และเป็นพนัธมิตร
กบับริษัทประกนัเพื�อให้บริการผลติภณัฑ์ประกนัผา่นช่องทางของธนาคาร (Bancassurance) 

บริการหลกัของธุรกิจธนบดธีนกิจมดีงันี 5 

- PRIORITY Deposit  - บริการเงินฝากรูปแบบพิเศษหลากหลายประเภท คดัสรรให้ลกูค้าเลอืกตามความ
ต้องการ ตอบทกุโจทย์ทางการเงินด้วยอตัราดอกเบี 5ยที�คุ้มคา่  

- PRIORITY Investment Consultant – บริการให้คาํแนะนําการลงทนุแกล่กูค้าเพื�อให้ลกูค้ามกีารลงทนุใน
สดัสว่นที�เหมาะสมเพื�อให้บรรลเุป้าหมายที�วางไว้ เป็นการบริการร่วมกบัทีมผู้ เชี�ยวชาญด้านการเงินของกลุม่
ธุรกิจฯ  

- PRIORITY Financial Planning – บริการเพื�อตอบสนองเป้าหมายทางการเงินทั 5งก่อนและหลงัเกษียณ รวมทั 5ง
การวางแผนการศกึษาของบตุร โดยใช้กลยทุธ์การจดัสรรการลงทนุควบคูไ่ปกบัการบริหารความเสี�ยง  

- PRIORITY Consolidated Statement - บริการสรุปข้อมลูทางการเงินและการลงทนุทกุประเภท พร้อมด้วย 
Portfolio Review โดยผู้ เชี�ยวชาญ 

- PRIORITY Real Estate Consultant – บริการสาํหรับลกูค้าผู้สนใจทําธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ครอบคลมุการ
วิเคราะห์ครบทกุด้านโดยผู้เชี�ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ เพื�อชว่ยลดความเสี�ยงในการลงทนุ เพิ�มโอกาสใน
การสร้างผลกําไร และปทูางสูค่วามสาํเร็จในการทําธุรกิจอยา่งมั�นคง 

นอกจากบริการทางการเงินแล้ว ธนาคารยงัมอบสทิธิพิเศษตา่งๆ รวมถงึมีการจดักิจกรรมสาํหรับลกูค้าอยา่งตอ่เนื�อง
ตลอดทั 5งปี โดยมรูีปแบบของกิจกรรมที�จดัขึ 5น อาทิ  Investment Seminar เพื�อเพิ�มพนูความรู้ด้านการเงินและการลงทนุ พร้อม
รายงานความเคลื�อนไหวของสถานการณ์การลงทนุทั�วโลก สมัมนา NeXtGen Program From Study to Success ซึ�งเป็น
สมัมนาเพื�อวางรากฐานความพร้อมให้กบัผู้สบืทอดกิจการเพื�อตอ่ยอดธุรกิจให้มั�นคงก้าวหน้า และกิจกรรม Exclusive Cultural 
Experience ซึ�งเป็นการจดักิจกรรมเชิงศิลปวฒันธรรมหลากหลายรูปแบบ ทั 5งกิจกรรมเชิงทอ่งเที�ยวและชมการแสดงที�หาชมได้
ยาก  

 

 2.2.1.2  กลุม่งานลกูค้าธุรกิจ 

ธนาคารให้บริการทางการเงินแกล่กูค้าธุรกิจ โดยแบง่การให้บริการตามกลุม่ลกูค้า ซึ�งได้แก ่ สนิเชื�อบรรษัท และ
สนิเชื�อธุรกิจ โดยสนิเชื�อบรรษัทเน้นการให้บริการทางการเงินแก่บริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ในขณะที�สนิเชื�อธุรกิจเน้นการ
ให้บริการทางการเงินแกผู่้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางในธุรกิจ 6 ด้านที�ธนาคารมคีวามเชี�ยวชาญ  

- สินเชื�อบรรษัท  

สนิเชื�อบรรษัทดาํเนินการโดยสายสนิเชื�อบรรษัทที�จดัตั 5งขึ 5นภายหลงัการร่วมกิจการกบัทนุภทัร มีวตัถปุระสงค์ในการ
สานตอ่ประโยชน์ร่วม (Synergies) ที�เกิดจากการร่วมกิจการของกลุม่ธุรกิจฯ โดยอิงประโยชน์จากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�
ทีมงานของ บล.ภทัร มีอยูก่บักลุม่ลกูค้าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทขนาดใหญ่อื�นๆ ที�ทีมงานของ บล.
ภทัร ให้บริการด้านวานิชธนกิจ ที�ปรึกษาการเงิน การระดมทนุผา่นการเสนอขายหลกัทรัพย์ประเภทตา่งๆ และบริการด้าน
การเงินและการลงทนุอื�น ประกอบกบัความเชี�ยวชาญของธนาคารในการศกึษาวิเคราะห์ พิจารณาสนิเชื�อ และเครือขา่ยของ
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ธนาคาร โดยมเีป้าหมายที�จะสร้างธุรกิจอีกแขนงหนึ�งและเป็นการกระจายความเสี�ยงของธนาคารจากการกระจกุตวัในสนิเชื�อ
เช่าซื 5อรถยนต์และสนิเชื�อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

สายสนิเชื�อบรรษัทรับผิดชอบงานบริการสนิเชื�อในทกุอตุสาหกรรมภายใต้กรอบนโยบายสนิเชื�อของธนาคาร ทั 5งนี 5 ไม่
รวมกลุม่ธุรกิจซึ�งดแูลโดยสายสนิเชื�อธุรกิจ 

กลุม่ธุรกิจฯ มเีป้าหมายที�จะให้บริการด้านการเงินครอบคลมุทั 5งในมติิของกลุม่ลกูค้าและผลติภณัฑ์ทางการเงินที�
สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าและเหมาะสมกบัจดุแข็งในการให้บริการของกลุม่ธุรกิจฯ โดยสายสนิเชื�อบรรษัทจะ
มุง่เน้นบริการด้านสนิเชื�อแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถงึบริษัทลกูและบริษัทในเครือ บริษัทขนาดใหญ่ที�ยงั
ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงบริษัทข้ามชาติและบริษัทลกูหรือสาขา (Multi-national Company) ทั 5งนี 5 
ผลติภณัฑ์และบริการสนิเชื�อบรรษัทประกอบด้วยสนิเชื�อเงินทนุหมนุเวยีนเพื�อเสริมสภาพคลอ่ง (Working Capital) สนิเชื�อ
สาํหรับโครงการขนาดใหญ่ (Project Finance) การจดัหาเงินกู้ ร่วม (Syndicated Loan) สนิเชื�อเพื�อการลงทนุขยายงาน 
ตลอดจนสนิเชื�อรูปแบบตา่งๆ ที�พฒันาขึ 5นตามนวตักรรมทางการเงินของตลาดเงินและตลาดทนุ 

สายสนิเชื�อบรรษัทจะดาํเนินธุรกิจในรูปแบบที�มีทีมงานขนาดเหมาะสม เน้นการประสานงานกบัทีมงานของ บล. ภทัร  
สายตลาดการเงิน และสายงานอื�นๆ เพื�อให้บริการทางการเงินที�หลากหลายแก่กลุม่ลกูค้า มุง่สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงกว้าง
และเชิงลกึในธุรกิจของลกูค้าเป้าหมาย รวมถงึตลาดการเงินและตลาดทนุ เพื�อทําการศกึษาวิเคราะห์ คดัเลอืกลกูค้าเป้าหมาย
และผลติภณัฑ์การเงินที�เหมาะสม โดยมีเป้าหมายระยะกลางที�จะดําเนินการจนสามารถสร้างขนาดธุรกิจที�เหมาะสมกบั
ธนาคาร เพื�อการเติบโตของสนิทรัพย์และรายได้ ทั 5งยงัเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้และความเสี�ยงโดยเฉพาะความเสี�ยง
ด้านกลยทุธ์และการกระจกุตวัของสนิเชื�อของธนาคาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารมียอดสนิเชื�อบรรษัทรวม 8,774 ล้านบาท 

- สินเชื�อธุรกิจ 

สนิเชื�อธุรกิจประกอบด้วยสนิเชื�อในธุรกิจที�ธนาคารมคีวามเชี�ยวชาญ 6 ด้าน คือ 1) สนิเชื�อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 2) 
สนิเชื�อธุรกิจอพาร์ตเมนต์และโรงแรม 3) สนิเชื�อธุรกิจขนสง่ 4) สนิเชื�อธุรกิจฟลอร์แพลน 5) สนิเชื�อธุรกิจอตุสาหกรรม และ 6) 
สนิเชื�อธุรกิจเพื�อเครื�องจกัรและวสัดกุ่อสร้าง โดยธนาคารมเีจ้าหน้าที�ที�มีความเชี�ยวชาญในสนิเชื�อแตล่ะประเภทคอยให้บริการ
ลกูค้า  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารมียอดสนิเชื�อธุรกิจรวม 46,263 ล้านบาท โดยรายละเอียดของสนิเชื�อธุรกิจ
ประเภทตา่งๆ มีดงันี 5 

1. สนิเชื�อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  

สนิเชื�อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้บริการสนิเชื�อสาํหรับผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ทั 5งในกรุงเทพฯ และสว่นภมูิภาค 
โดยเป็นสนิเชื�อประเภท Project Finance ที�มีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื�อขาย ธนาคารมุง่เน้นความ
สะดวกให้แก่ลกูค้าโดยมีขั 5นตอนการอนมุตัิที�รวดเร็ว ให้วงเงินตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ และกําหนดรูปแบบการ
ผอ่นชําระที�สอดคล้องกบัรายได้ของแตล่ะโครงการอยา่งเหมาะสม 

ธนาคารมผีลติภณัฑ์ทางการเงินที�ช่วยสนบัสนนุผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ที�หลากหลายและครบถ้วนสาํหรับการ
ดําเนินธุรกิจและโครงการให้บรรลเุป้าหมายและประสบความสาํเร็จ อาทิ เงินกู้ ระยะยาว  ทั 5งสาํหรับ Project Finance และเพื�อ
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ลงทนุในที�ดินเพื�อใช้ในการพฒันาโครงการในอนาคต วงเงินหมนุเวียน สาํหรับหมนุเวียนในกิจการเพื�อให้ธุรกิจมีสภาพคลอ่ง 
วงเงินอาวลัและวงเงินคํ 5าประกนัตา่งๆ สาํหรับอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจและโครงการตา่งๆ เป็นต้น 

ธนาคารมีทีมงานที�มีประสบการณ์และมีความเชี�ยวชาญในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั 5งมีทีมที�ปรึกษาที�เกี�ยวข้องกบั
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อให้คําปรึกษา เสนอทางเลอืกในการพฒันาโครงการที�มีผลตอบแทนสงูสดุ รวมทั 5งมีสว่นร่วมใน
การแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้าในรูปแบบของพนัธมิตรทางธุรกิจ ซึ�งทีมงานที�ปรึกษาประกอบด้วยทีมวิจยัข้อมลูอตุสาหกรรม ทีมที�
ปรึกษาสถาปนิก ทีมที�ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม ทีมที�ปรึกษาประเมิน และทีมสนบัสนนุทางด้านการตลาดและการ
ประชาสมัพนัธ์  นอกจากนี 5 ธนาคารมีระบบการบริหารงาน เพื�อช่วยอํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในด้านการบริหารความ
คืบหน้าการก่อสร้างและบริหารการใช้วงเงิน เป็นบริการที�ครบวงจร เพื�อช่วยเพิ�มศกัยภาพในการทําธุรกิจของลกูค้าของธนาคาร 
รวมทั 5งมีการพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารงานอยา่งตอ่เนื�องเพื�อให้การอนมุตัิและบริหารสนิเชื�อเป็นไปได้อยา่งรวดเร็ว
และมีประสทิธิภาพ 

2. สนิเชื�อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม 

สนิเชื�อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรมเป็นบริการสนิเชื�อที�ให้กบัลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นต์ให้เช่า เซอร์วิส-
อพาร์ทเม้นต์ อาคารที�อยูอ่าศยัรวมเพื�อเชา่ หอพกั อาคารสาํนกังานเพื�อเช่า คลงัสนิค้า และโรงแรม ทั 5งที�เป็นโครงการใหมแ่ละ
ปรับปรุงโครงการเดิม โดยธนาคารมีสถาปนิกและวศิวกรที�ดแูลให้คาํปรึกษาเรื�องแบบก่อสร้างและการก่อสร้างเพื�อให้ได้
มาตรฐาน ธนาคารมผีลติภณัฑ์ทางการเงินที�ชว่ยสนบัสนนุผู้ประกอบการที�หลากหลาย ได้แก ่  เงินกู้ ระยะยาวทั 5งสาํหรับ
ก่อสร้างโครงการใหม ่ ซื 5อโครงการ Refinance หรือปรับปรุงตกแตง่อาคารเดมิ วงเงินหมนุเวียน วงเงินอาวลัและวงเงินคํ 5า
ประกนัตา่งๆ เป็นต้น 

3. สนิเชื�อธุรกิจขนสง่ 

สนิเชื�อธุรกิจขนสง่เป็นบริการสนิเชื�อที�ให้กบัลกูค้าผู้ประกอบการธรุกิจขนสง่ เช่น กลุม่บรรทกุปนูซเีมนต์ กลุม่บรรทกุ
นํ 5ามนั กลุม่ขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์เพื�อการนําเข้าและสง่ออก และกลุม่ขนสง่ยานยนต์และอะไหล ่เป็นต้น ธนาคารมีบริการวงเงิน
สนิเชื�อประเภทตา่งๆ สาํหรับธุรกิจขนสง่ อาทิ เงินกู้ ระยะยาวเพื�อซื 5อที�ดิน ก่อสร้างอาคาร หรือเพื�อใช้ในธุรกิจขนสง่ วงเงิน
หมนุเวยีน วงเงินอาวลัและวงเงินคํ 5าประกนัตา่งๆ วงเงินเชา่ซื 5อสาํหรับรถบรรทกุสบิล้อ รถบรรทกุหกล้อ รถหวัลาก หางพว่ง
จํานวนตั 5งแต ่2 คนัขึ 5นไป และรถตู้โดยสาร (NGV) 

4. สนิเชื�อธุรกิจฟลอร์แพลน 

สนิเชื�อธุรกิจฟลอร์แพลนเป็นบริการสนิเชื�อที�ให้กบัลกูค้าผู้ประกอบการตวัแทนจําหนา่ยรถยนต์ใหมแ่ละเต็นท์รถยนต์
ใช้แล้ว เพื�อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจรถยนต์ ธนาคารมีบริการวงเงินสนิเชื�อประเภทตา่งๆ สาํหรับธุรกิจฟลอร์แพลน อาทิ วง
เงินฟลอร์แพลนสาํหรับหมนุเวียนในกิจการ เงินกู้ ระยะยาวทั 5งสาํหรับการก่อสร้าง Refinance หรือขยายกิจการ วงเงิน
หมนุเวยีน วงเงินอาวลัและวงเงินคํ 5าประกนัตา่งๆ เป็นต้น  

5. สนิเชื�อธุรกิจอตุสาหกรรม 

สนิเชื�อธุรกิจอตุสาหกรรมมุง่เน้นการสนบัสนนุสนิเชื�อในธุรกิจโรงพิมพ์ ธุรกิจบรรจภุณัฑ์ทั 5งประเภทกระดาษและ
พลาสติก รวมทั 5งอตุสาหกรรมอาหารและอตุสาหกรรมทางการแพทย์ ธนาคารมผีลติภณัฑ์ทางการเงินที�ชว่ยสนบัสนนุ
ผู้ประกอบการ อาทิ เงินกู้ ระยะยาวสาํหรับขยายโรงงาน เพื�อซื 5อเครื�องจกัรใช้ในธุรกิจ หรือเพื�อ Refinance วงเงินหมนุเวยีน 
วงเงินเช่าซื 5อและวงเงินลสิซิ�ง วงเงินอาวลัและวงเงินคํ 5าประกนัตา่งๆ เป็นต้น  
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6. สนิเชื�อธุรกิจเพื�อเครื�องจกัรและวสัดกุ่อสร้าง 

ธนาคารให้บริการสนิเชื�อธุรกิจเพื�อเครื�องจกัรและวสัดกุ่อสร้าง โดยมบีริการสนิเชื�อสนบัสนนุให้แกล่กูค้าผู้ประกอบการ
ในกลุม่ธุรกิจผลติและจําหนา่ยวสัดกุ่อสร้าง กลุม่ธุรกิจรับเหมากอ่สร้าง และกลุม่ธุรกิจจําหนา่ยและให้บริการเช่าเครื�องจกัรหรือ
อปุกรณ์ที�ใช้ในการก่อสร้าง ธนาคารมบีริการสนิเชื�อประเภทตา่งๆ อาทิ เงินกู้ ระยะยาวสาํหรับขยายโรงงาน เพื�อซื 5อเครื�องจกัรใช้
ในธุรกิจ หรือเพื�อ Refinance วงเงินหมนุเวียน วงเงินเชา่ซื 5อและวงเงินลสิซิ�ง วงเงินอาวลัและวงเงินคํ 5าประกนัตา่งๆ เป็นต้น 

นอกเหนือจากผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินตา่งๆ แล้ว ธนาคารได้มีการจดักิจกรรมเพื�อสนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจ
ของลกูค้าสนิเชื�อธุรกิจ โดยกิจกรรมหลกัที�จดัในปี 2558 มดีงันี 5 

1) งานสมัมนาประจําปี 2558 ซึ�งเป็นงานสมัมนาใหญ่ที�จดัรวมกลุม่ลกูค้าของสนิเชื�อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และ
สนิเชื�อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม วตัถปุระสงค์ของงานเพื�อเป็นการให้ข้อมลูภาพรวมเศรษฐกิจ ทิศทางของ
อตุสาหกรรม โอกาส และความเสี�ยงในการทําธุรกิจในปี 2558  

2) หลกัสตูรอบรมระยะยาว เป็นหลกัสตูรซึ�งธนาคารจดัทําขึ 5นเพื�อช่วยพฒันาศกัยภาพของผู้ประกอบการ
อสงัหาริมทรัพย์ที�เป็นลกูค้าของธนาคาร โดยแบง่เป็น 2 หลกัสตูร คือ หลกัสตูร KK Smart RE รุ่นที� 6 ร่วมกบั
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และหลกัสตูร KK Next GEN: Real Estate ร่วมกบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

3) งานสมัมนาระดบัปฏิบตัิการ/ Workshop เพื�อพฒันาความรู้ในด้านตา่งๆ ให้กบัพนกังานในระดบัปฏิบตัิการของ
ลกูค้าของธนาคาร  

4) ออกบธูสนบัสนนุโครงการลกูค้าในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั 5งที� 32 และครั 5งที� 33 ภายใต้ชื�อ “Good 
Living by Kiatnakin” จดัโดยสมาคมอาคารชดุไทย สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร และสมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย 
โดยมีลกูค้าของธนาคารเข้าร่วมออกบธูกวา่ 30 โครงการ 

 
2.1.1.3  กลุม่งานธุรกิจเฉพาะ 
- ธุรกิจบริหารสินทรพัย์  
ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ดําเนินการโดยธนาคารและกองทนุรวม ธนาคารได้ดําเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตั 5งแต่ปี 2542 

โดยการประมูลซื 5อสิทธิเรียกร้องที�เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินมาจากองค์การเพื�อการปฏิรูประบบสถาบนั
การเงิน (ปรส.) และธนาคารเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ในกองทนุรวมที�จดัตั 5งขึ 5นเพื�อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน  
ตอ่มาในช่วงระหว่างปี 2546 - 2549 ธนาคารได้ประมลูซื 5อสินทรัพย์ด้อยคณุภาพที�อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายจาก
กรมบงัคบัคดีเพิ�มเติม และในปี 2553 ธนาคารได้ซื 5อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมบางกอกแคปปิตอลและกองทุนรวมแกมม่า
แคปปิตอลที�มีลกัษณะการดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกับกองทุนรวมอื�นๆ ที�ธนาคารถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแล้ว ทําให้ในปัจจุบนั
ธนาคารถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทั 5งสิ 5น 8 กอง ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร (โดยกองทุนรวมทั 5ง 8 กองได้เข้าสู่
กระบวนการชําระบญัชีนบัตั 5งแต่วนัที� 1 กนัยายน 2558)  ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ดําเนินงานโดยฝ่ายจดัการหนี 5 ฝ่ายวิเคราะห์
และสนบัสนนุการบริหารหนี 5ซึ�งทําหน้าที�ดแูลบญัชีลกูหนี 5 ติดต่อและเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี 5 และฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอ
ขายทําหน้าที�ในการขายทรัพย์สนิรอขาย โดยลกูค้าหรือผู้สนใจสามารถค้นหาทรัพย์สินตามประเภททําเล พื 5นที� หรือช่วงราคา 
ได้ตามต้องการในเว็บไซต์ www.kkasset.com 

- ธุรกิจตลาดการเงิน  

ธุรกิจตลาดการเงินของธนาคารมกีารเติบโตอยา่งตอ่เนื�องจากปีที�ผา่นมา ในปี 2558 สายตลาดการเงินให้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินกบัผู้ลงทนุ คูค้่าสถาบนัการเงิน และคูค้่าบรรษัท ทั 5งในและตา่งประเทศ ด้วยผลติภณัฑ์ที�รองรับความ
ต้องการของลกูค้าด้านการลงทนุ การขยายธุรกิจ และการป้องกนัความเสี�ยง ทั 5งผลติภณัฑ์ด้านอตัราแลกเปลี�ยน ด้านตราสาร
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หนี 5 และตราสารอนพุนัธ์ด้านอตัราแลกเปลี�ยน (FX Forward, FX Swap และ Cross-Currency Swap) และอนพุนัธ์ด้านอตัรา
ดอกเบี 5ย (Interest Rate Swap) นอกจากนี 5 ด้วยการผสานความร่วมมือภายในกลุม่ธุรกิจฯ สายตลาดการเงินได้ขยายการ
ให้บริการธุรกรรมตลาดการเงิน โดยการนําเสนออนพุนัธ์ด้านตราสารทนุที�มีความสามารถในการแขง่ขนัสงูและตรงกบัความ
ต้องการของลกูค้า 

ในปี 2558 สายตลาดการเงินได้มีบทบาทในตลาดอตัราแลกเปลี�ยนเพิ�มมากขึ 5น โดยได้ให้บริการด้านการแลกเปลี�ยน
เงินตราตา่งประเทศและการบริหารความเสี�ยงของลกูค้าผา่นธุรกรรม FX Spot และ FX Swap ซึ�งปริมาณธุรกรรมด้านอตัรา
แลกเปลี�ยนของธนาคารในปี 2558 เพิ�มขึ 5นจากปีที�ผา่นมาร้อยละ 16 สาํหรับธุรกิจการซื 5อขายตลาดตราสารหนี 5ภาคเอกชน
ยงัคงได้รับความสนใจอยา่งมากจากทั 5งคูค้่าสถาบนัการเงินและลกูค้าธนบดีธนกิจ ในปี 2558  ธนาคารมีสว่นแบง่การตลาดใน
การซื 5อขายตราสารหนี 5ภาคเอกชนในอนัดบัที� 6 หรือคิดเป็นสว่นแบง่การตลาดร้อยละ 5.77 ของมลูคา่รวมการซื 5อขายตราสาร
หนี 5ภาคเอกชนในปี 2558 ในขณะที�ธนาคารมีสว่นแบง่การตลาดในการซื 5อขายตราสารหนี 5รวมในอนัดบัที� 16 หรือคิดเป็นร้อย
ละ 1.52 ของมลูคา่รวมการซื 5อขายตราสารหนี 5ทั 5งหมดในปี 2558  

สายตลาดการเงินมเีป้าหมายในการยกระดบัมาตรฐานการให้บริการด้านตลาดการเงินให้สงูขึ 5น โดยมีแผนจะขยาย
ขอบเขตผลติภณัฑ์ทางการเงินด้านอตัราแลกเปลี�ยนให้ครอบคลมุสกุลเงินที�มากขึ 5น เพิ�มทางเลือกผลิตภณัฑ์ที�จะรองรับความ
ต้องการของลกูค้าในการป้องกันความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนและด้านอตัราดอกเบี 5ย และเพิ�มผลิตภณัฑ์เพื�อการลงทุน
ที�มากขึ 5น เช่น หุ้นกู้อนพุนัธ์ (Structured Note) ให้ครอบคลมุปัจจยัอ้างอิงที�หลากหลาย พร้อมกนันี 5 สายตลาดการเงินมีการ
วางแผนธุรกิจที�จะพฒันาความร่วมมือภายในกลุม่ธุรกิจฯ ในด้านกลุม่ลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ให้มากขึ 5น เพื�อเป็นแรงขบัเคลื�อนที�
สาํคญัของธุรกิจตลาดการเงินของธนาคาร  

 

2.1.1.4  กลุม่งานสนบัสนนุ 

กลุม่งานสนบัสนนุของธนาคารประกอบด้วยสายปฏิบตัิการ สายบริหารทรัพยากรบคุคล สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สายการเงินและงบประมาณ สายพฒันาระบบงาน ช่องทางขายและผลติภณัฑ์ สายวเิคราะห์และตรวจสอบเครดิต สาํนกั
พฒันาคณุภาพสนิเชื�อ สายกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน สายตรวจสอบภายใน สายบริหารความเสี�ยง สายกลยทุธ์ และสาํนกั
ผู้บริหาร  โดยนอกเหนือจากพฒันาการทางด้านผลติภณัฑ์และบริการตา่งๆ ที�กลา่วมาแล้วข้างต้น ธนาคารยงัให้ความสาํคญั
และมุง่เน้นการพฒันาประสทิธิภาพการดําเนินงานภายในในด้านตา่งๆ ผา่นทางสายงานสนบัสนนุ โดยมีพฒันาการที�สาํคญั
ดงันี 5 

 

ดา้นพฒันาการทางดา้นบคุลากร 
ธนาคารให้ความสาํคญัอยา่งสงูกบัการพฒันาศกัยภาพบคุลากร และศกัยภาพผู้ นําขององค์กร ด้วยเชื�อมั�นวา่

บคุลากร ทีมงานและผู้ นําที�มีประสทิธิภาพคือหวัใจสาํคญัที�จะช่วยขบัเคลื�อนให้ธนาคารเติบโตได้อยา่งยั�งยืน อีกทั 5งมุง่
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทํางาน สง่เสริมวฒันธรรมองค์กรที�เน้นการมีสว่นร่วม การเคารพซึ�งกนัและกนั การทํางานอยา่ง
เป็นมืออาชีพ การร่วมยินดีและชื�นชมในความสาํเร็จของบคุลากรภายในองค์กรที�เป็นแบบอยา่งของความมุง่มั�น ทุม่เท พฒันา 
สร้างสรรค์สิ�งใหม ่ๆ ให้เกิดขึ 5นภายในองค์กร โดยผา่นกระบวนการและระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลในด้านตา่งๆ อาทิ การ
สรรหาและคดัเลอืกบคุลากรที�มคีณุภาพ การบริหารคา่ตอบแทนและสวสัดิการที�เป็นธรรม สอดคล้องตามผลการปฏิบตัิงาน
และอยูใ่นระดบัที�เทียบเคียงกบัอตุสาหกรรมได้ การบริหารความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ การฝึกอบรมและการพฒันาผา่น
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การจดัการองค์ความรู้ที�หลากหลาย สง่เสริมให้มีกิจกรรมเพื�อเชื�อมและสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ตลอดจนการเปิดโอกาส 
จดัหาเวทีให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการพฒันา สร้างสรรค์ นวตักรรมใหม ่ๆ ให้กบัลกูค้าและองค์กร เป็นต้น 

 
ดา้นปฏิบติัการ 
ธนาคารยังคงมุ่งมั�นที�จะพัฒนาการดําเนินงานด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้บริการที�ตอบสนองต่อความ

ต้องการ        ทางธุรกิจและเป็นที�พึงพอใจของลกูค้า มุ่งสู่เป้าหมายการให้บริการที�เป็นเลิศในการให้บริการด้านปฏิบตัิการ 
(Operations Excellence Services) โดยยงัยึดหลกักลยทุธ์สร้างเสถียรภาพของระบบปฏิบตัิการ ควบคู่กับการเติบโตทาง
ธุรกิจ (Stabilization Together with Growing Forward) และบริหารการเปลี�ยนแปลง (Operations Change Management)       
ให้กลไกขององค์กรสามารถเรียนรู้ ปรับตวัได้ ทนักบัการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ทั 5งภายในและภายนอกองค์กร  

พฒันาการที�สาํคญัอนัเป็นพื 5นฐานสาํคญัเพื�อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ และการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
อยา่งยั�งยืนทั 5งที�ได้ดําเนินการแล้วและที�กําลงัดําเนินการอยา่งตอ่เนื�อง ประกอบด้วยเรื�องสาํคญัดงันี 5 

1. การพฒันาระบบปฏิบตัิการสินเชื�อรายย่อยทั 5งกระบวนการให้เป็นแบบรวมศูนย์ ด้วยการพฒันากระบวนการ
ของระบบงานปฏิบัติการด้านคําขอสินเชื�อ รวมทั 5งการวิเคราะห์อนุมัติสินเชื�อรายย่อย (Retail Loan 
Origination System) เพื�อให้มีมาตรฐานที�ดีทั 5งด้านคณุภาพการปฏิบตัิงานและการบริหารความเสี�ยง รวมทั 5ง
ความรวดเร็วและบริหารต้นทุนการดําเนินงาน อนัทําให้เกิดความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการปรับกําลงั
การผลติให้สอดคล้องกบัการเติบโตของธุรกิจ  นอกจากนี 5 ยงัมีการรวมศนูย์งานปฏิบตัิการต่างๆ จากสาขาหรือ
หนว่ยงานธุรกิจมายงัหนว่ยงานปฏิบตัิการสว่นกลาง เพื�อให้หนว่ยงานธุรกิจมุง่เน้นในภารกิจการขยายธุรกิจได้
อยา่งเต็มที� 

2. การพฒันาปรับปรุงรูปแบบการปฏิบตัิงานในการให้บริการของสาขา   (Branch Re-engineering) เพื�อเพิ�ม 
ความง่าย ความสะดวก และความรวดเร็วในการใช้บริการแกล่กูค้า เช่น 
- ลกูค้าที�มาทํารายการด้วยตนเองสามารถทํารายการถอนเงินหรือโอนเงินในบญัชีเงินฝากออมทรัพย์และ

บญัชีกระแสรายวนัได้ที�ทกุสาขาโดยไมม่ีข้อจํากดัของวงเงิน ในการมาใช้บริการ ฝาก ถอน โอน ชําระเงิน 
ขอซื 5อเช็คเงินสด หรือขอรายงานการเดินบัญชีเงินฝาก ลกูค้าเพียงแค่แจ้งความประสงค์ต่อพนกังาน  
พนกังานก็จะให้บริการและพิมพ์หลกัฐานการทําธุรกรรม (Transaction Slip) ให้ลกูค้าตรวจสอบลงนาม 
อีกทั 5งแบบฟอร์มหลกัฐานการทําธุรกรรมก็มีการปรับลดรูปแบบจาก 5 รูปแบบเหลอืเพียง 1 รูปแบบด้วย 

- การพัฒนานวตักรรมนําเทคนิคการพิสูจน์ตัวตนลูกค้ารูปแบบใหม่ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากบัตร
ประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด เพื�อเพิ�มความมั�นใจในความปลอดภยัในการทําธุรกรรมทางการเงินที�สาขา 

- การปรับปรุงรูปแบบการปฏิบตัิงานต่างๆ ภายในสาขา เพื�อให้ง่ายต่อการปฏิบตัิงานของพนกังาน แต่ยงั
คงไว้ซึ�งมาตรฐานการควบคมุภายในที�ดี ตลอดจนการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของสาขาให้เป็นสาขารูปแบบ
ใหมที่�มีเอกลกัษณ์และทนัสมยั 

3. การพฒันาปรับปรุงระบบ กระบวนการ และวิธีการปฏิบตัิงานสนิเชื�อในภาพรวม (Revamp Loan Processing) 
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนานวตักรรมด้าน
ปฏิบตัิการใหม่ๆ  เข้ามาใช้งาน ทั 5งในงานด้านพิธีการสินเชื�อ งานปฏิบตัิการสินเชื�อ งานปฏิบตัิการหลกัประกนั
และเอกสารสญัญา รวมทั 5งการสนบัสนนุตา่งๆ ตอ่หนว่ยงานธุรกิจให้ง่ายตอ่การดแูลและบริการลกูค้า 
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4. การยกระดบัการบริหารคณุภาพของการให้บริการงานปฏิบตัิการ โดยการเน้นบริการให้เป็นไปตามข้อตกลง
และเป็นข้อตกลงที�แข่งขนัได้เมื�อเทียบกบัอตุสาหกรรม ควบคู่ไปกบัการเข้มงวดในการบริหารความเสี�ยงและ
การควบคมุภายในที�ด ี

5. การบริหารจดัการองค์กรและบคุลากรด้านปฏิบตักิารให้เหมาะสมกบัโครงสร้าง รูปแบบ และกลยทุธ์ทางธุรกิจ       
ทั 5งในระดบัโครงสร้างของทีมงานและระดบับคุคล เพื�อให้ระบบปฏิบตัิการธุรกิจมีความมั�นคง มีประสิทธิภาพ 
และมีความพร้อมในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ ด้วยส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ปฏิบตัิการที�ดี การพฒันาความรู้ความสามารถ การสง่เสริมให้มีสว่นร่วมในการปรับปรุงและพฒันางานอย่าง
ตอ่เนื�อง รวมทั 5งการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทํางานที�ดี  

การดําเนินภารกิจและการพัฒนาการต่างๆ ในระบบปฏิบัติการยังคงเป็นเรื�องที�ต้องดําเนินไปอย่างต่อเนื�องให้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั 5งในด้านระบบงาน ด้านบคุลากร รวมทั 5งการกํากบัดแูลที�ดี เพื�อสนบัสนนุการพฒันา
ขีดความสามารถในการแขง่ขนัธุรกิจที�ยั�งยืนอยา่งตอ่เนื�องตอ่ไป 

 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตลอดปี 2558 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพฒันาระบบงานต่างๆ ร่วมกบัสายธุรกิจ  โดยมีพฒันาการที�

สาํคญั เช่น การพฒันาศกัยภาพการให้บริการของธนาคารในการสร้างช่องทางการแลกเปลี�ยนข้อมลูสินเชื�อประจําวนั เพื�อใช้
ควบคมุวงเงินสําหรับการเบิกเงินกู้  การปรับปรุงระบบงาน Corporate Internet Banking เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทําธุรกิจ
สําหรับลกูค้ากลุม่นิติบคุคลของธนาคาร การสร้างบริการศนูย์กลางการรับ-จ่ายเงินของธนาคารเพื�อต่อยอดทางธุรกิจในการ
เชื�อมต่อกบักลุม่ธุรกิจฯ แบบ Online และการพฒันาระบบรองรับบริการลงทนุในกองทนุรวมที�ผกูกบับญัชีเงินฝาก เพื�อเพิ�ม
ผลตอบแทนให้กบัลกูค้าและสง่เสริมการบริหารจดัการเงินของลกูค้าอยา่งมีประสทิธิภาพ  

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามมุง่มั�นที�จะพฒันาระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งตอ่เนื�อง  เพื�อ
ขยายฐานการให้บริการแกล่กูค้าของธนาคาร โดยมุง่เน้นการเพิ�มช่องทางในการให้บริการและอํานวยความสะดวกให้แกล่กูค้า 
เพื�อให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงผลติภณัฑ์และบริการของธนาคารได้หลากหลายช่องทาง รวมทั 5งการเข้าถึงผา่นระบบดิจิตอล  
นอกจากนี 5 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศยงัมีสว่นร่วมในพฒันาการอื�นๆ เพื�อสนบัสนนุให้ธนาคารสามารถแสดงศกัยภาพใน
การพฒันาผลติภณัฑ์และบริการสูต่ลาดได้อยา่งมีประสทิธิภาพและทนัความต้องการของธุรกิจ  

 
ดา้นการบริหารความเสี�ยง  
- ภาพรวมการบริหารความเสี�ยง 
การบริหารความเสี�ยงของกลุม่ธุรกิจฯ ในปี 2558 ยงัคงมุง่เน้นการบริหารงานที�สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจภายใต้

ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ ซึ�งความเสี�ยงของกลุม่ธุรกิจฯ ที�เผชิญนั 5นมีทั 5งความเสี�ยงที�เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร 
ดงันั 5นเพื�อให้การบริหารจดัการความเสี�ยงครอบคลมุความเสี�ยงที�มีนยัสําคญัและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุม่ธุรกิจฯ จึง
จดักลุม่ความเสี�ยงต่างๆ เป็น 5 ด้านตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งได้แก่ ความเสี�ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 
ความเสี�ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) ความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational 
Risk) และความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) รวมถึงมีกระบวนการบริหารความเสี�ยงที�เป็นไปตามมาตรฐานสากล อนั
ประกอบด้วยการระบคุวามเสี�ยง การวดัและประเมินความเสี�ยง การติดตามความเสี�ยง และการควบคมุความเสี�ยง โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk Management Committee/ RMC) และคณะอนกุรรมการชุดย่อยร่วมมือกนัทําหน้าที�
ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี�ยง รวมถึงติดตามภาพรวมการบริหารความเสี�ยงเพื�อนําเสนอต่อ
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คณะกรรมการธนาคาร  และมีสายบริหารความเสี�ยงและหน่วยงานบริหารความเสี�ยงของบริษัทย่อยทําหน้าที�กํากับและ
สนับสนุนการบริหารความเสี�ยงของกลุ่มธุรกิจฯ ซึ�งหน่วยงานดงักล่าวเป็นหน่วยงานอิสระจากสายธุรกิจที�มีธุรกรรมหรือ
กิจกรรมที�เกี�ยวข้องกบัความเสี�ยง 

ในปีที�ผ่านมา กลุ่มธุรกิจฯ มีการเสริมสร้างศกัยภาพในการบริหารความเสี�ยงให้ดียิ�งขึ 5นหลายประการ อาทิ การจัด
โครงสร้างของสายงานบริหารความเสี�ยงใหม ่เพื�อให้มีการจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพและเป็นหลกัสากลมากขึ 5น  โดยแบง่ฝ่าย
บริหารความเสี�ยงด้านเครดิตออกเป็น 2 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านเครดิตสินเชื�อธุรกิจ มีหน้าที�ดแูลสินเชื�อธุรกิจ 
(Commercial Loan) รวมถึงสนิเชื�อคูค้่าสถาบนั (Corporate Loan)  และฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านเครดิตสินเชื�อรายย่อย มี
หน้าที�ดแูลสนิเชื�อรายยอ่ย (Retail Loan) โดยเฉพาะสนิเชื�อเช่าซื 5อรถยนต์ ซึ�งเป็นสนิเชื�อที�มีปริมาณสนิเชื�อคงค้างมากที�สดุของ
ธนาคาร รวมถึงเพื�อรองรับการเติบโตของสินเชื�อรายย่อยอื�นๆ อาทิ สินเชื�อบุคคล สินเชื�อที�อยู่อาศัย และสินเชื�อเพื�อ
ผู้ประกอบการรายย่อยในลกัษณะ Product Program (SME Product Program) การเพิ�มบคุลากรในฝ่ายบริหารความเสี�ยง
ด้านต่างๆ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานและเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสําหรับการบริหาร
ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งตามเกณฑ์ Basel III นอกจากนี 5 ธนาคารยงัได้พฒันาเครื�องมือใหม่ๆ ที�ช่วยในการบริหารจดัการ
ความเสี�ยง รวมถึงพฒันาเครื�องมือบริหารความเสี�ยงเดิมให้มปีระสทิธิภาพมากยิ�งขึ 5น  

- การพฒันาด้านการบริหารความเสี�ยง 

ในปี 2558 กลุม่ธุรกิจฯ ได้มีการพฒันาการบริหารความเสี�ยงใหม่ๆ  เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพในการบริหารความเสี�ยง
ของกลุม่ธุรกิจฯ ให้ดียิ�งขึ 5นหลายประการ อาทิ  

1. การพฒันาด้านแบบจําลองความเสี�ยง อาทิ การพฒันาโมเดลและเครื�องมือการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิต 
ได้แก่ Approval Scoring (A-Score for New Car) และ Behavioral Scoring (PL B-Score, NCB/ NCB 
Grade, NCB Score)  สําหรับความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง ได้แก่ CASA Model รวมถึงการตรวจสอบความ
ถกูต้องของโมเดลและข้อมลูที�ใช้ในการพฒันาโมเดล ตลอดจนการกําหนดกรอบการดําเนินการในด้านการ
บริหารจดัการข้อมลู 

2. การเตรียมความพร้อมสําหรับการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่องตามเกณฑ์ Basel III (Liquidity 
Coverage Ratio : LCR) ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยก่อนการบงัคบัใช้จริงในวนัที� 1 มกราคม 
2559 

3. การจดัโครงสร้างสายงานบริหารความเสี�ยงใหมเ่พื�อให้มีการจดัการอยา่งเป็นหลกัสากลมากขึ 5น  โดยเฉพาะการ
จัดตั 5งฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านเครดิตสินเชื�อรายย่อยขึ 5นเพื�อดูแลสินเชื�อรายย่อยของธนาคาร โดยเฉพาะ
สนิเชื�อเช่าซื 5อรถยนต์ ซึ�งเป็นสนิเชื�อที�มีปริมาณสนิเชื�อคงค้างมากที�สดุของธนาคาร รวมถึงเพื�อรองรับการเติบโต
ของสินเชื�อรายย่อยอื�นๆ อาทิ สินเชื�อบุคคล สินเชื�อที�อยู่อาศัย และสินเชื�อเพื�อผู้ ประกอบการรายย่อยใน
ลกัษณะ Product Program  

4. การขยายขีดความสามารถของสายงานบริหารความเสี�ยง ได้แก ่การเพิ�มบคุลากรในสายงานบริหารความเสี�ยง
ให้เพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจที�เพิ�มขึ 5น และการพฒันาเครื�องมือที�ใช้ในการบริหารความเสี�ยงที�มี
อยู ่อาทิ  Asset-Liability Management System/ ALM System, Operational Risk System และ Analytic 
Tools ตา่งๆ ให้มีประสทิธิภาพมากยิ�งขึ 5น 
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นอกเหนือจากการพฒันาการด้านการบริหารความเสี�ยงใหม่ๆ แล้ว กลุ่มธุรกิจฯ ยงัสานต่อการดําเนินการที�เป็น
ประโยชน์ด้านการบริหารความเสี�ยงตา่งๆ จากปีที�ผา่นมา เช่น 

1. โครงการยกระดบัการบริหารความเสี�ยง (Risk Roadmap) ซึ�งมีระยะเวลาดําเนินโครงการ  5  ปี เริ�มตั 5งแต่ปี 
2554 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายเพื�อยกระดับการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิตตามมาตรฐานการดํารง
เงินกองทนุโดยวิธีแบบจําลองภายใน (Internal Rating Based Approach/ IRB) และเพื�อเป็นแนวทางในการ
บริหารความเสี�ยงระยะยาว ซึ�งประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่ การพฒันาโครงสร้างพื 5นฐานในการเก็บข้อมลู  และ
การพฒันาเครื�องมือวิเคราะห์ความเสี�ยงและเงินกองทนุ  

2. การมีสว่นร่วมในการบริหารความเสี�ยงกบัสายธุรกิจตา่งๆ ได้แก ่การที�สายบริหารความเสี�ยงเข้าไปมีสว่นร่วมกบั
สายธุรกิจตา่งๆ ในการบริหารความเสี�ยงตั 5งแตข่ั 5นตอนการพฒันา/ ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ บริการ หรือกระบวนการ
ทํางาน รวมถึงการจดัฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี�ยงแก่บคุลากรของธนาคาร 

3. การฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี�ยงแก่บคุลากรของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื�อให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี�ยง และกระตุ้นให้เกิดการมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่การบริหารความเสี�ยง
ขององค์กร 

4. ด้านความเพียงพอของเงินกองทุน กลุ่มธุรกิจฯ ได้พฒันากระบวนการบริหารความเสี�ยงที�มีการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทนุตามกระบวนการ Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) ใน
หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลเงินกองทนุตาม Basel II Pillar 2 โดยกระบวนการดงักลา่วเป็นการบริหารความเสี�ยงที�
ครอบคลมุถึงความเสี�ยงที�กลุม่ธุรกิจฯ เห็นว่ามีนยัสําคญั กระบวนการดงักลา่วจะทําให้กลุม่ธุรกิจฯ ทราบว่ามี
เงินกองทนุเพียงพอเพื�อรองรับความเสี�ยงตา่งๆ รวมถึงรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคตหรือไม ่

สาํหรับปี 2559 กลุม่ธุรกิจฯ ยงัคงให้ความสําคญักบัการบริหารความเสี�ยงและมุ่งเน้นในการมีสว่นร่วมระหว่างสาย
บริหารความเสี�ยงและสายธุรกิจต่างๆ ในการบริหารจัดการความเสี�ยง รวมถึงพฒันากระบวนการบริหารความเสี�ยงให้มี
ประสทิธิภาพ และสร้างเครื�องมือและ/ หรือกระบวนการเพื�อให้สามารถสะท้อนความเสี�ยงที�กลุม่ธุรกิจฯ อาจเผชิญได้ในอนาคต 
ให้มีความถกูต้องแมน่ยํามากยิ�งขึ 5น 

- นโยบายการบริหารความเสี�ยงและแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

นโยบายหลกัในการบริหารความเสี�ยงของกลุม่ธุรกิจฯ ยงัคงมุง่เน้นการบริหารความเสี�ยงให้ครอบคลมุทั 5งองค์กร โดย
แต่ละสายธุรกิจและหน่วยธุรกิจมีหน้าที�และความรับผิดชอบในการเข้าใจความเสี�ยงและบริหารความเสี�ยงที�เกิดขึ 5นจาก
หนว่ยงานของตนเองให้อยูภ่ายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสี�ยงรวมของกลุม่ธุรกิจฯ   โดยมีสายบริหารความเสี�ยง
ทําหน้าที�ในการกํากบั ดแูล และสอบทานความเพียงพอของกลไกการบริหารและควบคมุความเสี�ยงของแต่ละสายธุรกิจและ
หนว่ยธุรกิจ รวมถึงพฒันาเครื�องมือต่างๆ ที�ช่วยในการบริหารความเสี�ยง นอกจากนี 5 แต่ละสายธุรกิจจะถกูจดัสรรเงินกองทนุ
เพื�อใช้ในการรองรับความเสี�ยงของธุรกิจ โดยวดัจากความเสี�ยงตา่งๆ ของธุรกรรม ประกอบกบัความเสยีหายที�อาจเกิดขึ 5นจาก
ธุรกิจนั 5นด้วย 

- โครงสร้างการบริหารความเสี�ยง 

บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สายธุรกิจ และฝ่ายงานที�เกี�ยวข้องในการบริหารความเสี�ยงมี
ดงันี 5 
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� คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารดแูลให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของธนาคารมีการกําหนดนโยบายกระบวนการ และ
การควบคมุทางด้านการบริหารความเสี�ยงประเภทต่างๆ โดยอย่างน้อยที�สดุจะต้องครอบคลมุถึงความเสี�ยงทางด้านสินเชื�อ
การตลาดและการลงทุน สภาพคล่อง การปฏิบตัิการ และกลยุทธ์ ทั 5งนี 5 คณะกรรมการต้องทําหน้าที�อนมุตัินโยบายดงักลา่ว 
รวมทั 5งทบทวนกลยทุธ์การปฏิบตัิงานจริง และนโยบายในเรื�องดงักลา่วอยา่งสมํ�าเสมอ 

� คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีบทบาทสาํคญัในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยง ทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบายและระบบการบริหารความเสี�ยงของกลุม่ธุรกิจฯ  เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณา ตลอดจน
ดแูลและติดตามปริมาณความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสมและสอดคล้องกบัระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
โดยมีเป้าหมาย คือ การบริหารความเสี�ยงต่างๆ ให้อยู่ภายในขอบเขตที�กําหนดและดําเนินธุรกิจให้ได้อตัราผลตอบแทนที�
เหมาะสม 

� คณะอนกุรรมการบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ 

คณะอนกุรรมการบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการได้รับการแตง่ตั 5งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของธนาคาร 
มีหน้าที�พิจารณากลั�นกรองความเพียงพอเหมาะสม รวมทั 5งชี 5แนะแนวทาง นโยบาย กลยทุธ์ กรอบ และเครื�องมือการบริหาร
ความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ ให้คําแนะนําและสนบัสนุนการพฒันาและการนําเครื�องมือและระบบการบริหารความเสี�ยงด้าน
ปฏิบตัิการไปใช้ดแูลและติดตามความคืบหน้าของการจดัการเหตกุารณ์ความเสี�ยง ความเสียหาย และข้อสงัเกตของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที�เกี�ยวข้องกับการบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบัติการ และให้ความเห็นประกอบการนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี�ยงเพื�อใช้ประกอบการพิจารณา 

� คณะอนกุรรมการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิต 

คณะอนกุรรมการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิตได้รับการแต่งตั 5งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของธนาคาร มี
หน้าที�พิจารณากลั�นกรองความเพียงพอเหมาะสม รวมทั 5งชี 5แนะแนวทาง นโยบาย กลยทุธ์ กรอบ และเครื�องมือการบริหาร
ความเสี�ยงด้านเครดิต พิจารณากลั�นกรองและ/ หรือทบทวนหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการให้สินเชื�อ การก่อภาระผกูพนั 
และการทําธุรกรรมที�มีลกัษณะคล้ายการให้สินเชื�อ รวมถึง Product Program ต่างๆ โดยคํานึงถึงความเสี�ยงด้านเครดิตของ
การออกผลติภณัฑ์ใหม ่พิจารณากลั�นกรองหลกัเกณฑ์การพิจารณาคณุภาพสนิทรัพย์ เพื�อให้การพิจารณาการกนัเงินสาํรองใน
เงินให้กู้ยืม ภาระผกูพนั และธุรกรรมที�มีลกัษณะคล้ายการให้สนิเชื�อเป็นไปตามกฎระเบียบที�กําหนด อนมุตัิการจดัชั 5นสนิทรัพย์
เกณฑ์คณุภาพในเงินให้กู้ยืม ภาระผกูพนั และธุรกรรมที�มีลกัษณะคล้ายการให้สินเชื�อตามที�หลกัเกณฑ์กําหนด และติดตาม
คณุภาพพอร์ตสนิเชื�อ รวมถึงคณุภาพของการให้สินเชื�อและกระบวนการที�เกี�ยวข้อง เพื�อกํากบัดแูลและ/ หรือให้คําแนะนําใน
เรื�องของความเสี�ยงด้านเครดิตที�สาํคญัแก่หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 

� สายบริหารความเสี�ยง  

สายบริหารความเสี�ยงมีหน้าที�ออกแบบและพฒันาเครื�องมือและกระบวนการบริหารความเสี�ยงที�สาํคญั ประสานงาน
ให้มีการนําเครื�องมือและกระบวนการบริหารความเสี�ยงไปประยุกต์ใช้ในสายธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจฯ  
รวมทั 5งวิเคราะห์ ติดตาม ควบคมุ  และจดัทํารายงานฐานะความเสี�ยงในภาพรวมของกลุม่ธุรกิจฯ  เพื�อควบคมุความเสี�ยงให้อยู่
ภายใต้ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ 
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� สายตรวจสอบภายใน  

สายตรวจสอบภายในมีหน้าที�ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตา่งๆ ให้มีการปฏิบตัิตามนโยบาย 
หลกัเกณฑ์  ระเบียบ และกระบวนการบริหารความเสี�ยงที�กําหนด ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั 5งคณุภาพของการปฏิบตัิงานภายในองค์กร เพื�อดําเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานเพื�อควบคมุและลด
ความเสี�ยงที�สาํคญั 

� ฝ่ายงานเจ้าของความเสี�ยง (Risk Owner)  

ฝ่ายงานเจ้าของความเสี�ยง ได้แก่ เจ้าของผลิตภณัฑ์/ ฝ่ายงาน/ สาขา/ หน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจฯ  มีหน้าที�
รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี�ยงด้านต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของหน่วยงานของตนเอง  
กระบวนการทํางาน และระบบงานตา่งๆ ที�ใช้ในการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตนเองให้อยู่ภายใต้ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ 
และสอดคล้องกบันโยบาย ระเบียบ กระบวนการบริหารความเสี�ยง ซึ�งรวมถึงการระบ ุประเมิน ติดตาม ควบคมุ และรายงาน
ความเสี�ยง 

 

ดา้นการกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 

ในฐานะที�เป็นหนว่ยงานควบคมุที�มีความเป็นอิสระ (Independent Control Function) ของธนาคาร ฝ่ายกํากบัการ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์มีหน้าที�กํากบัดแูลความเสี�ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย โดยมวีตัถปุระสงค์ให้หนว่ยงานตา่งๆ ภายใน
ธนาคารปฏิบตังิานตามกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัของหนว่ยงานทางการที�เกี�ยวข้อง โดยเน้นการทํางานร่วมกบัสายธุรกิจและสายงาน
สนบัสนนุอื�นๆ ภายในธนาคารในลกัษณะของการเป็น Business Partner ในขณะที�หน้าที�หลกัในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์เป็น
ของทีมผู้บริหารและผู้จดัการ พนกังานทกุคนตา่งมีหน้าที�ในการปกป้องธนาคารโดย 1) ทําความเข้าใจและยดึถือปฏิบตัติาม
กฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานของตน รวมถึงจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ นโยบายและขั 5นตอนการ
ดําเนินงานอื�นๆ ของธนาคาร และ 2) ขอคําปรึกษาจากฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์เมื�อมีข้อสงสยัเกี�ยวกบักฎเกณฑ์
ข้อบงัคบัของหนว่ยงานทางการที�เกี�ยวข้อง และรายงานการฝ่าฝืนหรือการกระทําผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย หรือ
หลกัจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องตอ่ฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ทนัที การบริหารความเสี�ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์
เริ�มต้นที�คณะกรรมการของธนาคารและผู้บริหารระดบัสงู (Tone from the Top) ซึ�งเป็นผู้ กําหนดวฒันธรรมองค์กรที�เดน่ชดัใน
ด้านจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และการกํากบัดแูล 

ฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์มีหน้าที�ให้ความรู้ ให้คําแนะนําปรึกษา ช่วยเสนอแนะแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ
อยา่งถกูต้องตามข้อกําหนดของกฎหมาย และทําหน้าที�กํากบัดแูลความเสี�ยงจากการไมป่ฏิบตัิตามกฎเกณฑ์โดยการสอบทาน
หนว่ยงานตา่งๆ ให้มีการปฏิบตัทีิ�สอดคล้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง รวมถงึทําหน้าที�เป็นหนว่ยงานกลางของธนาคารในการ
ประสานงานกบัทางการในการเข้าตรวจสอบธนาคาร และตดิตามหนว่ยงานภายในธนาคารให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธี
ปฏิบตัิงานให้ถกูต้องตามข้อสงัเกตของทางการ นอกจากนี 5 ยงัมหีน้าที�ในการทบทวนนโยบายหลกัที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจ
ตามหลกัจรรยาบรรณที�ดี เช่น นโยบายป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�น เป็นต้น 
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2.2.2 ธุรกิจตลาดทุน  

ธุรกิจตลาดทุนดําเนินการโดยบริษัทย่อยของธนาคาร ได้แก่ ทนุภทัร  บล.ภทัร  บล.เคเคเทรด และ บลจ.ภทัร  โดย
แบง่ธุรกิจหลกัออกเป็น 4 ประเภทดงันี 5 

 

2.2.2.1 ธุรกิจนายหน้าซื 5อขายหลกัทรัพย์และสญัญาซื 5อขายลว่งหน้า 

กลุม่ธุรกิจฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื 5อขายหลกัทรัพย์และสญัญาซื 5อขายลว่งหน้าที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดเอ็ม เอ ไอ”) และตลาดอนพุนัธ์ ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ในกลุม่ธุรกิจฯ ได้แก่ บล.ภทัร และ 
บล.เคเคเทรด ซึ�งเป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพย์ฯ หมายเลข 6 และหมายเลข 19 ตามลาํดบั โดยทั 5งสองบริษัทให้บริการกลุม่
ลกูค้าที�แตกตา่งกนัและไมท่บัซ้อนกนั กลา่วคือ บล.ภทัร ให้บริการแก่ลกูค้าสถาบนัทั 5งในประเทศและตา่งประเทศ ลกูค้าบคุคล
รายใหญ่ และลกูค้าบคุคล Mass Affluent ในขณะที� บล.เคเคเทรด มุง่เน้นการให้บริการแก่ลกูค้าบคุคลทั�วไป 

ในปี 2558 บล.ภทัร มีสว่นแบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซื 5อขายหลกัทรัพย์ในอนัดบัที� 5 หรือคิดเป็นสว่นแบง่
การตลาดร้อยละ 4.69 ของมลูคา่การซื 5อขายหลกัทรัพย์รวม (ไมร่วมบญัชีซื 5อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และตลาดเอ็ม เอ ไอ โดยมรีายได้คา่นายหน้าซื 5อขายหลกัทรัพย์รวมทั 5งสิ 5น 1,066.14 ล้านบาท ทั 5งนี 5 สดัสว่นรายได้คา่นายหน้า
ซื 5อขายหลกัทรัพย์จากลกูค้าประเภทสถาบนัและลกูค้าบคุคลรายใหญ่คิดเป็นประมาณร้อยละ 60.09 และร้อยละ 39.91 
ตามลาํดบั 

รายได้คา่นายหน้าซื 5อขายหลกัทรัพย์จากลกูค้าประเภทสถาบนัของ บล.ภทัร ร้อยละ 54.00 มาจากลกูค้าสถาบนัใน
ประเทศ ซึ�งได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กองทนุสาํรองเลี 5ยงชีพ กองทนุสว่นบคุคล กองทนุบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ สาํนกังานประกนัสงัคม บริษัทประกนัชีวิต และบริษัทประกนัภยั โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บล.ภทัร มีลกูค้า
ประเภทสถาบนัในประเทศจํานวน 42 รายที�ทําการซื 5อขายหลกัทรัพย์ผา่น บล.ภทัร อยา่งน้อย 1 ครั 5งในรอบระยะเวลา 1 ปี 

รายได้คา่นายหน้าซื 5อขายหลกัทรัพย์จากลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศของ บล.ภทัร คิดเป็นร้อยละ 46.00 ซึ�งในสว่นนี 5
ร้อยละ 91.96 เป็นรายได้จากเมอร์ริล ลนิช์ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่ง บล.ภทัร และเมอร์ริล ลนิช์  

 นอกจากนั 5น บล.ภทัร ยงัมีรายได้จากคา่นายหน้าซื 5อขายตราสารอนพุนัธ์จากลกูค้าสถาบนัทั 5งในและตา่งประเทศ
เป็นจํานวน 70.63 ล้านบาท และรายได้จากคา่ธรรมเนียมจากการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์เป็นจํานวน 25.38 ล้านบาทในปี 
2558 

บล.ภัทร ให้บริการนายหน้าซื 5อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ผ่านเจ้าหน้าที�การตลาด (Financial 
Consultant) และผู้ช่วยเจ้าหน้าที�การตลาด ซึ�งเป็นผู้ ที�ได้รับการขึ 5นทะเบียนกบัสํานกังาน ก.ล.ต. ให้สามารถทําหน้าที�เป็นผู้
แนะนําการลงทุนทั 5งในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี 5 ตราสารอนุพนัธ์ และหน่วยลงทุน นอกจากนั 5น บล.ภทัร 
ยงัให้บริการวางแผนการเงินและการลงทนุสว่นบคุคลสําหรับลกูค้า Mass Affluent ซึ�งเป็นกลุม่ที�มีเงินลงทนุประมาณ 2 - 30 
ล้านบาท ผา่นระบบนกัลงทนุออนไลน์และเจ้าหน้าที�ผู้ให้คําแนะนําด้านการวางแผนการเงินสว่นบคุคล 

ณ สิ 5นปี 2558 บล.ภัทร มีสินทรัพย์ที�อยู่ภายใต้การให้คําแนะนําการลงทุนของลูกค้าบุคคลทั 5งหมดมูลค่ารวม 
309,633 ล้านบาท โดยมีบญัชีลกูค้าบคุคลทั 5งสิ 5น 12,681 บญัชี 

ตารางแสดงถึงรายละเอียดของมูลค่าการซื 5อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายได้ค่านายหน้าซื 5อขาย
หลกัทรัพย์ และสว่นแบง่การตลาดของ บล.ภทัร สิ 5นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 
 



 แบบ 56-1 ประจําปี 2558 

 

สว่นที� 1-2 หน้า 2-17 

 ลูกค้าสถาบันใน
ประเทศ 

ลูกค้าสถาบัน 
ต่างประเทศ 

ลูกค้าบุคคล
รายใหญ่ 

มลูคา่รวมการซื 5อขายหลกัทรัพย์ของ บล. ภทัร (ล้านบาท) 220,967.57 462,910.38 230,207.09 
สว่นแบง่การตลาด /1 (ร้อยละ) 10.93 /2 9.90 /3 1.81 
รายได้คา่นายหน้าซื 5อขายหลกัทรัพย์ (ล้านบาท) 345.98 294.67 425.49 
สดัสว่นคา่นายหน้าซื 5อขายหลกัทรัพย์ (ร้อยละ) 32.45 27.64 39.91 

ที�มา:  ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อมลู บล.ภทัร 

หมายเหต ุ 1. สว่นแบง่การตลาดคาํนวณจากมลูคา่รวมการซื 5อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าแตล่ะประเภทของ บล.ภทัร หารด้วยมลูคา่
รวมการซื 5อขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของลกูค้าประเภทนั 5นๆ ตามที�ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศ 

2. ส่วนแบ่งการตลาดของลกูค้าสถาบนัในประเทศคํานวณจากมลูค่ารวมการซื 5อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าสถาบนัใน
ประเทศหารด้วยมลูคา่รวมการซื 5อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าสถาบนัในประเทศที�ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศหลงัหกั
ออกด้วยมลูคา่รวมการซื 5อขายของบญัชีซื 5อขายเพื�อบริษัทหลกัทรัพย์ (Proprietary  Account) 

3. ส่วนแบ่งการตลาดของลกูค้าสถาบันต่างประเทศคํานวณจากมลูค่ารวมการซื 5อขายหลกัทรัพย์ของลูกค้าสถาบัน
ต่างประเทศหารด้วยมลูค่ารวมการซื 5อขายหลกัทรัพย์ของลูกค้าสถาบนัต่างประเทศที�ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ
หลงัหกัออกด้วยมลูคา่รวมการซื 5อขายของลกูค้าทั�วไปที�เป็นชาวตา่งประเทศ 

 
ในการให้บริการนายหน้าซื 5อขายหลกัทรัพย์  บล.ภทัร มีสายงานวิจยัที�มุง่เน้นการให้บริการให้คําแนะนําการลงทนุ

และแนวทางการซื 5อขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้า โดยนําเสนอทั 5งบทวเิคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ซึ�งมี
นกัวิเคราะห์รวม 11 คน ครอบคลมุหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนจํานวน 77 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 72.49 ของมลูคา่ตาม
ราคาตลาด (Market Capitalization) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ภายใต้สญัญาความร่วมมือด้านงานวจิยัระหวา่ง บล.ภทัร กบัเมอร์ริล ลนิช์ นกัวิเคราะห์ของ บล.ภทัร จะทํางานวจิยั
ที�เกี�ยวกบัประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจและการเมือง กลยทุธ์การลงทนุ ตลอดจนบทวเิคราะห์หลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเมอร์ริล ลนิช์ จะนําบทวิจยัดงักลา่วเผยแพร่แก่ลกูค้าของเมอร์ริล ลนิช์ ในตา่งประเทศภายใต้ชื�อของ
เมอร์ริล ลนิช์ ขณะที� บล.ภทัร จะเผยแพร่งานวิจยัเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภมูิภาค ตลอดจนบทวเิคราะห์หลกัทรัพย์
ตา่งประเทศของเมอร์ริล ลนิช์ ให้แก่ลกูค้าของ บล.ภทัร ในประเทศไทย 

บล. เคเคเทรด  ให้บริการเป็นนายหน้าซื 5อขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้าประเภทบคุคลทั�วไป ทั 5งประเภทบญัชีเงินสดและ
บญัชีมาร์จิ 5น โดยลกูค้าสามารถใช้บริการซื 5อขายหลกัทรัพย์ผา่นเจ้าหน้าที�ผู้แนะนําการลงทนุ หรือสง่คําสั�งซื 5อขายด้วยตนเอง
ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

ในปี 2558 บล.เคเคเทรด มีสว่นแบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซื 5อขายหลกัทรัพย์ในอนัดบัที� 32 หรือคิดเป็นสว่น
แบง่การตลาดร้อยละ 0.81 ของมลูคา่รวมการซื 5อขายหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดเอ็ม เอ ไอ 

ในรอบปีบญัชีสิ 5นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บล.เคเคเทรด มีรายได้จากการเป็นนายหน้าซื 5อขายหลกัทรัพย์
จํานวน  315.41 ล้านบาท และรายได้จากการเป็นตวัแทนซื 5อขายสญัญาซื 5อขายลว่งหน้าจํานวน 32.95 ล้านบาท 

 

2.2.2.2 ธุรกิจวานิชธนกิจ 

บล.ภทัร เป็นหนึ�งในผู้ นําในการให้บริการด้านวานิชธนกิจในประเทศไทย ทําหน้าที�เป็นที�ปรึกษาทางการเงินและเป็น
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ให้แก่หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทชั 5นนําตา่งๆ ของประเทศ 
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ตัวอย่างผลงานที�ผ่านมาของ บล.ภัทร ได้แก่ การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) บริษัท ปตท. สํารวจ
และผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จํากดั (มหาชน) บริษัท โรงกลั�นนํ 5ามนัระยอง จํากดั (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  กองทนุรวม
โครงสร้างพื 5นฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท และบริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เป็นต้น 

ด้วยความพยายามอยา่งต่อเนื�องในการหาแผนการทางการเงินที�เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า บล.ภทัร ได้
เปลี�ยนโฉมตลาดทนุไทยโดยการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้อนพุนัธ์ที�อ้างอิงกบัราคาหุ้นเป็นครั 5งแรกของประเทศไทยในปี 2557 โดยการ
จดัจําหนา่ยหุ้นกู้อนพุนัธ์ให้แก่บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) ซึ�งมีสทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัท ซีพี 
ออลล์ จํากัด (มหาชน) และในปีเดียวกันนั 5น บล.ภัทร ยงัได้จัดจําหน่ายหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จํากดั (มหาชน) ด้วย 

ในปี 2558 บล.ภทัร ช่วยให้ลกูค้าสามารถระดมทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นมลูคา่ 12,958 ล้านบาท โดย บล. ภทัร  
ได้รับการแต่งตั 5งให้เป็นที�ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ�ง 
จํากดั (มหาชน) ในการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนทั�วไปเป็นครั 5งแรก (IPO)  

 

ชื�อผู้รับบริการ รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท) 

 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม  
รีไฟน์นิ�ง จํากดั (มหาชน) (SPRC) 

การเสนอขายหุ้นสามญัตอ่
ประชาชนทั�วไปเป็นครั .งแรก 

12,958 

 
แม้ว่าในตลาดปัจจุบันจะมีสภาพการแข่งขันที�สูงขึ 5น บล.ภัทร ยังคงเป็นผู้ นําในการให้คําปรึกษาสําหรับการ

ดําเนินการเข้าซื 5อและ/ หรือควบรวมกิจการโดยบริษัทขนาดใหญ่ การปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทขนาดใหญ่ และให้
คําปรึกษาในการออกเครื�องมือทางการเงินตา่งๆ โดยในปี 2558 บล.ภทัร ได้รับเลอืกให้เป็นที�ปรึกษาทางการเงินของบริษัท จาร์
ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จํากัด บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) คิดเป็น
มลูคา่รายการรวมทั 5งสิ 5น 37,092 ล้านบาท 

   
ชื�อผู้รับบริการ รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 

 บริษัท จาร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จํากดั  
(JC&C) 

การเข้าซื .อหุ้นสามญัของบริษัท 
ปนูซีเมนต์นครหลวง จํากดั 
(มหาชน) จากโฮลซิม ลมิิเต็ด 

20,045 

 
บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) (PTT) การจําหนา่ยหุ้นสามญัของบริษัท 

บางจากปิโตรเลยีม จํากดั 
(มหาชน) 

13,491 

 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั 
(มหาชน) (CPF) 

การเข้าซื .อหุ้นสามญัของ C.P. 
Cambodia Company Limited 
จาก Orient Success 

2,850 



 

 

 
บริษัท ปตท.จํากดั 

 
หลังจากการควบรวมกันระหว่างธนาคารและทุนภัทรเป็นกลุ่มธุรกิจ

เป้าหมายที�จะมุ่งเน้นในการให้บริการทางการเงินที�ครบวงจรแก่ลกูค้า บล
จําหนา่ยตราสารหนี 5ในตลาดตราสารหนี 5เพิ�มเติม

ในปี 2558 บล.ภทัร ได้จดัจําหนา่ยตราสารหนี 5ตลอดทั 5งปีทั 5งสิ 5นจํานวน 
 

ชื�อผู้รับบริการ

 
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั 
(CPALL) 

 

บริษัท ศรีสวสัดิY พาวเวอร์ 
(มหาชน)  
(SAWAD) 

 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั 
(มหาชน)  
(GLAND) 

 

บริษัท ภทัรลสิซิ�ง จํากดั 
(PL) 

 

บริษัท ภทัรลสิซิ�ง จํากดั
(PL) 

 
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ�ง จํากดั 
(GUNKUL)  

  
สําหรับปี 2559 บล.ภัทร ได้วางเป้าหมายในการเพิ�มรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นที�ปรึกษาทางการเงิน โดยเฉพาะ

ธุรกรรมการควบรวมกิจการและการระดมทนุของบริษัทในประเทศผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ
บล.ภทัร จะมุง่เน้นการทําการตลาดในเชิงรุกมากขึ 5น เพื�อให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายกลุ่
เสนอผลติภณัฑ์ที�เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมต่อลกูค้าแต่ละราย บล
ช่องทางการระดมทนุโดยผา่นตลาดทนุ
สงูสดุแก่ลกูค้า เช่น กองทนุรวมโครงสร้างพื 5นฐาน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และหุ้นกู้อนพุนัธ์ โดย บล
กบัธนาคาร พนัธมิตรทางธุรกิจตา่งๆ และผู้มีสว่นได้เสยีอื�นๆ ในการนําเสนอผลติภณัฑ์สาํหรับลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลกูค้า
ขนาดกลาง (Wholesale Banking)
ควบรวมกิจการทั 5งในและตา่งประเทศ

สว่นที� 1-2 หน้า 2-19 

International Limited 

จํากดั (มหาชน) (PTT) การจําหนา่ยหุ้นสามญัของบริษัท 
พีทีที โพลเีมอร์ โลจิสติกส์ จํากดั

หลังจากการควบรวมกันระหว่างธนาคารและทุนภัทรเป็นกลุ่มธุรกิจฯ ในเดือนกันยายน 
เป้าหมายที�จะมุ่งเน้นในการให้บริการทางการเงินที�ครบวงจรแก่ลกูค้า บล.ภทัร จึงได้มีการเพิ�มการให้บริการทางด้านการจดั
จําหนา่ยตราสารหนี 5ในตลาดตราสารหนี 5เพิ�มเติม 

ภทัร ได้จดัจําหนา่ยตราสารหนี 5ตลอดทั 5งปีทั 5งสิ 5นจํานวน 6 รายการ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไป

ชื�อผู้รับบริการ รายละเอียดของโครงการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน)  หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ  
ไมม่ีหลกัประกนั ครั .งที� 1 

บริษัท ศรีสวสัดิY พาวเวอร์ 1979 จํากดั หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ  
ไมม่ีหลกัประกนั ครั .งที� 2 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ  
ไมม่ีหลกัประกนั ครั .งที� 1 

บริษัท ภทัรลสิซิ�ง จํากดั (มหาชน)  หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ  
ไมม่ีหลกัประกนั ครั .งที� 2 

บริษัท ภทัรลสิซิ�ง จํากดั (มหาชน)  หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ  
ไมม่ีหลกัประกนั ครั .งที� 4 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน)  หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ  
ไมม่ีหลกัประกนั ครั .งที� 1 

ได้วางเป้าหมายในการเพิ�มรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นที�ปรึกษาทางการเงิน โดยเฉพาะ
ธุรกรรมการควบรวมกิจการและการระดมทนุของบริษัทในประเทศผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในรูปแบบต่างๆ ในขณะเดียวกัน 

ภทัร จะมุง่เน้นการทําการตลาดในเชิงรุกมากขึ 5น เพื�อให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายกลุม่ใหม ่ซึ�งได้แก่ 
เสนอผลติภณัฑ์ที�เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมต่อลกูค้าแต่ละราย บล.ภทัร จะมุ่งเน้นให้ลกูค้าเห็นถึงประโยชน์ของการเข้าถึง
ช่องทางการระดมทนุโดยผา่นตลาดทนุ และยงัคงมุง่มั�นที�จะแนะนําผลติภณัฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม ่เพื�อก่อให้เกิดประโย

กองทนุรวมโครงสร้างพื 5นฐาน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และหุ้นกู้อนพุนัธ์ โดย บล
กบัธนาคาร พนัธมิตรทางธุรกิจตา่งๆ และผู้มีสว่นได้เสยีอื�นๆ ในการนําเสนอผลติภณัฑ์สาํหรับลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลกูค้า

) ที�ครบวงจร และหาโอกาสในการขยายธุรกิจให้กบัลกูค้า ซึ�งรวมถึงโอกาสในการเข้าซื 5อหรือ
ควบรวมกิจการทั 5งในและตา่งประเทศ 

แบบ 56-1 ประจําปี 2558 

การจําหนา่ยหุ้นสามญัของบริษัท 
พีทีที โพลเีมอร์ โลจิสติกส์ จํากดั 

707 

ในเดือนกันยายน 2555 กลุ่มธุรกิจฯ มี
ภทัร จึงได้มีการเพิ�มการให้บริการทางด้านการจดั

รายการ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 5 

รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท) 

20,000 

200 

100 

450 

500 

300 

ได้วางเป้าหมายในการเพิ�มรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นที�ปรึกษาทางการเงิน โดยเฉพาะ
ในรูปแบบต่างๆ ในขณะเดียวกัน 

ซึ�งได้แก่ บริษัทขนาดกลาง โดยการ
ภทัร จะมุ่งเน้นให้ลกูค้าเห็นถึงประโยชน์ของการเข้าถึง

และยงัคงมุง่มั�นที�จะแนะนําผลติภณัฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม ่เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์
กองทนุรวมโครงสร้างพื 5นฐาน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และหุ้นกู้อนพุนัธ์ โดย บล.ภทัร จะประสานงาน

กบัธนาคาร พนัธมิตรทางธุรกิจตา่งๆ และผู้มีสว่นได้เสยีอื�นๆ ในการนําเสนอผลติภณัฑ์สาํหรับลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลกูค้า
ที�ครบวงจร และหาโอกาสในการขยายธุรกิจให้กบัลกูค้า ซึ�งรวมถึงโอกาสในการเข้าซื 5อหรือ



 แบบ 56-1 ประจําปี 2558 
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2.2.2.3 ธุรกิจการลงทนุ  

ธุรกิจการลงทนุแบง่ออกเป็น 3 ประเภทดงันี 5 

การลงทนุระยะปานกลางและระยะยาว  

 การลงทนุระยะปานกลางและระยะยาวดาํเนินการโดยฝ่ายลงทนุ (Direct Investment Department) ของทนุภทัร 
ภายใต้กํากบัดแูลของคณะกรรมการการลงทนุของธนาคาร (Investment Committee) โดยคณะกรรมการการลงทนุจะ
พิจารณาอนมุตัิการเข้าลงทนุหรือจําหนา่ยเงินลงทนุโดยผา่นการนําเสนอโดยฝ่ายลงทนุในแตล่ะคราว และทําการพิจารณา
อตัราผลตอบแทนและระดบัความเสี�ยงที�เหมาะสมสาํหรับการลงทนุดงักลา่ว ฝ่ายลงทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภท
ทนุหรือกึ�งทนุ ทั 5งในและนอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถงึการลงทนุทั 5งในและตา่งประเทศ โดยมรีะยะเวลาการลงทนุเฉลี�ยระหวา่ง 
3 - 5 ปี ทั 5งนี 5 ฝ่ายลงทนุจะลงทนุในหลกัทรัพย์ที�เชื�อวา่มีราคาตํ�ากวา่มลูคา่ทางปัจจยัพื 5นฐานที�ควรจะเป็น (Undervalued 
Stock) ซึ�งกิจการดงักลา่วจะต้องมีผู้บริหารที�มีความสามารถ มีโครงสร้างทางธุรกิจ (Business Model) ที�ดี มีโอกาสที�จะ
เติบโตทางธุรกิจ และมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนตอ่ทนุ (Return on Invested Capital) ที�ดี นอกจากนี 5 กิจการดงักลา่ว
จะต้องมีความสามารถในการแขง่ขนัที�ยั�งยืน (Sustainable Competitive Advantage) ในการพิจารณาการลงทนุฝ่ายลงทนุจะ
ทําการเข้าเยี�ยมชมกิจการ (Company Visit) การสมัภาษณ์ผู้บริหาร การวเิคราะห์สภาวะอตุสาหกรรม การวิเคราะห์มลูคา่
พื 5นฐานของหลกัทรัพย์ การศกึษาระบบการควบคมุภายในและระบบธรรมาภิบาลของกิจการที�จะเข้าลงทนุ และความเสี�ยงใน
การลงทนุ เป็นต้น  

ในการบริหารความเสี�ยง ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรมีนโยบายวิเคราะห์การลงทนุ ทั 5งในด้านโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนและความเสี�ยงจากการลงทนุ โดยจะกําหนดและจดัเตรียมข้อเสนอการลงทนุ ซึ�งจะรวมถงึการกําหนดระยะเวลา 
เงื�อนไข และแนวทางในการจําหนา่ยเงินลงทนุ โดยที�คณะกรรมการการลงทนุจะต้องพิจารณาอนมุตัิข้อเสนอการลงทนุก่อน
การลงทนุทกุครั 5ง และเมื�อลงทนุแล้ว คณะกรรมการการลงทนุจะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี�ยงตดิตามการลงทนุเป็น
รายวนัภายใต้กรอบการบริหารความเสี�ยงที�กําหนด โดยกําหนดให้มีการแจ้งหรือเรียกประชมุคณะกรรมการการลงทนุเพื�อ
ทบทวนการลงทนุทกุครั 5งที�ราคาตลาดของหลกัทรัพย์ที�ลงทนุปรับลดลงถึงระดบัที�กําหนดไว้ หรือมีการเปลี�ยนแปลงในการถือ
ครองการลงทนุที�ทําให้เกิดความเสี�ยงจากการกระจกุตวัของการลงทนุที�มากเกินกําหนด (Concentration Risk) รวมทั 5งมีการ
ประเมินความเสี�ยงของเงินลงทนุที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ (Market Risk) เป็นระยะ นอกจากนี 5 ฝ่าย
ลงทนุจะคอยติดตามผลการดําเนินงานของกิจการที�ได้เข้าลงทนุ เพื�อตรวจสอบและประเมินการลงทนุอยูเ่สมอ ในบางกรณี 
ฝ่ายลงทนุอาจใช้เครื�องมือทางการเงินตา่งๆ เช่น ตราสารอนพุนัธ์ ในการป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทนุได้ โดยการตดัสนิใจ
ในการใช้เครื�องมือทางการเงินตา่งๆ จะอยูใ่นกรอบการพิจารณาอนมุตัิของคณะกรรมการการลงทนุ 

ทั 5งนี 5 ทนุภทัรได้ให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมากในเรื�องการป้องกนัการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) โดยเฉพาะอยา่งยิ�งจากการใช้ข้อมลูภายใน เพื�อมิให้เกิดความได้เปรียบหรือเสยีเปรียบในการลงทนุของทนุภทัรและ
การลงทนุของลกูค้าของ บล.ภทัร ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรจึงเป็นเสมือนนกัลงทนุทั�วไปที�เป็นลกูค้ารายหนึ�งของ บล.ภทัร และไม่
มีสทิธิได้รับข้อมลูหรือบทวิจยัที�แตกตา่งจากลกูค้ารายอื�นของ บล.ภทัร นอกจากนี 5 ยงัมีการกําหนดนโยบายในการกํากบัดแูล
การใช้ข้อมลูภายใน การซื 5อขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน และ Chinese Wall ระหวา่งหนว่ยงานภายในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุ 
เพื�อให้เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามธรรมาภิบาลที�ดี และป้องกนัปัญหาจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที�อาจมีขึ 5นใน
อนาคต 

สาํหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัททนุภทัรได้กําหนดวงเงินในการลงทนุเพิ�มสทุธิเป็นจํานวนไมเ่กิน 1,500 ล้าน
บาท ทั 5งนี 5 นโยบายดงักลา่วอาจปรับเปลี�ยนไปตามแผนการดาํเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจตลาดทนุและสภาวะตลาดทนุ โดย ณ 
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สิ 5นปี 2558 ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์คงเหลอืมลูคา่ 1,214 ล้านบาท มีผลขาดทนุรวมจากการลงทนุ
จํานวน 88 ล้านบาท ซึ�งประกอบด้วยรายได้จากเงินปันผล 24 ล้านบาท กําไรจากการซื 5อขายหลกัทรัพย์ (Realized Gain) 
จํานวน 59 ล้านบาท และมกีารเปลี�ยนแปลงของกําไรที�ยงัไมเ่กิดขึ 5น (Change in Unrealized Gain) เป็นจํานวน -171 ล้าน
บาท 

การคา้หลกัทรพัย์และสญัญาซื�อขายล่วงหนา้  

การค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซื 5อขายลว่งหน้าดําเนินการโดยฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซื 5อขายลว่งหน้า (Equity & 
Derivatives Trading Department) ของ บล.ภทัร ปัจจบุนัมีกลยทุธ์การลงทนุ 3 ประเภท ได้แก ่

1) Arbitrage Trade 
Arbitrage Trade เป็นการลงทนุระยะสั 5นไม่เกิน 1 ปี ในหลกัทรัพย์ประเภททนุ  กึ�งทนุ และตราสารอนพุนัธ์ในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และตลาดอนุพนัธ์ โดยมุ่งเน้นหลกัทรัพย์ที�มีรายชื�ออยู่ในดชันี SET100 หรือหลกัทรัพย์ที�มีมูลค่าตลาดตั 5งแต ่
3,000 ล้านบาทขึ 5นไป สญัญาซื 5อขายลว่งหน้าและออปชั�น (รวมถึงหลกัทรัพย์อ้างอิงของสญัญาซื 5อขายลว่งหน้าและออปชั�น
นั 5นๆ) และ ETF ภายใต้หลกัการลงทนุแบบ Market Neutral มุง่เน้นการหากําไรจากผลตา่งของราคาหลกัทรัพย์อ้างอิงและตรา
สารอนพุนัธ์ของหลกัทรัพย์นั 5น รวมถึงหลกัทรัพย์หรือตราสารอนพุนัธ์ที�มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเดียวกนั ภายใต้กรอบการลงทนุและ
ความเสี�ยงที�อนุมตัิโดยคณะกรรมการการลงทนุของธนาคารและคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เพื�อให้ได้ผลตอบแทนใน
อตัราตามที�คณะกรรมการการลงทนุกําหนด โดยจะทําการซื 5อและขายหลกัทรัพย์และ/ หรือตราสารอนพุนัธ์ เพื�อลดความเสี�ยง
ด้านราคาของตลาดโดยรวมที�อาจเกิดขึ 5น 

2) System Trade 
System Trade เป็นการลงทนุระยะสั 5นไม่เกิน 1 ปีในหลกัทรัพย์ประเภททนุ กึ�งทนุ และตราสารอนพุนัธ์ (Derivatives) 

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดอนุพนัธ์ โดยมุ่งเน้นหลกัทรัพย์ที�มีรายชื�ออยู่ในดชันี SET100 หรือหลกัทรัพย์ที�มีมลูค่าตลาด
ตั 5งแต่ 3,000 ล้านบาทขึ 5นไป สญัญาซื 5อขายล่วงหน้าและออปชั�น (รวมถึงหลกัทรัพย์อ้างอิงของสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าและ
ออปชั�นนั 5นๆ) และ ETF โดยอาศยัข้อมลูจากการศกึษาแบบจําลองและทดสอบความสมัพนัธ์ด้านราคาหรือข้อมลูทางสถิติของ
ตราสารที�จะลงทนุ เพื�อหาลกัษณะและโอกาสในการสร้างผลกําไรจากความแตกตา่งหรือพฤติกรรมการเปลี�ยนแปลงของราคา 
โดยฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซื 5อขายลว่งหน้าจะทําการซื 5อและ/ หรือขายหลกัทรัพย์และ/ หรือตราสารอนุพนัธ์อย่างเป็น
ระบบตามแบบจําลองทางคณิตศาสตร์  

3) Financial Product and Service 
Financial Product and Service เป็นการเสนอขายและให้บริการเกี�ยวกบัตราสารทางการเงิน ซึ�งตราสารทางการเงิน

ที�ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าได้ออกและเสนอขายในปัจจุบัน ได้แก่ หุ้นกู้ อนุพันธ์  ใบสําคญัแสดงสิทธิ
อนพุนัธ์ และสญัญาอนพุนัธ์ที�ซื 5อขายนอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ (OTC Derivatives) โดยหุ้นกู้อนพุนัธ์เป็นตราสารหนี 5ระยะสั 5นที�
ผลตอบแทนของตราสารจะอ้างอิงกบัหลกัทรัพย์อ้างอิงตามรายละเอียดที�ระบไุว้ในสญัญา ใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์เป็นตรา
สารที�ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซื 5อขายล่วงหน้านําขึ 5นทะเบียนเพื�อซื 5อขายผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีทั 5ง
ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ที�ให้สิทธิซื 5อ และใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ที�ให้สิทธิขาย ส่วนสญัญาอนพุนัธ์ที�ซื 5อขาย
นอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นสญัญาอนพุนัธ์ที�เป็นการเข้าทําสญัญาระหว่างคู่ค้าที�กําหนดให้มีการให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับ
หลกัทรัพย์อ้างอิงตามรายละเอียดที�ระบไุว้ในสญัญา ในการออกและเสนอขายตราสารดงักลา่ว ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญา
ซื 5อขายล่วงหน้าจะเป็นผู้ประเมินและกําหนดราคาเสนอซื 5อและ/ หรือราคาเสนอขาย โดยอ้างอิงกับปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง
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เพื�อให้ได้ผลตอบแทนในอตัราที�เหมาะสม นอกจากนี 5 ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซื 5อขายลว่งหน้ายงัให้บริการในการดแูล
สภาพคลอ่งของ SET50 Index ออปชั�นในตลาดอนพุนัธ์และ ETF แก่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุซึ�งเป็นผู้ออก ETF ด้วย 

ในการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกับการจํากัดปริมาณการลงทุน
ตามสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที�ลงทนุ กําหนดเพดานมลูคา่ความเสี�ยง (VaR Limit) และเพดานสาํหรับผลขาดทนุสะสม และ
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี�ยงติดตามการลงทนุและจดัทํารายงานเป็นรายวนัเพื�อสง่ให้ผู้ ที�เกี�ยวข้องทราบ หากมลูคา่การ
ลงทุนหรือค่าความเสี�ยงใดมีค่าเกินกว่าวงเงินหรือกรอบความเสี�ยงที�ได้กําหนดไว้ ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซื 5อขาย
ลว่งหน้าจะต้องลดฐานะการลงทนุดงักลา่วให้ลงมาอยูภ่ายใต้วงเงินหรือกรอบความเสี�ยงที�กําหนดภายในเวลาที�กําหนดไว้   

สาํหรับปี 2558 ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซื 5อขายลว่งหน้ามีวงเงินสดสงูสดุสําหรับการลงทนุที�ได้รับการอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท บล.ภทัร เป็นจํานวนไมเ่กิน 7,500 ล้านบาท และคณะกรรมการการลงทนุได้กําหนดวงเงินสงูสดุภายใน
กรอบที�คณะกรรมการบริษัท บล.ภทัร ได้อนมุตัิไว้ โดยแบ่งประเภทตามกลยทุธ์การลงทนุ 3 กลุม่ คือ ไม่เกิน 7,500 ล้านบาท
สาํหรับการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์ Arbitrage Trade (สามารถโยกวงเงินจากการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์อื�นมาได้เนื�องจากการลงทนุ
โดยใช้กลยทุธ์ Arbitrage Trade มีความเสี�ยงตํ�ากว่า) ไม่เกิน 300 ล้านบาทสําหรับการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์ System Trade 
และไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท สาํหรับกลยทุธ์ Financial Product and Service (ไมน่บัรวมมลูคา่หุ้นกู้อนพุนัธ์ที�เสนอขายได้)   

ณ สิ 5นปี 2558 ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซื 5อขายลว่งหน้ามีมลูค่าเงินสดที�ใช้สําหรับการลงทนุเป็นจํานวน 2,518 
ล้านบาท     

เฮดจ์ฟันด์ 

ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ของ บล.ภทัร ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทดงันี 5 

1) การลงทนุระยะสั 5นโดยใช้กลยทุธ์ Hedge Fund 

การลงทุนระยะสั 5นโดยใช้กลยุทธ์ Hedge Fund ดําเนินการโดยฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ของ บล.ภัทร เป็นการลงทุนใน
หลกัทรัพย์ประเภททนุและตราสารอนพุนัธ์ โดยอาศยักลยทุธ์การลงทนุอย่างเป็นระบบ (Systematic Strategy) การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ (Quantitative) และการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม มีระยะเวลาในการลงทนุสั 5นไม่เกิน 1 ปี โดยมุ่งหมายให้ได้
ผลตอบแทนจากการลงทนุในอตัราตามที�คณะกรรมการการลงทนุของธนาคารกําหนด 

ในการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงกําหนดให้มีการติดตามสอบทานสดัสว่นการลงทนุ มลูค่า
ความเสี�ยงของพอร์ตลงทนุ และผลการดําเนินงานในทางสถิติ จํากดัปริมาณการลงทนุตามสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที�ลงทนุ 
จํากดัผลขาดทนุวา่เมื�อมีผลขาดทนุสะสมเกินมลูคา่ที�คณะกรรมการการลงทนุของธนาคารกําหนด  ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์จะหยดุทํา
การซื 5อขายและเข้ารายงานกบัคณะกรรมการการลงทนุของธนาคาร เพื�อพิจารณาการลงทนุในขั 5นต่อไป โดยฝ่ายบริหารความ
เสี�ยงทําหน้าที�ติดตามและรายงานให้ฝ่ายจดัการทราบเป็นรายวนั 

สําหรับปี 2558 ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มีวงเงินสําหรับลงทุนที�ได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท บล.ภทัร จํานวน
วงเงินเริ�มต้นไมเ่กิน 2,700 ล้านบาท โดย ณ สิ 5นปี 2558 ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิรวมเป็นจํานวน 3,015 ล้านบาท 

2) การให้คําแนะนําการลงทนุ (Advisory Business) 
ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ประกอบธุรกิจให้คําแนะนํากลยทุธ์การลงทนุอย่างเป็นระบบ (Systematic Strategy) แก่ บลจ.ภทัร 

ซึ�งได้นําเสนอขายแก่นกัลงทนุทั 5งในรูปแบบของกองทนุสว่นบคุคล และกองทนุรวม  
 

2.2.2.4 ธุรกิจจดัการลงทนุ 
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บลจ.ภทัร ซึ�งให้บริการจัดการลงทุนในกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลแก่ลกูค้าได้มีการพัฒนาผลิตภณัฑ์อย่าง
ตอ่เนื�อง โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าเป็นสําคญั ทําให้ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้า สง่ผลให้สินทรัพย์ภายใต้การ
บริหารจดัการในปี 2558 ขยายตวัขึ 5นร้อยละ 27 จากปีที�ผา่นมา โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 บลจ.ภทัร มีสินทรัพย์ภายใต้
การบริหารจดัการมลูค่ารวมทั 5งสิ 5น 45,259 ล้านบาท แบ่งเป็นกองทนุสว่นบคุคล 9,964 ล้านบาท กองทนุรวม 21,359 ล้าน
บาท และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Fund) 13,937 ล้านบาท 

ในปี 2558 บลจ.ภทัร ได้พฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ทั 5งในธุรกิจจดัการกองทนุสว่นบคุคลและกองทนุรวม โดยในสว่นกองทนุ
ส่วนบุคคล นอกจากการบริหารกองทุนประเภท Active Fund แล้ว บลจ.ภทัร ได้นําเสนอการบริหารกองทุนในรูปแบบ 
Systematic Fund ที�ผา่นการวิจยัและพฒันาจากการทํางานร่วมกนัระหว่าง บลจ.ภทัร และผู้ เชี�ยวชาญในฐานะที�ปรึกษาจาก 
บล.ภัทร นอกจากนี 5 บลจ.ภัทร ยังได้นําเสนอกองทุนลักษณะเดียวกันในรูปแบบกองทุนรวมให้กับนักลงทุนประเภท 
Accredited Investor ภายใต้ชื�อกองทนุเปิดภทัร แอปโซลทู รีเทิร์น (Phatra Absolute Return Fund) 

นอกจากนี 5 บลจ.ภทัร ได้ออกกองทุนรวมเพิ�มเติม เพื�อเป็นทางเลือกในการลงทุนและกระจายความเสี�ยง โดยเป็น
กองทุนที�มีนโยบายลงทุนในหุ้นทุนทั�วโลกภายใต้ชื�อกองทุนเปิดภทัร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (Phatra Global New 
Perspective Fund: Phatra GNP)  ที�เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Capital Group New Perspective Fund (LUX) 
(“กองทุนหลกั”) ที�บริหารโดยแคปิตอล กรุ๊ป ซึ�งเป็นบริษัทจัดการกองทุนชั 5นนําและใหญ่ที�สดุแห่งหนึ�งของโลก ปัจจุบนัมี
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบลจ.ภทัร เลือกลงทุนผ่านกองทุนที�แคปิตอล กรุ๊ป
บริหาร เนื�องมาจากแนวทางการลงทนุที�พิจารณาปัจจยัพื 5นฐานของธุรกิจเป็นสาํคญั และประสบการณ์การดําเนินงานกว่า 80 
ปีของแคปิตอล กรุ๊ป นอกจากนี 5 กองทุนหลกัที� บลจ.ภัทร เลือกเข้าไปลงทุนนั 5นมีผลการดําเนินงานที�ดีอย่างสมํ�าเสมอใน
ระยะเวลากวา่ 40 ปีของกองทนุ 
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2.3 ช่องทางการให้บริการ 

กลุม่ธุรกิจฯ มชี่องทางการให้บริการโดยตรงผา่น 4 บริษัท คือ ธนาคาร บล.ภทัร บล.เคเคเทรด และ บลจ.ภทัร โดยมี
รายละเอียดดงันี 5 

 

2.3.1  ธนาคารเกียรตินาคิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารมีสาขารวมทั 5งสิ 5น 65 สาขา (รวมสาํนกังานใหญ่) โดยจํานวนสาขาของธนาคาร
แบง่ตามภมูิภาคได้ดงันี 5 

เขตพื *นที? จาํนวนสาขา 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 33 

ภาคกลาง 7 

ภาคตะวนัออก 7 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6 

ภาคใต้ 6 

ภาคเหนือ 6 

รวม 65 

 

นอกจากนี 5 ธนาคารยงัมศีนูย์ประมลูรถยนต์ 2 แหง่ ได้แก่ ศนูย์ประมลูรถยนต์ถนนบางนา-ตราด กม.8  และศนูย์
ประมลูรถยนต์จงัหวดัอดุรธานี เพื�อรองรับการประมลูรถยนต์ใช้แล้ว โดยศนูย์ประมลูรถยนต์ของธนาคารเป็นศนูย์ประมลูที�
ให้บริการครบวงจรและมีมาตรฐานสาํหรับผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และเป็นทางเลอืกสาํหรับประชาชนทั�วไปที�ต้องการมี
รถยนต์ 

นอกจากช่องทางสาขาแล้ว ธนาคารยงัเลง็เห็นถงึความสาํคญัในการให้บริการผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ ช่องทาง
บริการผา่นโทรศพัท์ รวมถงึการสื�อสารผา่นช่องทางออนไลน์ ธนาคารจึงมุง่เน้นการพฒันาและสร้างนวตักรรมสาํหรับช่องทาง
เหลา่นี 5ในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า เพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้า เพิ�มโอกาสในการให้ข้อมลูและรับฟังความคิดเห็น
ของลกูค้า และสร้างความแตกตา่งทางการตลาด 

ปัจจบุนัธนาคารมีบริการผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ได้แก่  
   - บริการธนาคารออนไลน์ ได้แก่ บริการธนาคารออนไลน์สาํหรับลกูค้าบคุคล (KK e-Banking) ให้ลกูค้าสามารถ
ทําธุรกรรมออนไลน์ได้สะดวกทกุที�และทกุเวลา การแสดงข้อมลูเงินฝากและการลงทนุในรูปแบบของ Portfolio ผา่นธนาคาร
ออนไลน์ของกลุม่ธุรกิจฯ โดยเฉพาะธนาคารออนไลน์สาํหรับลกูค้าธุรกิจ (KK Biz e-Banking) ให้ลกูค้าธุรกิจดขู้อมลูเกี�ยวกบั
บญัชีเงินฝาก บริการเรียกเก็บเงิน บริการชําระเงิน และบริการสาํหรับลกูค้าธุรกิจรถยนต์  

- บริการเคเค เอทีเอ็ม (KK ATM) ซึ�งลกูค้าสามารถใช้บริการได้ที�เครื�อง ATM ของทกุธนาคารในเครือขา่ย ATM 
POOL ทั�วประเทศ ธนาคารได้มกีารออกบตัร KK ATM 4 รูปแบบใหม ่(KK Value Card, KK Maxi Card, KK Trust Card และ 



 แบบ 56-1 ประจําปี 2558 

 

สว่นที� 1-2 หน้า 2-25 

KK Project Card) เพื�อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลกูค้า โดยลกูค้าสามารถทําธุรกรรมพร้อมเลอืกรับความคุ้มครองกรณีเกิด
อบุตัิเหตใุนรูปแบบตา่งๆ ได้ 

- บริการรับฝากเงินสดผา่นเครื�องรับฝากเงินสดอตัโนมตัิ (ADM/ CDM) โดยลกูค้าสามารถใช้บริการได้ที�เครื�อง
ฝากเงินสดของทกุธนาคาร เพิ�มความสะดวกรวดเร็ว โดยลกูค้าไมต้่องรอควิที�สาขา เพียงทําธุรกรรม เงินก็สามารถเข้าบญัชีได้
ทนัที 

- บริการธนาคารทางโทรศพัท์มือถือ อาทิ KK Smart SMS เป็นบริการแจ้งยอดบญัชีเงินฝากในทกุวนัที�มีการ
เคลื�อนไหวของบญัชี และทกุสิ 5นเดือน ผา่นระบบ SMS ไปยงัโทรศพัท์มือถือของลกูค้า นอกจากนี 5 ธนาคารได้ขยายช่องทางการ
ทําธุรกรรมสนิเชื�อเชา่ซื 5อรถยนต์บนสมาร์ทโฟน ภายใต้แอพพลเิคชั�น KK Auto เพื�อให้ลกูค้าสามารถค้นหาราคารถยนต์ใหม ่
ราคาประเมินรถกู้ เงินดว่น คา่เบี 5ยประกนัภยัรถยนต์ แจ้งความสนใจเพื�อให้ธนาคารติดตอ่กลบั รวมถงึการแจ้งเตือนตา่งๆ บน
โทรศพัท์มือถือ เช่น แจ้งเตือนตารางการประมลู แจ้งเตือนชําระคา่งวด แจ้งเตือนภาษี พรบ. และประกนัภยัรถยนต์  เป็นต้น  

สาํหรับช่องทางบริการผา่นโทรศพัท์ ธนาคารมีศนูย์บริการลกูค้า (KK Contact Center) หมายเลขโทรศพัท์ 0-2165- 
5555 คอยให้บริการตา่งๆ ผา่นระบบโทรศพัท์ตอบรับอตัโนมตั ิ (IVR) และผา่นเจ้าหน้าที�เพื�อให้บริการลกูค้าทกุวนั โดยในปี 
2558 ที�ผา่นมา ธนาคารได้มีการพฒันาการให้บริการในสว่นของศนูย์บริการลกูค้าเพิ�มเติมหลายด้าน โดยมุง่เน้นให้เกิดความ
ชดัเจน สะดวกสบาย และเพิ�มเตมิทางเลอืกแกล่กูค้า โดยมีพฒันาการที�สาํคญัดงันี 5  

- บริการเปิดบญัชีออมทรัพย์และบญัชีเงินฝากประจําผา่นเจ้าหน้าที�ศนูย์บริการลกูค้า 
- บริการสอบถามยอดบญัชีเงินฝากผา่นระบบอตัโนมตั ิ
- บริการโอนเงินระหวา่งบญัชีตนเองภายในธนาคารผา่นระบบอตัโนมตัิและเจ้าหน้าที�ศนูย์บริการลกูค้า 
- บริการอายดัเช็คและสั�งซื 5อสมดุเช็คผา่นเจ้าหน้าที�ศนูย์บริการลกูค้า 
- บริการสง่รายการเดินบญัชีผา่นเครื�องโทรสาร 
- การแจ้งข้อมลูในสว่นของบริการใหม ่โปรโมชั�น และรายการสง่เสริมการขายที�นา่สนใจ ให้ลกูค้าทราบ 
นอกจากนี 5 ธนาคารยงัได้เปิดให้บริการ KK Biz Contact Center หรือศนูย์บริการลกูค้าธุรกิจ ผา่นหมายเลขโทรศพัท์ 

0-2165-5599 เพื�อให้บริการลกูค้าธุรกิจ รวมถงึคูค้่าธุรกิจ สามารถติดตอ่เจ้าหน้าที�ของธนาคารได้ทกุวนั 
ในสว่นของการสื�อสารผา่นช่องทางออนไลน์ เพื�อเพิ�มการสื�อสารข้อมลูและรับฟังความคิดเห็นจากลกูค้า ธนาคารได้

เปิดช่องทางออนไลน์หลากหลายช่องทาง เพื�อสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า และให้ตรงกบัพฤติกรรมการรับสื�อ
ของลกูค้าให้มากที�สดุ ได้แก ่

- เวบ็ไซต์หลกัของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) ได้มีการปรับเปลี�ยนรูปแบบเวบ็ไซต์ เพื�อเป็นชอ่งทางในการ
ให้ข้อมลูผลติภณัฑ์/ บริการ ข้อมลูองค์กร แหลง่รวมเครื�องมือและความรู้สาํหรับลกูค้าเพื�อช่วยในการตดัสนิใจเลอืกใช้
ผลติภณัฑ์หรือบริการด้านการเงินการลงทนุของลกูค้า เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแกล่กูค้า รวมถึงเปิดช่องทางเพื�อให้ลกูค้า 
สอบถามข้อมลูผลติภณัฑ์และบริการ แสดงความเห็น ข้อเสนอแนะตอ่ธนาคาร เพื�อธนาคารจะสามารถตดิตอ่กลบัลกูค้าเพื�อให้
ข้อมลูได้รวดเร็วและตรงความต้องการมากที�สดุ อีกทั 5งยงัเป็นเครื�องมือที�ชว่ยนําความเห็น ข้อเสนอแนะของลกูค้ามาพฒันา
ผลติภณัฑ์บริการของธนาคารให้ดียิ�งขึ 5นตอ่ไป 

- สื�อสงัคมออนไลน์ของธนาคาร (Social Media) อาทิ KK Facebook (www.facebook.com/kiatnakinlive) และ 
KK YouTube (www.youtube.com/kiatnakinlive) ธนาคารมชีอ่งทางสงัคมออนไลน์ที�เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้มากที�สดุพร้อม
กนั 2 ช่องทาง โดยทั 5งช่องทาง Facebook และ YouTube นั 5น ลกูค้าสามารถรับข้อมลูขา่วสารอพัเดทจากธนาคาร (ข้อความ 
บทความ ภาพ เสยีง วีดิโอ ฯลฯ) รวมถงึสอบถามข้อมลู แสดงความเห็น เสนอแนะตอ่ธนาคารได้ตลอด 24 ชั�วโมง  
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- จดหมายขา่วออนไลน์ (E-newsletter) ด้วยพฤติกรรมการรับสื�อผา่นโทรศพัท์มือถือและคอมพิวเตอร์เป็นหลกั
ของลกูค้าในปัจจบุนั นอกเหนือจากช่องทางเว็บไซต์และสงัคมออนไลน์แล้ว ธนาคารได้เพิ�มชอ่งทางการรับสง่ข้อมลูขา่วสาร
ผา่นทางรูปแบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) โดยจดัทําเป็นจดหมายขา่วออนไลน์เป็นประจํา โดยสง่ตรงถึง Email Inbox 
ของลกูค้า เพื�อให้ลกูค้าสามารถรับขา่วสารจากธนาคาร รวมถึงอพัเดทข้อมลู โปรโมชั�นลา่สดุ เพื�อประโยชน์สงูสดุสาํหรับลกูค้า 

ทั 5งนี 5 เพื�อให้ทกุช่องทางของธนาคารสามารถให้บริการลกูค้าของทกุกลุม่ผลติภณัฑ์และบริการได้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
กลุม่ธุรกิจฯ ได้สร้างกระบวนการจดัการข้อมลูใหมเ่พื�อลกูค้าของกลุม่ธุรกิจฯ (One Account) โดยทําการเก็บข้อมลูลกูค้าใน
ครั 5งแรกที�เปิดบญัชีกบัธนาคาร จากนั 5นหากลกูค้าต้องการสมคัรบริการเพิ�มก็สามารถทําได้อยา่งรวดเร็วโดยไมต้่องกรอกใบ
สมคัรใหม ่

นอกเหนือจากช่องทางตา่งๆ ของธนาคารแล้ว ธนาคารยงัได้ขยายช่องทางการให้บริการด้านตา่งๆ ผา่นพนัธมิตรทาง
ธุรกิจของธนาคาร อาทิ การตดิตอ่ทําธุรกรรมสนิเชื�อรถกู้ เงินดว่นผา่นสาขาของบีควิก และเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทั�วประเทศ 
รวมถงึสามารถใช้บริการสมคัรผา่นช่องทางออนไลน์ (www.silkspan.com) และการบริการรับฝากเงินสด โอนเงิน เข้าบญัชี
ธนาคาร ณ ที�ทําการไปรษณีย์ทั�วประเทศ  

 

2.3.2 บล.ภทัร  

บล.ภทัร ให้บริการผ่านสํานกังานใหญ่ ที�อาคารสํานกังานเมืองไทย-ภทัร อาคาร 1 เลขที� 252/6 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2305-9559 นอกจากนี 5 ยงัให้บริการเพิ�มเติมผา่นช่องทางการติดตอ่ทาง
โทรศพัท์จากพนกังาน รวมทั 5งทางอินเทอร์เน็ต ซึ�งเป็นช่องทางที�สะดวกและตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าได้อย่าง
ครบถ้วน โดยบริษัทสามารถให้บริการลกูค้าผา่นช่องทางดงักลา่วได้ครอบคลมุทั�วทั 5งประเทศ 

 

2.3.3 บล.เคเคเทรด  

บล.เคเคเทรด ให้บริการผ่านสํานักงานใหญ่ที�ชั 5น 7 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ และสํานักงานสาขาอีก 12 แห่ง 
นอกจากนี 5 ลกูค้ายงัสามารถติดตอ่ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 0-2680-2888  ทั 5งนี 5 สาขาของ บล.เคเคเทรด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2558 มีดงันี 5 

 

เขตพื *นที? จาํนวน สาขา 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล     5 อมัรินทร์ เค ทาวเวอร์  อโศก  บางนา  และนนทบรีุ 

ตา่งจงัหวดั 

 

    8 เชียงใหม ่หาดใหญ่ ขอนแก่น ระยอง สมทุรสาคร ชลบรีุ พิษณโุลก และ
นครศรีธรรมราช 

 

2.3.4 บลจ.ภทัร 
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ปัจจุบนั บลจ.ภทัร มีสํานกังานใหญ่ตั 5งอยู่ที�ชั 5น 19 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 เลขที� 252/25 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2305-9800 และมีตวัแทนสนบัสนนุการขายและรับซื 5อคืน
หน่วยลงทุนทั 5งสิ 5น 27 แห่ง เป็นธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์ 23 แห่ง และบริษัทที�ได้รับอนุญาตอีก 2 แห่ง 
นอกจากนี 5 บลจ. ภทัร ยงัมีช่องทางการจดัจําหนา่ยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต เพื�ออํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าอีกช่องทางหนึ�ง
ด้วย  
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2.4 สภาวะตลาดและการแข่งขัน  

2.4.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์  
ระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์จํานวน 14 แห่ง เป็นธนาคารพาณิชย์ที�จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จํานวน 11 แหง่ โดยสามารถจดัอนัดบัตามขนาดของสนิทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้สนิเชื�อสทุธิ ตามรายงาน
ยอ่แสดงทรัพย์สนิและหนี 5สนิ (ธ.พ.1.1) ณ สิ 5นเดือนธนัวาคม 2558 ได้ดงันี 5 

 

 
 
สินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ไทย ณ สิ 5นปี 2558 ในภาพรวมอยู่ที� 15.5 ล้านล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.6 ต่อปี 

ตอ่เนื�องจาก ณ สิ 5นปี 2557 ที�ขยายตวัร้อยละ 4.0 ตอ่ปี ทั 5งนี 5 เมื�อพิจารณาในมิติด้านขนาดของธนาคารแล้วจะพบว่าสินทรัพย์
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง (สว่นแบ่งการตลาดร้อยละ 66 ของตลาดรวม) ขยายตวัได้ต่อเนื�องที�ประมาณร้อยละ 
2.6 ตอ่ปีในเดือนธนัวาคม ขณะที�สนิทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางขยายตวัได้ดกีวา่ที�ร้อยละ 18.0 ตอ่ปี สว่นสนิทรัพย์
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดเลก็ขยายตวัที�ร้อยละ 2.0 ตอ่ปี 

การที�สินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ไทยขยายตวัต่อเนื�องนั 5น สาเหตุสําคญัเป็นเพราะสินเชื�อของธนาคารพาณิชย์
โดยรวมยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื�องโดยเฉพาะในครึ�งปีหลงั ซึ�งส่วนหนึ�งเป็นอานิสงส์จากมาตรการภาครัฐ ทั 5งการลด
ดอกเบี 5ยนโยบายอยา่งตอ่เนื�อง และมาตรการสนิเชื�อดอกเบี 5ยตํ�าของรัฐบาล ทําให้สนิเชื�อสทุธิโดยรวมของธนาคารพาณิชย์ไทย 
ณ สิ 5นปี  2558 อยูที่� 10.5 ล้านล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.8 ตอ่ปี เร่งตวัขึ 5นจาก ณ สิ 5นปี 2557 ที�ขยายตวัร้อยละ 4.2 ตอ่ปี  

อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 ที�ขยายตวัอย่างเปราะบางท่ามกลางปัจจัยเสี�ยงทั 5งในและต่างประเทศ 
สง่ผลให้คณุภาพสินเชื�อด้อยลงในสินเชื�อทกุประเภท โดยสดัสว่นหนี 5ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ต่อสินเชื�อรวมของทั 5งระบบ
ธนาคารพาณิชย์เพิ�มขึ 5นมาอยู่ที�ร้อยละ 2.55 ของสินเชื�อรวม ณ สิ 5นปี 2558 จากร้อยละ 2.15 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 
อย่างไรก็ตาม การบริหารจดัการสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ที�มีประสิทธิภาพทําให้คณุภาพสินเชื�อในระยะต่อไปน่าจะมี
แนวโน้มที�ดีขึ 5น เห็นได้จากสินเชื�อจดัชั 5นกลา่วถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loan: SM) ณ สิ 5นปี 2558 ลดลงอย่างต่อเนื�อง
มาอยูที่�ร้อยละ 2.38 ของหนี 5สินรวม ขณะที�เงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี�ยงของธนาคารพาณิชย์ไทยที�อยู่ระดบัสงูที�ร้อยละ 17.4 

ส่วนแบ่งตลาด ส่วนแบ่งตลาด ส่วนแบ่งตลาด

(ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ)

1 กรุงเทพ 2,742,220,519            17.7 2,039,107,787            18.2 1,718,533,658            16.4

2 กรุงไทย 2,748,607,834            17.7 2,137,446,488            19.1 1,892,307,966            18.1

3 ไทยพาณิชย์ 2,557,425,859            16.5 1,884,903,678            16.8 1,758,120,512            16.8

4 กสิกรไทย 2,248,266,868            14.5 1,708,593,777            15.3 1,525,219,624            14.6

5 กรุงศรีอยุธยา 1,652,551,227            10.7 1,052,071,691            9.4 1,184,913,424            11.3

6 ธนชาต 938,834,442               6.1 670,575,221               6.0 655,855,094               6.3

7 ทหารไทย 838,233,305               5.4 644,729,505               5.8 551,743,195               5.3

8 ยูโอบี 434,552,237               2.8 302,238,809               2.7 283,015,951               2.7

9 ทิสโก้ 269,800,159               1.7 159,046,427               1.4 228,695,792               2.2

10 ซีไอเอ็มบี ไทย 303,597,503               2.0 170,502,087               1.5 190,018,290               1.8

11 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย 209,179,228               1.3 98,759,857                 0.9 83,837,637                 0.8

12 เกียรตินาคิน 221,471,667               1.4 104,780,870               0.9 170,601,874               1.6

13 แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ 198,038,829               1.3 137,300,095               1.2 130,163,217               1.2

14 ไอซีบีซี (ไทย) 150,892,915               1.0 86,201,364                 0.8 96,731,372                 0.9

15,513,672,592      100.0 11,196,257,656      100.0 10,469,757,606      100.0

10,296,521,080          66.4 7,770,051,730            69.4 6,894,181,760            65.8

3,429,618,974            22.1 2,367,376,417            21.1 2,392,511,713            22.9

1,787,532,538            11.5 1,058,829,509            9.5 1,183,064,133            11.3

ตารางแสดงสินทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้สินเชื+อสุทธิ ณ เดือนธันวาคม ปี 2558 ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย

ลําดับ ธนาคารพาณิชย์

สินทรัพย์ เงินฝาก เงินให้สินเชื+อสุทธิ

(พันบาท)

รวม

รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง

รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง 3 แห่ง

รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก 7 แห่ง

ที7มา : รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี;สิน (ธ.พ. 1.1) ณ สิ;นเดือนธันวาคม 2558
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ณ สิ 5นปี 2558 สงูกวา่เกณฑ์ของธนาคารเพื�อการชําระเงินระหวา่งประเทศ (BIS) ที�ร้อยละ 8.5 บ่งชี 5ว่าเสถียรภาพของธนาคาร
พาณิชย์ไทยทั 5งระบบยงัคงแข็งแกร่ง   

สาํหรับด้านเงินฝากนั 5นมีทิศทางขยายตวัชะลอลง โดยเงินฝากทั 5งระบบธนาคารพาณิชย์ในเดือนธนัวาคม 2558 อยู่ที� 
11.2 ล้านล้านบาท ขยายตวัที�ร้อยละ 2.8 ต่อปี ชะลอจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที�ขยายตวัร้อยละ 6.5 ต่อปี อนัเป็นผลจาก
การที�ธนาคารพาณิชย์ชะลอการระดมเงินฝากเพื�อลดต้นทนุ นอกจากนั 5น ทิศทางดอกเบี 5ยที�ลดลงทําให้ผู้ฝากเงินย้ายการลงทนุ
ในรูปแบบอื�น (Deposit Migration) เช่น กองทนุรวมที�ให้ผลตอบแทนสงูกวา่ ประกอบกบัการที�ธนาคารพาณิชย์หนัไปทําธุรกิจ
รูปแบบอื�นที�ให้ผลตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียม เช่น การขายประกนัผ่านธนาคาร และการบริหารความมั�งคั�ง (Wealth 
Management) เป็นปัจจยัสาํคญัที�ทําให้เงินฝากขยายตวัชะลอลงเช่นกนั 

ทั 5งนี 5 ทิศทางเศรษฐกิจที�ขยายตวัอย่างเปราะบาง ซึ�งสง่ผลให้คณุภาพของสินเชื�อด้อยลงและทําให้ธนาคารพาณิชย์
ต้องตั 5งสาํรองเพิ�มขึ 5นนั 5น ทําให้ประสทิธิภาพในการหารายได้ของธนาคารพาณิชย์ไทยลดลง โดยกําไรสทุธิของธนาคารพาณิชย์
ไทยในปี 2558 อยูที่� 1.8 แสนล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 12.5 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ตาม การที�
ธนาคารพาณิชย์หนัมาเน้นหารายได้จากคา่ธรรมเนียมและบริการทางการเงินต่างๆ ทําให้รายได้จากค่าธรรมเนียมในปี 2558 
ยงัคงขยายตวัที�ร้อยละ 6.6 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 แนวโนม้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์  

แนวโน้มการขยายตวัของธนาคารพาณิชย์ในปี 2559 น่าจะมีทิศทางปรับตวัดีขึ 5นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีปัจจยั
สาํคญั 3 ประการดงันี 5 

ปัจจยัที�หนึ�ง ทิศทางเศรษฐกิจที�ฟื5นตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทําให้ความต้องการสินเชื�อน่าจะเพิ�มขึ 5นอย่างต่อเนื�อง 
โดยธนาคารคาดวา่อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะอยูที่�ร้อยละ 3.2 ขยายตวัต่อเนื�องจากปี 2558 ที�คาดว่า
จะขยายตวัร้อยละ 2.8 โดยภาคเศรษฐกิจที�ขยายตวัได้นา่จะเป็นภาคการลงทนุทั 5งภาครัฐและเอกชนที�จะขยายตวัร้อยละ 10.0 
และ 4.0  ตอ่ปีตามลาํดบั ซึ�งสว่นหนึ�งเป็นผลจากความต้องการลงทนุเพิ�มเพื�อทดแทนเครื�องจกัรเก่าของภาคเอกชน และสว่น
หนึ�งเป็นผลจากนโยบายภาครัฐที�สนบัสนนุให้เกิดการลงทนุในกลุม่ธุรกิจใหม ่(Cluster) โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ก (SMEs) นอกจากนั 5น ภาครัฐเองยงัผลกัดนัโครงการโครงสร้างพื 5นฐานต่างๆ เช่น รถไฟฟ้าสว่นต่อขยายสนามบินสวุรรณ
ภมูิ รวมถึงการสร้างทางหลวงใหม ่ซึ�งธนาคารมองวา่จะมีเม็ดเงินลงทนุในโครงการต่างๆ ประมาณ 40,000-70,000 ล้านบาท
เป็นอยา่งน้อย 

การขยายตวัที�ดีขึ 5นของการลงทนุภาครัฐและเอกชนนา่จะทําให้ความต้องการสนิเชื�อเพิ�มขึ 5นด้วย โดยธนาคารคาดว่า
ยอดคงค้างสินเชื�อโดยรวมและสินเชื�อธุรกิจของทั 5งระบบธนาคารพาณิชย์ (สดัส่วนร้อยละ 72 ของสินเชื�อรวม ซึ�งนับรวม
รายการระหว่างธนาคาร) ในปี 2559 น่าจะขยายตวัได้ดีที�ร้อยละ 6.1 และ 5.8 ต่อปีตามลําดับ เร่งตวัขึ 5นจากปี 2558 ที�
ขยายตวัเพียงร้อยละ 2.7 และ 1.3 ตอ่ปี ตามลาํดบั  

ปัจจยัที�สอง ได้แก่ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที�มทิีศทางผอ่นคลายตอ่เนื�อง โดยในสว่นนโยบายการเงินนั 5น การที�
ความเสี�ยงเงินเฟ้อยงัอยูใ่นระดบัตํ�า ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัไม่มีความจําเป็นที�จะต้องเร่งขึ 5นอตัราดอกเบี 5ยนโยบาย
ในช่วงครึ�งแรกของปี 2559 นอกจากนั 5น นโยบายอตัราแลกเปลี�ยนที�ยืดหยุ่นและมีแนวโน้มอ่อนค่าทําให้ธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับ
ภาคการสง่ออกนา่จะได้รับอานิสงส์จากรายได้รูปเงินบาทที�มากขึ 5นด้วย  

ขณะที�ในส่วนนโยบายการคลงันั 5น ธนาคารคาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระยะสั 5น เช่น กองทุนหมู่บ้าน โครงการสินเชื�อดอกเบี 5ยตํ�า และมาตรการกระตุ้ นภาคอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที�ผ่านมา 
นอกจากนั 5น การที�รัฐบาลมีแผนจะทํางบประมาณกลางปีเพิ�มเติมอีก 70,000 - 100,000 ล้านบาทก็น่าจะมีส่วนช่วยพยุง
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เศรษฐกิจในช่วงต่อไปเช่นกัน ทั 5งนี 5 ทิศทางเศรษฐกิจที�น่าจะฟื5นตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ�งส่วนหนึ�งเป็นผลจากนโยบาย
ภาครัฐที�เกื 5อหนนุนั 5น อาจสง่ผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงความต้องการทําธุรกรรมมากขึ 5น ซึ�งนา่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธรุกิจของธนาคารพาณิชย์ 

ปัจจยัที�สาม ได้แก่ การที�ธนาคารพาณิชย์สามารถเพิ�มรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการทางการเงินเพิ�มมากขึ 5น
จากการให้บริการที�ครบวงจรและการใช้เทคโนโลยีในการอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมตา่งๆ ทําให้รายได้ดงักลา่วของ
ธนาคารพาณิชย์เพิ�มขึ 5นอยา่งตอ่เนื�อง โดยมีอตัราขยายตวัเฉลี�ยร้อยละ 12.4 ตอ่ปีในช่วงปี 2555 - 2558 ทั 5งนี 5  รายได้ดงักลา่ว
ที�เพิ�มขึ 5นจะทําให้ความเสี�ยงของธนาคารจากความผนัผวนของทิศทางเศรษฐกิจและอตัราดอกเบี 5ยลดลง และเป็นสว่นสาํคญัที�
ทําให้การขยายตวัของธนาคารพาณิชย์ดีขึ 5นในระยะตอ่ไป 

อยา่งไรก็ตาม แม้วา่แนวโน้มของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยจะดีขึ 5น แต่ภาคธนาคารยงัคงเผชิญปัจจยัเสี�ยงสําคญั 3 
ประการ ได้แก่ 1) หนี 5ครัวเรือนที�ยงัอยูใ่นระดบัสงู ประกอบกบัคณุภาพสนิเชื�อที�ยงัอยูใ่นระดบัตํ�า ซึ�งจะลดทอนแรงจูงใจในการ
ปลอ่ยสนิเชื�อของธนาคารพาณิชย์ 2) ความเสี�ยงของเศรษฐกิจไทยที�ยงัอยูใ่นระดบัสงู ทั 5งจากโครงการภาครัฐที�อาจไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ตามคาด จากทิศทางของค่าเงินบาทที�อาจผนัผวนขึ 5นตามนโยบายการเงินของประเทศพฒันาแล้ว จากความ
เสี�ยงของภาวะภยัแล้งที�จะสง่ผลกระทบสูภ่าคการเกษตรรวมถึงรายได้เกษตรกร และจากทิศทางเศรษฐกิจโลกที�อ่อนแอและ
ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกไทย และ 3) ความผันผวนทางการเงินโลกที�จะเพิ�มขึ 5นตามทิศทางนโยบายการเงินโลกที�
แตกต่างกันโดยเฉพาะจากการขึ 5นดอกเบี 5ยนโยบายของสหรัฐอเมริกา ขณะที�ธนาคารกลางอื�นๆ ยงัคงผ่อนคลายนโยบาย
การเงิน ซึ�งจะทําให้เงินทนุเคลื�อนย้ายระหวา่งประเทศผนัผวนยิ�งขึ 5น และอาจสง่ผลถึงสินทรัพย์ทางการเงินรวมถึงสภาพคลอ่ง
ภาคการเงินในประเทศให้ตงึตวัได้ 

 
2.4.2 ธุรกิจเช่าซื 5อรถยนต์ 
ปริมาณจดัจําหนา่ยรถยนต์ใหมใ่นประเทศของปี 2558 อยูที่� 799,594 คนั ลดลงร้อยละ 9.3 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อนหน้า โดยยงัคงลดลงตอ่เนื�องจากปี 2557 ที�หดตวัร้อยละ 33.7 ต่อปี เนื�องจากปัจจยัลบที�มีมาต่อเนื�องจากปีก่อนยงั
สง่ผลกระทบต่อกําลงัซื 5อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค โดยเฉพาะ1) เศรษฐกิจที�อยู่ในภาวะซบเซา ทั 5งการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนในช่วงครึ�งแรกของปีที�ผา่นมา 2) สถานการณ์ภยัแล้งที�รุนแรง ทา่มกลางราคาสนิค้าเกษตรที�ตกตํ�าตอ่เนื�อง สง่ผลไป
ยงักําลงัซื 5อของผู้บริโภคในกลุม่เกษตรกร 3) สถาบนัการเงินยงักงัวลตอ่คณุภาพสนิเชื�อเช่าซื 5อรถยนต์ ทําให้ยงัคงความเข้มงวด
ในการให้สนิเชื�อ และ 4) ตลาดรถยนต์ใหมเ่ร่งตวัไปมากแล้วในช่วง 2-3 ปีที�ผา่นมา 

แม้ในภาพรวมปริมาณการจําหนา่ยรถยนต์ใหมย่งัคงหดตวั แตใ่นช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2558 ตลาดรถยนต์ใหมม่ี
การปรับตวัดีขึ 5นมาก ผลจากกลุ่มรถยนต์เชิงพาณิชย์ที�กลบัมาขยายตัวโดยเฉลี�ยต่อเดือนอยู่ที�ร้อยละ 16.5 ต่อปี เทียบกับ
ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีที�โดยเฉลี�ยยังคงหดตัวอยู่ที�ร้อยละ 9.2 ต่อปี ปัจจัยสําคัญมาจาก 1) การเร่งซื 5อรถยนต์ใหม ่
โดยเฉพาะรถยนต์นั�งอเนกประสงค์ (SUV) และรถยนต์กระบะดดัแปลง (PPV) ก่อนการปรับขึ 5นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปี 
2559 ซึ�งกลุ่มรถยนต์ดงักล่าวได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก 2) ความนิยมของผู้บริโภคในกลุ่มรถยนต์นั�งอเนกประสงค์ที�มี
เพิ�มขึ 5น และ 3) การจดัแคมเปญสนบัสนนุยอดขายของบริษัทผู้ผลติรถยนต์และตวัแทนจําหนา่ย 

ในส่วนของตลาดรถยนต์ใช้แล้วในปี 2558 โดยภาพรวมมีทิศทางฟื5นตวัมาตั 5งแต่ช่วงท้ายของปีก่อนหน้า พิจารณา
จากราคารถยนต์ใช้แล้วที�โดยภาพรวมปรับตวัดีขึ 5นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากระดบัตํ�าสดุในช่วงปลายปี 2557 ประกอบกับ
ผู้ประกอบการขายรถยนต์ใช้แล้วกลบัมาสะสมสต๊อกรถยนต์อีกครั 5ง ส่วนหนึ�งเป็นผลจาก 1) เศรษฐกิจที�อยู่ในภาวะซบเซา 
สง่ผลกระทบต่อกําลงัซื 5อของผู้บริโภค ทําให้การซื 5อรถยนต์ใหม่ทําได้ยากขึ 5น และหนัมาหาสินค้าทดแทนอยา่งรถยนต์ใช้แล้ว
มากขึ 5น โดยเฉพาะผู้บริโภคที�มีความจําเป็นใช้รถยนต์ และ 2) สถาบนัการเงินให้ความสนใจในการให้สินเชื�อเช่าซื 5อรถยนต์ใช้
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แล้วมากขึ 5น สว่นหนึ�งเป็นเพราะอตัราผลตอบแทนของสินเชื�อรถยนต์ใช้แล้วที�อยู่ในระดบัสงูอาจชดเชยความเสี�ยงที�เกิดขึ 5นกบั
คณุภาพสนิเชื�อในช่วงปี 2558 

สําหรับสินเชื�อคงค้างเพื�อซื 5อ/ เช่าซื 5อรถยนต์ในระบบธนาคารพาณิชย์ (ไม่นบัรวมสินเชื�อสว่นบุคคลที�ใช้รถยนต์คํ 5า
ประกนั เช่น CarQuickCash) ณ สิ 5นปี 2558 อยู่ที� 867,775 ล้านบาท ขยายตวัที�ร้อยละ  1.0 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน แตม่ีทิศทางดีขึ 5นจาก ณ สิ 5นปี 2557 ที�หดตวัร้อยละ 3.4 สอดรับกบัการปรับตวัดีขึ 5นของตลาดรถยนต์ใหม่ในช่วงไตรมาส
สดุท้ายของปี 2558 และการฟื5นตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปของตลาดรถยนต์เก่า ขณะที�คณุภาพสนิเชื�อเช่าซื 5อรถยนต์ปรับตวัดีขึ 5น 
สะท้อนจาก NPL ณ สิ 5นปี 2558 อยูที่�ร้อยละ 2.3 ตอ่สนิเชื�อเช่าซื 5อรถยนต์ทั 5งหมด ลดลงจากร้อยละ 2.5 ณ สิ 5นปี 2557  

สาํหรับสนิเชื�อเช่าซื 5อรถยนต์คงค้าง ณ สิ 5นปี 2558 (รวมสนิเชื�อสว่นบลุคลที�ใช้รถยนต์คํ 5าประกนั เช่น CarQuickCash) 
ของผู้ ให้บริการสินเชื�อเช่าซื 5อรถยนต์ 7 รายใหญ่ ได้แก่ ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) บริษัท โตโยต้าลีสซิ�ง (ประเทศไทย) 
จํากดั ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ธนาคาร
เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) และบริษัท ลสีซิ�งกสกิรไทย จํากดั พบวา่ธนาคารเกียรตินาคินมีสว่นแบ่งการตลาดลดลงเป็นร้อย
ละ 8.0 จากร้อยละ 8.6 ณ สิ 5นปี 2557 สว่นหนึ�งมาจากการคงความเข้มงวดในการให้สินเชื�อเช่าซื 5อรถยนต์ของธนาคาร เพื�อ
ควบคมุให้คณุภาพสนิเชื�อของธนาคารอยูใ่นระดบัที�เหมาะสม ทั 5งนี 5 สว่นแบง่การตลาดตามยอดสนิเชื�อเช่าซื 5อรถยนต์คงค้าง ณ 
สิ 5นปี 2557 และ 2558 มีรายละเอียดตามแผนภาพ (หมายเหต:ุ ยอดสินเชื�อเช่าซื 5อของบริษัท โตโยต้าลีสซิ�ง (ประเทศไทย) 
จํากดั เป็นยอด ณ สิ 5นงวดบญัชีประจําปีสิ 5นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2557 และ 2558 และของบริษัท ลีสซิ�งกสิกรไทย จํากดั เป็น
ยอด ณ สิ 5นปี 2557 และสิ 5นไตรมาสที� 2 ปี 2558)  

 

 
 
แนวโนม้ธุรกิจสินเชื�อเช่าซื�อรถยนต์ 
ธุรกิจสนิเชื�อเช่าซื 5อรถยนต์ในระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2559 อาจมีแนวโน้มฟื5นตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยคาดวา่

สินเชื�อเพื�อซื 5อ/ เช่าซื 5อรถยนต์ของระบบธนาคารพาณิชย์ (ไม่นับรวมสินเชื�อส่วนบุคคลที�ใช้รถยนต์คํ 5าประกัน เช่น 
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CarQuickCash) ณ สิ 5นปี 2559 อาจขยายตวัอยูใ่นระดบัตํ�าที�ร้อยละ 4-5 ตอ่ปี เทียบกบัสิ 5นปี 2558 ที�ขยายตวัอยู่ที�ร้อยละ 1.0 
โดยประเมินว่าตลาดรถยนต์ใช้แล้วอาจยังมีทิศทางฟื5นตวัได้ต่อเนื�องตามปัจจัยสนบัสนุนจากการเปลี�ยนภาษีสรรพสามิต
รถยนต์แบบใหม่ที�ส่งผลให้ราคารถยนต์ใหม่ปรับเพิ�มสูงขึ 5น ทําให้ผู้บริโภคบางส่วนหันมาซื 5อรถยนต์ใช้แล้วเพิ�มขึ 5น ขณะที�
ยอดขายรถยนต์ใหมภ่ายในประเทศอาจลดลงอยูที่�ระดบั 760,000-780,000 คนั เนื�องจากผู้บริโภคเร่งซื 5อรถยนต์ไปมากในช่วง
ไตรมาสสดุท้ายของปี 2558 ก่อนการปรับเพิ�มภาษีสรรพสามิตรถยนต์ อยา่งไรก็ตาม เป็นไปได้ที�ตลาดรถยนต์ใหมอ่าจขยายตวั
มากกว่าคาดจากเศรษฐกิจในประเทศที�อาจมีแนวโน้มฟื5นตวัจากในปีก่อนที�เผชิญภาวะซบเซา ราคานํ 5ามนัที�อยู่ในระดบัตํ�า 
และภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที�ตํ�าลงในกลุม่รถยนต์ขนาดเลก็ (Eco-car) 

ทั 5งนี 5 ปัจจยัเสี�ยงสาํคญัที�อาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจสนิเชื�อเช่าซื 5อรถยนต์ที�ต้องจบัตา ได้แก่ 1) เศรษฐกิจในปี 2559 ที�
อาจฟื5นตวัช้ากวา่ที�คาดการณ์ไว้ที�ร้อยละ 3.2 ตอ่ปี และปัญหาภยัแล้งที�ยาวนานอาจกระทบตอ่รายได้หรือความสามารถในการ
ผ่อนชําระหนี 5ของผู้กู้  2) สถานการณ์การเมืองที�อาจมีความเสี�ยงเพิ�มขึ 5นและกระทบความเชื�อมั�นของผู้บริโภค และ 3) ต้นทุน
ทางการเงินที�อาจเพิ�มสงูขึ 5น โดยเฉพาะในช่วงท้ายของปีที�คาดวา่อตัราดอกเบี 5ยนโยบายอาจจําต้องปรับขึ 5น 25 bps. 

 
2.4.3  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื�อที�อยูอ่าศยั 

ตลาดอสงัหาริมทรัพย์เพื�อที�อยู่อาศยัโดยภาพรวมในปี 2558 ยงัคงอยู่ในภาวะซบเซา เนื�องจากตลาดต้องเผชิญกับ
ปัจจยัด้านลบที�สาํคญัหลายประการ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจไทยที�ฟื5นตวัช้าและอ่อนแอต่อเนื�อง 2) ความเชื�อมั�นของภาคเอกชนที�
ยงัอยู่ในระดบัตํ�า โดยดชันีความเชื�อมั�นของผู้บริโภคในการซื 5อบ้านหลงัใหม่เฉลี�ยทั 5งปี 2558 อยู่ที� 66.1 ลดลงจาก 70.2 ในปี 
2557 เช่นเดียวกบัดชันีความเชื�อมั�นผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาที�อยู่อาศยั (HDSI) เฉลี�ยทั 5งปี 2558 อยู่ที� 52.35 ลดลงจาก 
52.40 ในปี 2557 3) หนี 5ภาคครัวเรือนที�อยู่ในระดบัสงูเป็นข้อจํากดัต่อความสามารถในการก่อหนี 5ของผู้ซื 5อที�อยู่อาศยั และ 4) 
ปัญหาอปุทานสว่นเกินของตลาดที�อยู่อาศยัในหลายพื 5นที� โดยเฉพาะในพื 5นที�ต่างจังหวดัที�สว่นหนึ�งรายได้ของผู้บริโภคได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาภยัแล้ง 

จากปัจจัยลบที�กล่าวมายังผลให้สถาบันการเ งินจําต้องคงความเข้มงวดในการให้สินเชื�อที� เ กี�ยวข้องกับ
อสงัหาริมทรัพย์เพื�อที�อยูอ่าศยั โดยเฉพาะกลุม่ผู้พฒันาโครงการรายเล็กที�มีความเสี�ยงโดยเฉลี�ยสงูกว่ารายใหญ่ เมื�อประกอบ
กบัผู้พฒันาโครงการเพิ�มความระมดัระวงัในการเปิดตวัโครงการใหม ่จงึทําให้จํานวนหนว่ยขายที�อยูอ่าศยัเปิดใหม่ในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล (จากการสาํรวจของศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ไทย) ทั 5งปี 2558 อยู่ที� 107,990 หน่วย หรือ
ลดลงต่อเนื�องร้อยละ 5.3 ต่อปี (แต่เมื�อคิดเป็นมูลค่าโครงการที� 435,056 ล้านบาท กลบัเพิ�มขึ 5นร้อยละ 26.3 ต่อปี เพราะ
ผู้ประกอบการมุง่เน้นเปิดตวัโครงการที�อยูอ่าศยัระดบับนมากขึ 5น ด้วยเหตผุลวา่ลกูค้าในกลุม่นี 5ไมไ่ด้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
มากนกั) และสอดคล้องกบัทิศทางของตลาดอสงัหาริมทรัพย์เพื�อที�อยูอ่าศยัในตา่งจงัหวดัที�สะท้อนจากใบอนญุาตก่อสร้างที�อยู่
อาศยันอกพื 5นที�กรุงเทพฯ และปริมณฑลใน 9 เดือนแรกของปี 2558 ลดลงต่อเนื�องมา 2 ปีอยู่ที�ร้อยละ 8.7 เมื�อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน 

ในด้านของผู้ซื 5อที�อยู่อาศยัมีทิศทางที�ปรับตวัดีขึ 5นจากปีก่อนหน้า ผลจากมาตรการกระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์ของ
รัฐบาลในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีและการเร่งโอนอสงัหาริมทรัพย์ก่อนการเปลี�ยนราคาประเมินที�ดินใหม่ในปี 2559 เป็น
สาํคญั ซึ�งผลกัดนัให้ยอดโอนกรรมสทิธิcที�อยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 58 กลบัมาขยายตวัอยู่ที�ร้อยละ 12.7 ต่อปี 
หลงัจากที�หดตวัร้อยละ 4.4 ในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ปริมาณสินเชื�อใหม่ (นบัรวมสินเชื�อในธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ) 
สําหรับลกูค้ารายย่อยเพื�อการซื 5อที�อยู่อาศยั 9 เดือนแรกของปี 2558 ขยายตัวชะลอลงอยู่ที�ร้อยละ 3.0 เทียบกับอตัราการ
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ขยายตวัโดยเฉลี�ยที�มากกวา่ร้อยละ 10.0 ตอ่ปีในช่วง 2-3 ปีที�ผา่นมา แตม่ีโอกาสที�ปริมาณสนิเชื�อใหมใ่นไตรมาสสดุท้ายของปี 
2558 อาจเร่งตวัขึ 5นจากมาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ของรัฐบาล 

สาํหรับสนิเชื�อเพื�อพฒันาโครงการที�อยูอ่าศยั (รวมที�ดิน) ของธนาคารพาณิชย์ทกุแหง่ บริษัทเงินทนุ และบริษัทเครดิต
ฟองซิเออร์ ณ สิ 5นไตรมาสที� 3/2558 มีปริมาณคงค้างอยู่ที� 299,525 ล้านบาท ขยายตวัชะลอลงที�ร้อยละ 1.2 ต่อปี เมื�อเทียบ
กบั ณ สิ 5นปี 2557 ที�ขยายตวัร้อยละ 2.2 ต่อปี โดยเป็นการชะลอตวัลงของสินเชื�อเพื�อพฒันาโครงการที�อยู่อาศยัในเกือบทุก
ประเภท ยกเว้นสนิเชื�อเพื�อพฒันาโครงการอาคารชดุที�กลบัขยายตวัเพิ�มขึ 5นอยูที่�ร้อยละ 24.0 ต่อปี เมื�อเทียบกบั ณ สิ 5นปี 2557 
ที�ขยายตวัร้อยละ 9.2 ตอ่ปี สว่นหนึ�งมาจากการเติบโตของคอนโดมิเนียมในเส้นทางรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และสว่นตอ่ขยาย
เป็นสําคญั ขณะที�คุณภาพสินเชื�อเพื�อพฒันาโครงการที�อยู่อาศยัในระบบธนาคารพาณิชย์กลบัปรับตวัลดลง พิจารณาจาก  
NPL ของสนิเชื�อผู้ประกอบการเพื�อที�อยูอ่าศยั ณ สิ 5นไตรมาสที� 3/2558 อยูที่�ร้อยละ 4.3 ตอ่สนิเชื�อทั 5งหมด ปรับเพิ�มขึ 5นจากร้อย
ละ 4.1 ณ สิ 5นปี 2557 

แนวโนม้ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์เพื�อที�อยู่อาศยั 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื�อที�อยูอ่าศยัในปี 2559 อาจมีแนวโน้มฟื5นตวัจากปี 2558 ที�อยูใ่นภาวะซบเซา โดยในช่วงครึ�ง
แรกของปีอาจยงัคงได้รับแรงสนบัสนนุจากมาตรการกระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์ที�ยงัสง่ผลต่อเนื�อง โดยเฉพาะกลุม่ที�อยู่อาศยั
ในราคาตํ�ากวา่ 3 ล้านบาท ซึ�งสว่นใหญ่อยูร่อบนอกกรุงเทพฯ ท่ามกลางอตัราดอกเบี 5ยที�ทรงตวัอยู่ในระดบัตํ�าต่อเนื�อง ขณะที�
ในช่วงครึ�งหลงัของปีอาจได้ปัจจัยสนบัสนุนจาก 1) เศรษฐกิจอาจมีแนวโน้มฟื5นตวัได้ชดัเจนมากขึ 5น และ 2) โครงการลงทุน
โครงสร้างพื 5นฐานที�อาจเริ�มทยอยประมูลและก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที�ภาครัฐ
พยายามผลกัดนัให้เกิดการก่อสร้างภายในปี 2559 หลายเส้นทาง เช่น รถไฟฟ้าสายสส้ีม (ช่วงศนูย์วฒันธรรม-มีนบรีุ) รถไฟฟ้า
สายสีชมพ ู(ช่วงแคราย-มีนบรีุ) รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (ช่วงเตาปนู-ราษฎร์บรูณะ) และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-
สาํโรง) เป็นต้น 

จากปัจจยัข้างต้นมีโอกาสที�ตลาดที�อยูอ่าศยัในพื 5นที�ใกล้เคียงกบัเส้นทางรถไฟฟ้าอาจมีแนวโน้มเติบโตได้ โดยเฉพาะ
กลุม่คอนโดมิเนียมและกลุม่ทาวน์โฮม ขณะที�ตลาดที�อยู่อาศยัในต่างจงัหวดัอาจได้รับประโยชน์จากโครงการลงทนุโครงสร้าง
พื 5นฐานในตา่งจงัหวดัไมไ่ด้มากนกั เนื�องจากหลายโครงการเป็นเพียงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเดิมให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ 5น เช่น รถไฟทางคู่ และรถไฟไทย-ญี�ปุ่ น (ช่วงกาญจนบุรี-สระแก้ว) เป็นต้น ขณะที�เส้นทางใหม่อย่างถนนมอเตอร์เวย์ ภาค
อสงัหาริมทรัพย์จะได้รับประโยชน์เพียงแค่จุดขึ 5นลงของถนนมอเตอร์เวย์เท่านั 5น ดงันั 5นตลาดที�อยู่อาศยัในต่างจังหวัดอาจ
จําเป็นต้องอาศยักําลงัซื 5อจากคนในพื 5นที�เป็นหลกั ซึ�งแนวโน้มการเติบโตอาจไม่ร้อนแรงเหมือนดงัเช่นในช่วง 2-3 ปีที�ผ่านมา 
ผนวกกับยงัคงนิยมและเคยชินกบัการอยู่อาศยัในที�อยู่อาศยัแนวราบ จึงทําให้โครงการบ้านเดี�ยวและทาวน์เฮ้าส์มีแนวโน้ม
เติบโตได้ดีกวา่คอนโดมิเนียมที�กําลงัปรับตวัลดลงจากภาวะอปุทานสว่นเกินในหลายพื 5นที� 

การฟื5นตัวของตลาดอสงัหาริมทรัพย์เพื�อที�อยู่อาศัยในปี 2559 จะเป็นปัจจัยสําคัญส่งผลให้สินเชื�อคงค้างเพื�อ
ผู้ประกอบการพฒันาที�อยูอ่าศยัอาจมีแนวโน้มขยายตวัดีขึ 5นอยูที่�ประมาณร้อยละ 5.5 ตอ่ปี จากในปี 2558 ที�อาจขยายตวัตํ�าที�
ร้อยละ 2.9 ตอ่ปี อยา่งไรก็ตาม การขยายตวัของสนิเชื�อในปี 2559 ยงัขยายตวัตํ�าเมื�อเทียบกบัอตัราการขยายตวัโดยเฉลี�ยร้อย
ละ 7.2 ต่อปีในช่วงปี 2553-2557 ทั 5งนี 5 คาดว่าปริมาณสินเชื�อคงค้าง ณ สิ 5นปี 2559 อาจอยู่ที�ประมาณ 310,000 - 315,000 
ล้านบาท 

แม้ตลาดอสงัหาริมทรัพย์เพื�อที�อยู่อาศยัมีแนวโน้มฟื5นตวั แต่มีความเสี�ยงที�อาจฟื5นตวัได้ช้า เนื�องจากการฉดุรั 5งของ
ปัจจยัเสี�ยงรอบด้าน โดยเฉพาะ 1) เศรษฐกิจปีนี 5มีโอกาสฟื5นตวัตํ�ากว่าที�ทางธนาคารคาดการณ์ไว้ที�ร้อยละ 3.2 ต่อปี 2) ความ



 แบบ 56-1 ประจําปี 2558 

 

สว่นที� 1-2 หน้า 2-34 

ลา่ช้าของโครงการลงทนุโครงสร้างพื 5นฐานของภาครัฐ 3) ความเสี�ยงทางการเมืองที�อาจเพิ�มสงูขึ 5น โดยเฉพาะภายหลงัการร่าง
รัฐธรรมนญูใหมที่�อาจเสร็จสิ 5นในช่วงเดือนเมษายนนี 5 4) ต้นทนุทางการเงินที�อาจเริ�มสงูขึ 5น โดยเฉพาะในช่วงท้ายของปีที�คาดวา่
อตัราดอกเบี 5ยนโยบายจะปรับเพิ�มขึ 5น และ 5) ราคาที�ดินที�เพิ�มสงูขึ 5นจากการปรับเพิ�มราคาประเมินในรอบปี 2559 - 2562 อาจ
สง่ผลให้ต้นทนุที�อยูอ่าศยัสงูขึ 5น แม้อาจถกูชดเชยจากต้นทนุคา่ก่อสร้างที�มีแนวโน้มอยูใ่นระดบัตํ�า 

 

2.4.4 ธุรกิจตลาดทนุและธุรกิจนายหน้าซื 5อขายหลกัทรัพย์และสญัญาซื 5อขายลว่งหน้า 

ปี 2558 เป็นปีที�ยากลาํบากปีหนึ�งของการลงทนุทั�วโลก เนื�องจากราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ที�ตกตํ�า เศรษฐกิจจีนที�ชะลอ
ตวัลง และความกงัวลเกี�ยวกบัผลกระทบจากการขึ 5นดอกเบี 5ยของธนาคารกลางแหง่สหรัฐอเมริกา โดยดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
ปรับลดลงกวา่ร้อยละ 14 จากปีก่อนหน้า ในขณะที�นกัลงทนุตา่งชาตขิายสทุธิกวา่ 1.54 แสนล้านบาท ซึ�งเป็นการขายสทุธิ
ตอ่เนื�องกนัเป็นปีที� 3 ถึงแม้ภาคการทอ่งเที�ยวมีการเติบโตที�ด ี และมีปัจจยับวกจากการลงทนุภาครัฐ แตเ่ศรษฐกิจในประเทศ
ยงัคงออ่นแอเนื�องจากภาคการสง่ออกยงัไมฟื่5นตวั การบริโภคภาคเอกชนถกูกดดนัจากปัญหาหนี 5ครัวเรือน รวมทั 5งราคาสนิค้า
เกษตรตกตํ�า จากปัจจยัข้างต้น ประมาณการกําไรของบริษัทจดทะเบียนจึงถกูปรับลดลง นําโดยหลกัทรัพย์กลุม่ธนาคารที�
ได้รับผลกระทบจากสนิเชื�อที�ชะลอตวัและปัญหาคณุภาพสนิทรัพย์ ในขณะที�หลกัทรัพย์กลุม่พลงังานได้รับผลกระทบโดยตรง
จากราคานํ 5ามนัที�ลดลง และหลกัทรัพย์กลุม่โทรคมนาคมได้รับผลกระทบจากต้นทนุการประมลูใบอนญุาตที�มีราคาสงูและการ
แขง่ขนัในอตุสาหกรรมที�ทวีความรุนแรงขึ 5น  ทั 5งนี 5 ตลาดมคีวามผนัผวนเพิ�มขึ 5นอยา่งมีนยัสาํคญัตั 5งแตไ่ตรมาสที� 2/2558 โดย
ตราสารอนพุนัธ์ SET50 มีการซื 5อขายในราคาตํ�ากวา่ราคาดชันี SET50 เกินกวา่ระดบัปกต ิ

การดําเนินธุรกิจนายหน้าซื 5อขายหลกัทรัพย์ยงัอยู่ในภาวะที�มีแรงกดดนัจากการปรับตวัลดลงของค่านายหน้า การ
แข่งขนัเพิ�มสงูขึ 5นจากผู้ เลน่ที�มุ่งเน้นกลยทุธ์การลดราคาค่าธรรมเนียมซื 5อขาย ทั 5งในรูปแบบ Discount และ Execution-Only 
Broker รวมทั 5งลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศสว่นหนึ�งมีแนวโน้มที�จะสง่คําสั�งอิเลก็โทรนิกส์หรือ DMA และ Program Trading ซึ�งมี
คา่นายหน้าอยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ปกติเพิ�มขึ 5น แม้วา่การแขง่ขนัจะทวีความรุนแรงขึ 5นและตลาดอยูใ่นภาวะขาลง โดยมีมลูค่าการ
ซื 5อขายหลกัทรัพย์เฉลี�ยตอ่วนัทรงตวัเมื�อเทียบกบัปีก่อนหน้า แต ่บล. ภทัร ยงัสามารถเพิ�มสว่นแบ่งการตลาดด้วยการมุ่งเน้นที�
คณุภาพการให้บริการ คณุภาพของบทวิเคราะห์ ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยีที�ช่วยให้การทําธุรกรรมมีประสิทธิภาพตรงกบั
ความต้องการลกูค้ามากขึ 5น สว่นแบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซื 5อขายหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้าสถาบนัในประเทศจึงเพิ�มขึ 5น
จากร้อยละ 9.04 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 10.93 ในปี 2558 เช่นเดียวกับส่วนแบ่งการตลาดในการเป็นนายหน้าซื 5อขาย
หลกัทรัพย์ให้แกล่กูค้าสถาบนัตา่งประเทศที�เพิ�มขึ 5นจากร้อยละ 8.76 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 9.90 ในปี 2558    

ตารางแสดงภาวะตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดเอ็ม เอ ไอ มลูคา่การซื 5อขายหลกัทรัพย์ และสว่นแบง่การตลาดของ 
บล.ภทัร และ บล.เคเคเทรด 

 
  ปี 2557 ปี 2558 

มลูค่าการซื 5อขายหลกัทรัพย์เฉลี�ยต่อวนัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดเอ็ม เอ ไอ (ล้านบาท) 45,466.49  44,302.34  
สดัสว่นการซื 5อขายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดเอ็ม เอ ไอ แยกตามกลุม่นกัลงทนุ   
   นกัลงทนุตา่งประเทศ  (ร้อยละ) 20.25  22.20  
   นกัลงทนุสถาบนัในประเทศ (ร้อยละ) 8.76  9.39  
   นกัลงทนุในประเทศ (ร้อยละ) 62.31  59.21  
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  ปี 2557 ปี 2558 

   บญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ (ร้อยละ) 8.68 9.20 

    
มลูคา่การซื 5อขายหลกัทรัพย์รวมของ บล.ภทัร เฉลี�ยตอ่วนั (ล้านบาท) 4,868.65 5,224.19 
สว่นแบง่การตลาดของ บล.ภทัร (ไมร่วมบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์) (ร้อยละ) 4.04  4.69  
     สว่นแบง่การตลาด-กลุม่ลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศ (ร้อยละ) 8.76  9.90  
     สว่นแบง่การตลาด-กลุม่ลกูค้าสถาบนัในประเทศ (ร้อยละ) 9.04  10.93  
     สว่นแบง่การตลาด-กลุม่ลกูค้าบคุคล (High Net Worth Client) (ร้อยละ) 1.87  1.81 
อนัดบัที� 8  5  
   
มลูคา่การซื 5อขายหลกัทรัพย์รวมของ บล.เคเคเทรด เฉลี�ยตอ่วนั (ล้านบาท) 824.10 647.99 

สว่นแบง่การตลาดของ บล.เคเคเทรด (รวมบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์) (ร้อยละ) 0.99 0.81 
อนัดบัที� 29  32  

ที�มา: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อมลู บล.ภทัร และ บล.เคเคเทรด 

 
สาํหรับตลาดอนพุนัธ์ ความผนัผวนในช่วงตลาดขาลงสง่ผลให้ปริมาณการซื 5อขายสญัญา SET50 Index เพิ�มขึ 5นจาก 

79,861 สญัญาตอ่วนัในปี 2557 เป็น 110,142 สญัญาตอ่วนัในปี 2558 คิดเป็นการเพิ�มขึ 5นร้อยละ 38 จากปีก่อนหน้า สดัสว่น
การซื 5อขายของนกัลงทนุตา่งประเทศใกล้เคียงกบัปีที�ผา่นมาที�ร้อยละ 19.9 ในขณะที�สดัสว่นการซื 5อขายของนกัลงทนุทั�วไปใน
ประเทศปรับตวัเพิ�มขึ 5นเป็นร้อยละ 55.6 เปรียบเทียบกบัร้อยละ 52.4 ในปี 2557 ทั 5งนี 5 จากการปรับตวัลงของตลาด สง่ผลให้นกั
ลงทนุทําการป้องกนัความเสี�ยงและเก็งกําไรผา่นสญัญา SET50 Index Futures จนราคาฟิวเจอร์สถกูซื 5อขายในระดบัที�ตํ�ากว่า
ดชันี SET50 ตลอดช่วงครึ�งปีหลงั ซึ�งทําให้ราคา Rolling ซื 5อขายตํ�ากวา่มลูคา่ทางทฤษฎีมากถึง 240 bps. ในสองไตรมาสหลงั 
ทั 5งนี 5 นกัลงทนุตา่งชาติ ได้ทําการขายสทุธิ 54,975 สญัญาบน SET50 Index Futures ณ สิ 5นปี 2558  ในขณะที� Single Stock 
Futures ยงัคงมีการซื 5อขายอยา่งตอ่เนื�อง แตเ่นื�องด้วยมลูคา่ตอ่สญัญาที�เลก็ ประกอบกบักวา่ร้อยละ 70 นั 5นทําการซื 5อขายนอก
ตลาด สง่ผลให้สภาพคลอ่งของ Single Stock Futures บนตลาดยงัอยูใ่นระดบัตํ�า ในสว่นสญัญาซื 5อขายทองคําลว่งหน้านั 5น มี
ปริมาณการซื 5อขายต่อวนัใกล้เคียงกบัปีที�แล้ว สําหรับธุรกิจอนพุนัธ์ บล.ภทัร ได้ขยายฐานลกูค้าและเพิ�มปริมาณการซื 5อขาย
จากกลยทุธ์ Low-risk Arbitrage อย่างไรก็ตาม บล.ภทัร มีสว่นแบ่งการตลาดลดลงจากร้อยละ 9.93 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 
7.03 ในปี 2558 

 

ตารางแสดงภาวะตลาดอนุพนัธ์ ปี 2557 ปี 2558 

จํานวนการซื 5อขายสญัญาซื 5อขายลว่งหน้าของตลาด (สญัญา)  36,021,150  48,538,899  
จํานวนการซื 5อขายสญัญาซื 5อขายลว่งหน้าของ บล.ภทัร (สญัญา) 7,151,074  6,820,922  
มลูคา่การซื 5อขายสญัญาซื 5อขายลว่งหน้าของ บล.ภทัร (ล้านบาท) 664,116.22  760,613.35  
สว่นแบง่การตลาดของ บล.ภทัร (ร้อยละ) 9.93  7.03 

ที�มา: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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2.4.5 ธุรกิจวานิชธนกิจ  

  ในภาวะการแขง่ขนัที�สงูขึ 5น บล.ภทัร ยงัคงรักษาความเป็นผู้ นําในตลาดทนุไทย ด้วยความสามารถ ประสบการณ์ใน
การให้บริการ และเครือข่ายที�แข็งแกร่ง ทําให้ บล.ภทัร เป็นกําลงัสําคญัในการระดมทุนครั 5งใหญ่ๆ อย่างต่อเนื�อง โดยในปี 
2558 บล.ภทัร ได้รับการแตง่ตั 5งให้เป็นที�ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นสามญัของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม 
รีไฟน์นิ�ง จํากดั (มหาชน) ในการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทั�วไปเป็นครั 5งแรกของบริษัท โดยมีมลูคา่รวมทั 5งสิ 5น 12,958 
ล้านบาท ซึ�งนบัเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัที�มีมลูคา่สงูสดุในประเทศไทยในปี 2558  

บล.ภทัร ได้รับเลือกให้เป็นที�ปรึกษาทางการเงินของบริษัท จาร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จํากดั ในการเข้าซื 5อหุ้น
สามญัของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน)  จากโฮลซิม ลิมิเต็ด มลูค่ารวมทั 5งสิ 5น 20,045 ล้านบาท ซึ�งเป็นสว่น
หนึ�งในแผนการขยายธุรกิจในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ของบริษัท จาร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จํากดั และ บล.ภทัร ยงั
ได้ช่วยบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ทําธุรกรรมการจําหนา่ยหุ้นสามญัของบริษัท บางจากปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) คิดเป็น
มลูคา่รวมทั 5งสิ 5น 13,491 ล้านบาท เพื�อเป็นสว่นหนึ�งของกลยทุธ์ในการลดข้อกงัวลจากสาธารณะเรื�องการผกูขาดทางการค้าใน
ธุรกิจโรงกลั�นของบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

นอกจากนี 5 บล. ภทัร ยงัมีการจัดจําหน่ายตราสารหนี 5อย่างต่อเนื�อง โดยการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ 
จํากดั (มหาชน) ครั 5งที� 1/2558 มลูคา่รวมทั 5งสิ 5น 20,000 ล้านบาท ยงัเป็นธุรกรรมที�ได้รับรางวลั Best Bond Deal of the Year 
in Southeast Asia จาก Alpha Southeast Asia อีกด้วย 

บริษัทหลกัทรัพย์หลายแห่งยงัคงให้ความสําคญักับธุรกิจวานิชธนกิจ ซึ�งมีเป้าหมายที�จะเพิ�มรายได้ และสนบัสนุน  
ธุรกิจการซื 5อขายหลกัทรัพย์ โดย ณ วนัที� 6 มกราคม 2559 มีบริษัทที�ได้รับอนญุาต โดยสํานกังาน ก.ล.ต. ในการให้คําปรึกษา
ทางการเงินทั 5งหมด 72 บริษัท และมีบริษัทได้รับอนญุาตเป็นผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ โดยสาํนกังาน ก.ล.ต. ทั 5งหมด 41 บริษัท 
ทั 5งนี 5 การประสบความสําเร็จในธุรกิจวานิชธนกิจในส่วนใหญ่จะขึ 5นอยู่กับประสบการณ์และความชํานาญของที�ปรึกษา 
ความคิดริเริ�มผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ที�จะตอบสนองความต้องการของลกูค้า และการมีความสมัพนัธ์ที�เข้มแข็งกบัลกูค้า 

  

2.4.6 ธุรกิจจดัการลงทนุ 

ในปี 2558 มีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมภายใต้การกํากบัดแูลของสํานกังาน ก.ล.ต. จํานวนทั 5งสิ 5น 21 แห่ง 
และมีมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุรวมทั 5งหมดรวมกนัจํานวนทั 5งสิ 5น 4.06 ล้านล้านบาท เพิ�มขึ 5นร้อยละ 6.67 เมื�อเทียบกบัปี 
2557 ที�มีมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิอยูที่� 3.81 ล้านล้านบาท (จากข้อมลูของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ ณ วนัที� 8 มกราคม 2559)  

เมื�อพิจารณามลูค่าทรัพย์สินแยกตามประเภทกองทนุนั 5น ณ สิ 5น ปี 2558 กองทนุรวมตราสารหนี 5มีสดัสว่นมากที�สดุ
โดยมีมลูค่าทรัพย์สินรวม 2.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.11 ของกองทนุทั 5งหมด รองลงมาคือ กองทนุรวมตราสาร
ทนุซึ�งมีมลูคา่ประมาณ 979,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.11 สําหรับกองทนุรวมเพื�อการเลี 5ยงชีพ (RMF) และกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) เติบโตเพิ�มขึ 5นอยา่งตอ่เนื�อง โดยกองทนุรวม RMF มีมลูคา่ประมาณ 178,000 ล้านบาท และกองทนุรวม LTF 
มีมลูคา่ประมาณ 277,000 ล้านบาท  

ภาพรวมธุรกิจการจัดการกองทนุสว่นบคุคลมีการเติบโตอย่างต่อเนื�องและมีการแข่งขนัค่อนข้างสงู โดยมีจํานวน
กองทุน ณ สิ 5นเดือนธันวาคม 2558 ทั 5งสิ 5น 3,223 กองทุน คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสทุธิประมาณ 591,000 ล้านบาท เพิ�มขึ 5น
ประมาณร้อยละ 23.23 จาก ณ สิ 5นปี 2557 
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บลจ.ภทัร  มีมลูคา่สนิทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการ ณ สิ 5นปี 2558 จํานวนทั 5งสิ 5น  45,259  ล้านบาท เพิ�มขึ 5น 9,532 
ล้านบาทจาก ณ สิ 5นปี 2557 หรือเพิ�มขึ 5นประมาณร้อยละ 26.68 ปัจจุบนั บลจ.ภทัร มีกองทุนภายใต้การบริหารจัดการรวม
ทั 5งสิ 5นจํานวน 278 กองทนุ แบง่เป็น 3 ประเภทหลกั ได้แก่ กองทนุรวม 23 กองทนุ โดยคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 47 ของ
มลูค่าสินทรัพย์สทุธิภายใต้การบริหารจดัการ กองทนุส่วนบคุคล 252 กองทุน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 22 ของมลูค่าสินทรัพย์
สทุธิภายใต้การบริหารจัดการ และกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ 3 กองทุน  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 31 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุธิ
ภายใต้การบริหารจดัการ  

ทั 5งนี 5 ในปี 2558 บลจ.ภทัร ได้มีการจดัตั 5งกองทนุรวมใหมจํ่านวนทั 5งสิ 5น 15 กองทนุ ประกอบด้วยกองทนุรวมตราสาร
หนี 5ซึ�งมีนโยบายลงทนุในตราสารหนี 5ภาครัฐและภาคเอกชนทั 5งในประเทศและต่างประเทศแบบมีกําหนดอายโุครงการจํานวน 
12 กองทนุ และกองทุนเปิด 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดภทัร แอปโซลทู รีเทิร์น กองทนุเปิดภทัร แอ็กทิฟ ฟิกซ์อินคมั และ
กองทนุเปิดภทัร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ซึ�งทั 5ง 3 กองทนุได้รับการตอบรับจากการตอบรับเป็นอย่างดีจากลกูค้าทั 5งในกลุม่
ธุรกิจฯ และผา่นตวัแทนขาย   

บลจ. ภทัร ยึดมั�นในการจัดการลงทุนโดยใช้ความรู้ความสามารถของทีมงานลงทุนอย่างเต็มที� มุ่งเน้นการสร้าง
ผลตอบแทนที�ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างสมํ�าเสมอ ยึดมั�นในหลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี 5 ยังให้
ความสาํคญักบัความสะดวกในด้านการให้บริการในการซื 5อขายหนว่ยลงทนุผา่นตวัแทนสนบัสนนุการขายที�พร้อมให้คาํแนะนํา
การลงทนุ และให้บริการด้านกองทนุอยา่งมีคณุภาพ   
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2.5 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.5.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

2.5.1.1 แหลง่เงินทนุ 

กลุม่ธุรกิจฯ มีแหลง่เงินทนุที�สาํคญัตามงบการเงินรวม ได้แก่ เงินฝากประเภทตา่งๆ  ตั�วแลกเงิน เงินกู้ยืม และรายการ
ระหวา่งธนาคาร โครงสร้างเงินฝากและเงินกู้ยืมมีดงันี 5 

 

รายการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

เงินรับฝาก 145,996 74.8 132,297 71.6 104,327 59.7 

ตั�วแลกเงิน (บีอี) 6,825 3.5 257 0.1 257 0.1 

หุ้นกู้  35,744 18.3 42,514 23.0 60,828 34.8 

รายการระหวา่งธนาคาร 6,656 3.4 9,795 5.3 9,209 5.3 

รวม 195,221 100.0 184,863 100.0 174,621 100.0 

 

ในปี 2558 แหลง่เงินทนุที�สาํคญัมีจํานวน 174,621 ล้านบาท ลดลง 10,242 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 จาก ณ สิ 5นปี 2557 
ตามการลดลงของสนิเชื�อ ในระหวา่งปี 2558 อตัราดอกเบี 5ยในตลาดเงินได้ลดลง ซึ�งเป็นผลมาจากการลดลงของอตัราดอกเบี 5ย
นโยบาย 2 ครั 5ง ทําให้ธนาคารปรับโครงสร้างการระดมเงิน โดยธนาคารได้เน้นระดมเงินทนุผา่นตลาดตราสารหนี 5เพิ�มขึ 5น ทําให้ 
ณ สิ 5นปี 2558 กลุม่ธุรกิจฯ มหีุ้นกู้ทั 5งหมดมลูคา่ 60,828 ล้านบาท จดัเป็นหุ้นกู้ทั�วไปมลูคา่ 57,828 ล้านบาท และหุ้นกู้ ด้อย
สทิธิมลูคา่ 3,000 ล้านบาท สง่ผลให้สดัสว่นหุ้นกู้ปรับเพิ�มขึ 5นเป็นร้อยละ 34.8 จากร้อยละ 23.0 ณ สิ 5นปี 2557  ขณะที�เงินรับ
ฝาก ณ สิ 5นปี 2558 ลดลงร้อยละ 21.1 เนื�องจากธนาคารได้ลดอตัราดอกเบี 5ยลงตามทิศทางลดลงของอตัราดอกเบี 5ยในตลาด
เงิน ทําให้จํานวนเงินฝากลดลง ซึ�งได้ถกูแทนที�ด้วยการระดมเงินจากการออกหุ้นกู้มากขึ 5น สาํหรับตั�วแลกเงินมีจํานวนคงที�อยูที่� 
257 ล้านบาท การบริหารต้นทนุทางการเงินอยา่งตอ่เนื�องทําให้อตัราดอกเบี 5ยจ่ายของธนาคารปรับลดลงจากร้อยละ 3.7 ในปี 
2557 เป็นร้อยละ 3.0 ในปี 2558 

- นโยบายอตัราดอกเบี 5ยเงินรับฝาก 

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี 5สิน (Assets and Liabilities Management Committee: ALCO) เป็นผู้
กําหนดกรอบการกําหนดอตัราดอกเบี 5ยเงินรับฝากและอตัราดอกเบี 5ยตั�วแลกเงิน สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดย
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการดูแลด้านสภาพคล่อง (Money Desk Sub Committee) พิจารณากําหนดอตัราดอกเบี 5ยที�
เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา  โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง อาทิ ความต้องการด้านสภาพคลอ่งของธนาคาร การ
แขง่ขนัของอตัราดอกเบี 5ยในตลาดเงินฝาก และแนวโน้มอตัราดอกเบี 5ย ทั 5งนี 5 การปฏิบตัิเกี�ยวกบัการรับเงินฝากและการกําหนด
อตัราดอกเบี 5ยเงินฝาก เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�ประกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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2.5.1.2 การให้สนิเชื�อ  

- นโยบายสนิเชื�อ  

ธนาคารมีการกําหนดนโยบายสนิเชื�อเพื�อให้ผู้ ที�เกี�ยวข้องยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที�ชดัเจนเป็นมาตรฐานเดียวกนัและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร โดยนโยบายสนิเชื�อที�จดัทําขึ 5นมีลกัษณะเป็นแนวทางดําเนินการ ครอบคลมุ หลกัการ
พื 5นฐานในการพิจารณาสนิเชื�อที�กําหนดไว้แล้ว สิ�งที�ผู้ปฏิบตัิงานด้านสนิเชื�อพงึระมดัระวงัและหลกีเลี�ยง และสิ�งที�ธนาคาร
สนบัสนนุให้ดําเนินการเพื�อขยายสนิเชื�ออยา่งมคีณุภาพ   

นโยบายสนิเชื�อถือเป็นสว่นสาํคญัที�ช่วยสนบัสนนุการดําเนินการตามกลยทุธ์ของธนาคาร เพื�อให้บรรลเุป้าหมายการ
ให้สนิเชื�อ  และสามารถควบคมุพอร์ตสนิเชื�อให้เป็นไปตามระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ มีการกําหนดสดัสว่นของพอร์ตสนิเชื�อ
ให้เหมาะสมตามประเภทธุรกิจ โดยคํานงึถึงการกระจกุตวัและการกระจายความเสี�ยงของพอร์ตสนิเชื�อตอ่การเปลี�ยนแปลง
ภาวะเศรษฐกิจอยา่งสมํ�าเสมอ และประเมินระดบัความเสี�ยงโดยรวมให้สอดคล้องกบัเป้าหมายที�กําหนด รวมทั 5งมีหลกัเกณฑ์
การให้สนิเชื�อที�ครอบคลมุกลุม่ธุรกิจเป้าหมาย   

- นโยบายการบริหารความเสี�ยงจากการให้สนิเชื�อ  

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงทําหน้าที�กําหนดหลกัเกณฑ์สนิเชื�อแตล่ะประเภท โดยอ้างอิงจากนโยบายสนิเชื�อ
หลกั (Core Credit Policy) นโยบายสนิเชื�อรายยอ่ย (Retail Lending Policy) และนโยบายสนิเชื�อธุรกิจ (Commercial 
Lending Policy) ซึ�งหลกัเกณฑ์ดงักลา่วจะประกอบด้วยเนื 5อหาที�ครอบคลมุแนวทางการคดัเลอืกลกูค้า การวเิคราะห์สนิเชื�อ 
และการกําหนดเงื�อนไขที�จําเป็นในแตล่ะธุรกิจ ทั 5งก่อนการอนมุตัิไปจนถึงการบริหารสนิเชื�อ โดยมปีระธานสายเป็นผู้ รับผิดชอบ
ติดตามการดแูลการบริหารความเสี�ยง 

สาํหรับสนิเชื�อรายยอ่ย ธนาคารได้พฒันาแบบจําลองความเสี�ยง Credit Scoring โดยใช้ข้อมลูทางสถิติของลกูค้าของ
ธนาคาร โดยผลการคาํนวณจากแบบจําลองร่วมกบัข้อมลูจากสาํนกังานข้อมลูเครดิตแหง่ชาต ิNational Credit Bureau จะถกู
นํามาใช้เพื�อประกอบการตดัสนิการให้สนิเชื�อ ตามแนวทางมาตรฐานขั 5นตํ�าในการดาํรงเงินกองทนุของ Basel Committee for 
Banking Supervision ตามวธีิ Internal Ratings Based Approach – IRB 

นอกจากนี 5 ธนาคารมีการทบทวนและประเมินความเหมาะสมของนโยบายสนิเชื�อ  และการปฏิบตัิงานในกระบวนการ
สนิเชื�อเพื�อให้มีการปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี�ยงที�เพียงพอ โดยให้ทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครั 5ง หรือเมื�อมีการ
เปลี�ยนแปลงของปัจจยัภายในหรือภายนอกที�มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

- การปรับปรุงโครงสร้างหนี 5  

การปรับปรุงโครงสร้างหนี 5เป็นการดําเนินการแก้ไขหนี 5ทั�วไปและหนี 5ที�มีปัญหา เพื�อให้ธนาคารมีโอกาสได้รับชําระหนี 5
คืนสงูสดุ หรือเพื�อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการดาํเนินกิจการตอ่ไปทั 5งลกูหนี 5และธนาคาร โดยเฉพาะลกูหนี 5ที�ประสบปัญหา
การชําระหนี 5เนื�องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ แตย่งัมีแนวโน้มที�จะดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้ ทั 5งนี 5 การปรับปรุงโครงสร้างหนี 5จะต้อง
คํานงึถึงความสามารถที�แท้จริงของลกูหนี 5 รวมถงึอตัราผลตอบแทน อตัราการรับชําระหนี 5 และความเสี�ยงที�จะยอมรับได้ ทั 5งนี 5 
จะต้องเป็นลกูหนี 5มเีจตนาที�จะชําระหนี 5 และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี 5กบัลกูหนี 5แตล่ะรายต้องมกีารพิจารณาความเป็นไปได้
อยา่งสมเหตสุมผล กรณีลกูหนี 5ไมใ่ห้ความร่วมมือในการปรับปรุงโครงสร้างหนี 5หรือมีแนวโน้มแก้ไขหนี 5ไมไ่ด้ เจ้าหน้าที�บริหาร
สนิเชื�อจะขออนมุตัิดาํเนินคดีตอ่ผู้มีอํานาจอนมุตัิและโอนบญัชีลกูหนี 5ไปยงัหนว่ยงานที�รับผิดชอบด้านกฎหมายโดยเร็วเพื�อให้
ดําเนินคดีตอ่ไป 

- การติดตามหนี 5ผิดนดั 
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ธนาคารมีนโยบายในการติดตามให้ลกูหนี 5ผิดนดัทกุรายชําระหนี 5ทั 5งหมดคืนแก่ธนาคารโดยเร็ว โดยธนาคารจะ
ประเมินความสามารถในการชําระหนี 5และความร่วมมือของลกูหนี 5แตล่ะราย เพื�อกําหนดแนวทางการติดตามและแก้ไขหนี 5ที�
เหมาะสม ธนาคารจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี 5ของลกูหนี 5รายที�ให้ความร่วมมือและมีแนวโน้มสามารถปฏิบตัิได้ตาม
เงื�อนไขข้อตกลงใหมเ่พื�อให้ธนาคารมีโอกาสได้รับชําระหนี 5คืนสงูสดุและเหมาะสมกบัความสามารถที�แท้จริงของลกูหนี 5 กรณี
ลกูหนี 5บางรายไมส่ามารถชําระหนี 5หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้หรือไมใ่ห้ความร่วมมือ แตภ่าระหนี 5สนิที�ยงัคงมีอยูก่บัธนาคารยงัคง
เหลอือยูเ่ป็นจํานวนมาก จะเป็นหน้าที�ของฝ่ายกฎหมายหรือบคุคลภายนอกจะต้องสบืหาติดตามทรัพย์สนิของลกูหนี 5 เพื�อ
นํามาชําระหนี 5โดยไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- การอนมุตักิารให้กู้ยมืและอํานาจการอนมุตั ิ 

สาํหรับสนิเชื�อรายยอ่ย ธนาคารกําหนดอํานาจการอนมุตัติามระดบัวงเงินและเงื�อนไขสนิเชื�อตามระดบัขั 5นตั 5งแต่
ระดบัเจ้าหน้าที�ถงึระดบัประธานสาย โดยมีการตรวจสอบเครดิตและวิเคราะห์สนิเชื�อตาม Product Program ที�กําหนด ทั 5งนี 5 
ทกุๆ Product Program จะถกูกําหนด Early Warning Indicator หากมีระดบัหนี 5เสยีสงูกวา่กําหนด ทางธนาคารจะมกีาร
ปรับปรุง Product Program ให้เหมาะสมตอ่ไป นอกจากนี 5 ธนาคารมีการบริหารความเสี�ยงระดบัพอร์ตสนิเชื�อผา่นการกําหนด
ตวัชี 5วดัและเพดานความเสี�ยง ซึ�งรวมถึงการกระจกุตวัของสนิเชื�อ ซึ�งต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงอยา่ง
สมํ�าเสมอ 

2.5.1.3 ความสามารถในการดํารงเงินกองทนุของธนาคาร 

กลุม่ธุรกิจฯ ได้ให้ความสาํคญักบัการบริหารจดัการเงินกองทนุเป็นอยา่งมาก เพื�อให้มั�นใจวา่กลุม่ธุรกิจฯ จะมีกลยทุธ์
ในการรักษาระดบัเงินกองทนุให้สงูกว่าเป้าหมายการดํารงเงินกองทนุที�กําหนดไว้ โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมี
ระดบัเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี�ยง (BIS Ratio) อยู่ที�ร้อยละ 16.54 สงูกว่าอตัราขั 5นตํ�าของธนาคารแห่งประเทศไทยที�ร้อยละ 
8.50 โดยอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสี�ยงของธนาคารเป็นดงันี 5 

 

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร Basel III 

อัตราส่วนเงนิกองทุนตามกฏหมาย  
 (ร้อยละ) 

31 ธ.ค. 
2556 
 

31 ธ.ค. 
2557 
 

31 ธ.ค. 
2558 
 

อัตราขั *นตํ?า 
ตามข้อกาํหนด 
ของ ธปท. 

เงินกองทนุชั 5นที� 1 ที�เป็นสว่นของเจ้าของตอ่
สนิทรัพย์เสี�ยง 

13.10 14.78 14.57 4.50 

เงินกองทนุชั 5นที� 1 ตอ่สนิทรัพย์เสี�ยง 13.10 14.78 14.57 6.00 

เงินกองทนุชั 5นที� 2 ตอ่สนิทรัพย์เสี�ยง 0.56 0.39 1.97  -  

เงินกองทนุทั 5งสิ 5นตอ่สนิทรัพย์เสี�ยง 13.66 15.17 16.54 8.50 

 
หากรวมกําไรถึงสิ 5นปี 2558 เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี�ยงเท่ากบัร้อยละ 17.95 และเงินกองทนุชั 5นที� 1 เท่ากบัร้อยละ 

15.98 
2.5.1.4 การบริหารสภาพคลอ่ง  
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ธนาคารกําหนดให้การบริหารสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลและการกําหนดกลยุทธ์ของคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี 5สิน โดยมีคณะอนกุรรมการดแูลด้านสภาพคลอ่ง (Money Desk Sub Committee) เป็นกลไกสําคญัในการ
พิจารณาอตัราดอกเบี 5ยให้สอดคล้องกบัความต้องการด้านสภาพคลอ่ง  นอกจากนี 5 ยงัมีฝ่ายบริหารเงินเป็นหน่วยงานหลกัทํา
หน้าที�ในการบริหารสภาพคลอ่ง โดยมีการบริหารฐานะสภาพคลอ่งอย่างใกล้ชิดทั 5งในระยะสั 5นและระยะยาว ให้สอดคล้องกบั
ปัจจัยภายใน ซึ�งได้แก่ แผนการขยายธุรกิจและการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคาร และปัจจัยภายนอก ซึ�งได้แก่  
สภาวะการแขง่ขนั และแนวโน้มอตัราดอกเบี 5ย ทั 5งนี 5 คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนี 5สินได้กําหนดให้มีการทบทวนภาวะ
เศรษฐกิจ และแนวโน้มอตัราดอกเบี 5ยเป็นประจํา เพื�อให้การบริหารสภาพคลอ่งทนัต่อความผนัผวนของเศรษฐกิจทั 5งภายใน
และภายนอกประเทศ  

ในปี 2558 ธนาคารได้เริ�มบริหารจดัการสภาพคลอ่งโดยนําเกณฑ์ Liquidity Coverage Ratio (LCR) มาใช้อยา่งเป็น
ทางการ โดยกําหนดเป็นเครื�องมอืหลกัในการบริหารสภาพคลอ่งของธนาคารตั 5งแต ่1 สงิหาคม 2558 เป็นต้นมา ซึ�ง LCR เป็น
เครื�องมือในการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งในภาวะวิกฤตตามแนวทาง Basel III ของ Basel Committee of Banking 
Supervision (BCBS) โดยธนาคารแหง่ประเทศไทยได้นําแนวทางมาปรับปรุงและออกเป็นประกาศให้ธนาคารพาณิชย์เริ�ม
นํามาใช้ตั 5งแตปี่ 2559 เป็นต้นไป ซึ�งเกณฑ์ LCR จะกําหนดให้ในภาวะวกิฤต ธนาคารจะต้องมีสนิทรัพย์สภาพคลอ่งไมต่ํ�ากวา่
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิ (หลงัปรับพฤติกรรม) ใน 30 วนัข้างหน้า โดยมกีารกระจายตวัของแหลง่เงินทนุที�
เหมาะสม โดยไมอ่าศยัเงินฝากที�มาจากกลุม่ผู้ฝากเงินรายใหญ่หรือสถาบนัการเงินอื�นมากเกินไป นอกจากนี 5 ยงัมกีารกระจาย
ตวัในแตล่ะประเภทและอายคุรบกําหนด รวมทั 5งรักษาความสมดลุของแหลง่ที�มาของเงินทนุและการใช้ไปของเงิน  สาํหรับกรณี
เหตฉุกุเฉินในภาวะวิกฤตตา่งๆ ธนาคารมีการจดัทําแผนรองรับเหตฉุกุเฉินด้านสภาพคลอ่ง เพื�อให้มีแหลง่สภาพคลอ่งเพียง
พอที�จะรองรับการถอนเงินของผู้ฝากในสถานการณ์ที�ไมป่กติ  

2.5.1.5 การจดัชั 5นสนิทรัพย์ การตั 5งสาํรอง และการตดัจําหนา่ยหนี 5สญู 
ธนาคารปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์การจดัชั 5นสนิทรัพย์และการกนัเงินสาํรองของธนาคารแหง่ประเทศไทย และหลกัเกณฑ์

ที�คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม 
ธนาคารจะตดัลกูหนี 5ออกจากบญัชีเนื�องจากเห็นวา่ไมส่ามารถที�จะเรียกชําระหนี 5คืนได้ เช่น ได้ดาํเนินคดีทางกฎหมาย

แล้ว ลกูหนี 5ไมม่ีทรัพย์สนิที�จะชําระหนี 5ได้ หรือไมม่ีบคุคลคํ 5าประกนั หรือหลกัประกนัไมม่ีคา่แล้ว ธนาคารสามารถดําเนินการได้  
โดยการตดัจําหนา่ยหนี 5สญู และหนี 5สญูรับคืนให้ถือปฏิบตัิตามข้อกําหนดของประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย หลกัเกณฑ์การ
ตดัหนี 5สญูของกรมสรรพากร และหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม  ทั 5งนี 5 การตดัลกูหนี 5
ออกจากบญัชีจะต้องไมเ่ป็นการเอื 5อประโยชน์แกก่รรมการ ผู้บริหารระดบัสงู ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร หรือผู้ ที�เกี�ยวข้อง หรือกิจการ
ที�บคุคลดงักลา่วมีผลประโยชน์เกี�ยวข้อง  

 
2.5.2 ธุรกิจตลาดทุน  

2.5.2.1 แหลง่เงินทนุ 

ปัจจบุนักลุม่ธุรกิจตลาดทนุอาศยัแหลง่เงินทนุสว่นหนึ�งจากธนาคารซึ�งเป็นบริษัทแม ่และ บล.ภทัร ยงัมีการออกหุ้นกู้
อนพุนัธ์และจดัเตรียมแหลง่เงินทนุอื�นไว้โดยมีวงเงินกู้ยืมเบิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชย์หลายแหง่   

2.5.2.2 การจดัหาเงินทนุหรือการให้กู้ยืมผา่นบคุคลที�เกี�ยวข้องกบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ในปี 2558 กลุม่ธุรกิจตลาดทนุมวีงเงินกู้ยืมกบัธนาคารจํานวน 6,350 ล้านบาท โดยแตล่ะบริษัทสามารถกู้ยมืเงินได้
ไมเ่กินวงเงินที�กําหนด และทกุบริษัทรวมกนัไมเ่กิน 6,350 ล้านบาท โดยแตล่ะบริษัทมวีงเงินดงันี 5 
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ในปี 2559 ธนาคารได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยให้สามารถให้สนิเชื�อแก่กลุม่ธุรกิจตลาดทนุเป็น

สดัสว่นร้อยละ 25 ของเงินกองทนุรวมของธนาคาร ซึ�งจะสง่ผลให้กลุม่ธุรกิจตลาดทนุสามารถขอวงเงินกู้ยืมรวมจากธนาคารได้
เพิ�มขึ 5น 

2.5.2.3 การอนมุตัวิงเงินและอํานาจการอนมุตั ิ

บล.ภทัร และ บล.เคเคเทรด มีนโยบายในการพิจารณาอนมุตัิวงเงินเพื�อซื 5อขายหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า โดยพิจารณา
จากฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี 5ของลกูค้า และรายได้ประจําของลกูค้า 

2.5.2.4 การกําหนด Margin ของหลกัทรัพย์ 

สําหรับการให้บริการกู้ยืมเงินเพื�อซื 5อหลกัทรัพย์นั 5น บล.ภทัร ได้ให้บริการดงักลา่วโดยการแนะนําให้ลกูค้าใช้บริการ
กู้ยืมเงินผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) สําหรับ บล. เคเคเทรด บริษัทให้บริการกู้ยืมเงินเพื�อซื 5อ
หลกัทรัพย์เอง โดยมีนโยบายในการกําหนดรายชื�อหลกัทรัพย์ที�จะอนญุาตให้กู้ยืมเงินเพื�อซื 5อในบญัชีมาร์จิ 5นได้ (Marginable 
Securities) รวมถึงการปรับอตัรามาร์จิ 5นและการทบทวนรายชื�อหลกัทรัพย์ดงักลา่ว โดยจะคดัเลือกหลกัทรัพย์ที�มีปริมาณการ
ซื 5อขายในระดบัสงู และผลประกอบการดี หรือกําลงัอยูใ่นช่วงฟื5นตวั 

2.5.2.5 ความสามารถในการดํารงเงินกองทนุสภาพคลอ่ง  

อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์สภาพคลอ่งสทุธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ของ บล.ภทัร และ บล.เคเคเทรด เกิน
กว่าอตัราขั 5นตํ�าที�ร้อยละ 7.00 ตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุต่อสินทรัพย์สภาพคลอ่งสทุธิตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 
โดยแสดงรายละเอียดในตารางดงันี 5 

 

เงนิกองทุนสภาพคล่อง (ร้อยละ) ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558 

บล.ภทัร 36.73 54.52 58.27 
บล.เคเคเทรด 159.26 159.90 184.06 

 

วงเงนิ (ล้านบาท)

บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 5,000                  

บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 5,000                  

บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 1,350                  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั 300                     
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33..  ปัจจัยความเสี�ยงปัจจัยความเสี�ยง 

 

ปัจจยัความเสี�ยงดงัตอ่ไปนี $ไมร่วมถึงปัจจยัความเสี�ยงโดยทั�วไปที�เกิดขึ $นจากการดําเนินธุรกิจปกตขิองกลุม่ธุรกิจฯ  
นอกจากนี $ ยงัอาจมีความเสี�ยงอื�นๆ ที�ธนาคารไมอ่าจทราบได้ในขณะนี $หรือความเสี�ยงที�ธนาคารพิจารณาวา่ไมเ่ป็น
สาระสาํคญัในขณะนี $แตอ่าจถือเป็นความเสี�ยงที�มีความสาํคญัในอนาคตและอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ 
รายได้ ผลกําไร สนิทรัพย์ สภาพคลอ่ง หรือแหลง่เงินทนุของกลุม่ธุรกิจฯ ได้  

1. การเปลี
ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจทั�งภายในและภายนอกประเทศอาจส่งผลกระทบโดยตรงกบัธุรกิจของธนาคาร
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ  

ธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ต้องพึ�งพิงกบัสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและสภาวะเศรษฐกิจโลก  ในปี 
2558 ที�ผ่านมาเศรษฐกิจทั $งในประเทศและเศรษฐกิจโลกในภาพรวมค่อยๆ ฟื$นตวัขึ $น กอปรกับสถานการณ์ทางการเมือง
ภายในประเทศมีความชดัเจนและเป็นไปในทางที�ดีขึ $น รวมถึงรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื�อง 
และการบริหารงานภายในที�มีประสทิธิภาพ ทําให้ภาพรวมการดําเนินธุรกิจเป็นไปในทิศทางที�ดีขึ $น  อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกยงัคงเผชิญความเสี�ยงจากปัจจยัหลายๆ ด้าน อาทิ การชะลอตวัของเศรษฐกิจที�สําคญัอย่าง
ประเทศจีนและถือเป็นคู่ค้าที�สําคญัของไทย ความเสี�ยงจากกระแสเงินทุนเคลื�อนย้ายของโลกที�ผนัผวนตามมาตรการของ
ธนาคารกลางชั $นนํา โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที�มีแนวโน้มที�จะปรับอตัราดอกเบี $ยนโยบายสงูขึ $นในอนาคต อาจทําให้
ผลตอบแทนสนิทรัพย์ทางการเงินของโลกรวมถึงประเทศไทย (เช่น ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผลตอบแทนพนัธบตัร) มีความ
ผนัผวนสงูในระยะถัดไป นอกจากนี $ ยงัมีความเสี�ยงจากสถานการณ์ภยัแล้งที�รุนแรงในปี 2558 ที�คาดว่าจะสง่ผลกระทบ
ตอ่เนื�องมาถึงครึ�งปีแรกของปี 2559  กอปรกบัราคาสนิค้าเกษตรที�อยูใ่นระดบัตํ�า และหนี $ครัวเรือนที�อยูใ่นระดบัสงู เหลา่นี $ล้วน
สง่ผลกระทบตอ่รายได้ของประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมทั $งสิ $น  

การที�ธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ต้องพึ�งพิงกบัสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและสภาวะเศรษฐกิจโลก 
หากเกิดความผนัผวนทางเศรษฐกิจหรือการเมืองขึ $นจะส่งผลกระทบต่อลกูค้าของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เช่น 
สนิเชื�อทั $งสนิเชื�อธุรกิจและสนิเชื�อรายยอ่ย โดยเฉพาะสนิเชื�อรายยอ่ยของธนาคารที�มีกลุม่ลกูค้าเกษตรกรและลกูค้าที�ประกอบ
อาชีพอิสระในสดัสว่นที�คอ่นข้างสงู ซึ�งรายได้ของลกูค้ากลุม่ดงักลา่วอาจผนัผวนหรือลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั ซึ�งจะสง่ผลกระทบ
ตอ่คณุภาพของสนิเชื�อ รายได้และรายจ่ายของธนาคารในอนาคต นอกจากนี $ ภายหลงัจากการร่วมกิจการระหวา่งธนาคารและ
ทนุภทัร รายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื $อขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมจากธุรกิจวานิชธนกิจซึ�งเป็นสว่นหนึ�ง
ของรายได้หลกัของกลุม่ธุรกิจฯ มีปัจจัยความเสี�ยงที�สําคญั ได้แก่ ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ซึ�งหาก
เกิดขึ $นยอ่มมผีลกระทบตอ่ปริมาณการซื $อขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงคําสั�งซื $อขายหลกัทรัพย์ของธนาคารแห่ง
อเมริกา เมอร์ริล ลินช์  ซึ�งเป็นลกูค้าสถาบนัต่างประเทศหลกัของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และปริมาณการระดมทนุและการนํา
หลกัทรัพย์เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ�งจะสง่ผลกระทบตอ่รายได้คา่ธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้า
ซื $อขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมจากธุรกิจวานิชธนกิจซึ�งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการเป็นที�ปรึกษาทางการเงินและ
คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ 

เพื�อบริหารความเสี�ยงดงักลา่ว ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จึงพยายามกระจายความเสี�ยงโดยการขยายธุรกิจให้
หลากหลายและอยู่ภายใต้กรอบความเสี�ยงที�ยอมรับได้ โดยปี 2559 จะเป็นปีแรกที�ธนาคารออกผลิตภณัฑ์  SME Product 
Program ที�มีการป้องกนัความเสี�ยงด้วยการเป็นพนัธมิตรกบับรรษัทประกนัสนิเชื�ออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) โดยสินเชื�อ
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ปลอ่ยใหม่ของ SME Product Program ตามที�กําหนดจะมี บสย. เป็นผู้คํ $าประกนั ทําให้ธนาคารสามารถลดความเสี�ยงจาก
หนี $เสียได้ในระดบัหนึ�ง นอกจากนี $ ธนาคารยงัได้จดัตั $งสายช่องทางการตลาดและพฒันาฐานลกูค้าเพื�อการเสนอผลิตภณัฑ์
และบริการของธนาคารให้กระจายครอบคลุมมากขึ $น เนื�องจากธนาคารเล็งเห็นว่าฐานลูกค้าที�เป็นพนกังานประจํา กลุ่ม
ข้าราชการประจํา และพนกังานรัฐวิสาหกิจซึ�งมีความต้านทานต่อเศรษฐกิจที�เปลี�ยนแปลงสงูจะเป็นเป้าหมายหลกัในการให้
สินเชื�อ อีกทั $งธนาคารมีการมุ่งเน้นการผูกรวมการบริหารความเสี�ยงเข้าไปในกระบวนการทําธุรกิจ มีการทดสอบภาวะวิกฤต 
(Stress Test) และเตรียมแผนรองรับสาํหรับวิกฤตการณ์ที�อาจเกิดขึ $น  

อยา่งไรก็ตาม ความผนัผวนของเศรษฐกิจทั $งในและนอกประเทศรวมถึงสภาวะการเมืองและนโยบายของรัฐบาลเป็น
ปัจจยัที�อยู่นอกเหนือการควบคมุของกลุม่ธุรกิจฯ กลุม่ธุรกิจฯ จึงไม่อาจรับรองได้ว่าเมื�อเกิดผลกระทบดงักลา่วขึ $นในระดบัที�
รุนแรงแล้วจะไมเ่กิดผลกระทบตอ่กลุม่ธุรกิจฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

2. กลุ่มธุรกิจฯ อาจไม่สามารถบรรลเุป้าหมายตามแผนกลยทุธ์ที
วางไว ้และอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั
ของกลุ่มธุรกิจฯ รวมถึงผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ  

ในการดําเนินการให้แผนกลยทุธ์ของกลุม่ธุรกิจฯ สําเร็จลลุว่ง กลุม่ธุรกิจฯ จําเป็นต้องปรับปรุงและเปลี�ยนแปลงการ
ดํานินงานในด้านต่างๆ อย่างมาก ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวอาจต้องใช้งบลงทุนในปริมาณสูง รวมถึงจําเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการดําเนินการยาวนาน อาทิ แผนการปรับปรุงสาขา ทั $งรูปแบบ ตําแหน่งที�ตั $ง ซึ�งอาจเกี�ยวข้องกบัการปิด ย้าย
และเปิดสาขาใหม ่แผนการพฒันาผลติภณัฑ์และขยายฐานลกูค้าบคุคล และ Wealth Management  ที�ต้องอาศยับคุลากรที�มี
ความรู้ความเชี�ยวชาญ การเปิดกว้างของกฎระเบียบในด้านการกํากบัดแูล เพื�อให้สามารถให้บริการและเสนอขายผลิตภณัฑ์
ได้เทียบเคียงกบัตา่งประเทศ ซึ�งกลุม่ธุรกิจฯ คาดวา่แผนการดงักลา่วจะมีการลงทนุและมต้ีนทนุที�สงู แตก็่มีความจําเป็นเพื�อให้
กลุม่ธุรกิจฯ สามารถดําเนินกลยทุธ์ให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้ดีขึ $น เป็นต้น โดยกลุม่ธุรกิจฯ ไม่อาจรับประกนัได้ว่าจะ
สามารถดําเนินการให้บรรลเุป้าหมายตามแผนกลยทุธ์ข้างต้นได้ภายในเวลาที�กําหนด และไม่อาจรับรองได้ว่าแม้กลุม่ธุรกิจฯ 
จะสามารถดําเนินการแล้วเสร็จได้ตามแผน การดําเนินการดงักลา่วจะสามารถทําให้กลุม่ธุรกิจฯ มีความสามารถในการแขง่ขนั
ทดัเทียมหรือเหนือกวา่คูแ่ขง่ 

นอกจากนี $ แผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ มีความเกี�ยวข้องกบัการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอยา่ง
มาก ทั $งแผนการขยายผลิตภัณฑ์ บริการ รวมถึงช่องทางการให้บริการที�หลากหลาย ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยทุธ์ดงักลา่วจึงเกี�ยวข้องกับความสามารถของกลุม่ธุรกิจฯ ในการปรับปรุงและ
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีขีดความสามารถทัดเทียมหรือสูงกว่าคู่แข่ง ซึ�งกลุ่มธุรกิจฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะ
สามารถดําเนินการปรับปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลตุามเป้าหมายที�วางไว้ได้ หรืออาจพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเสร็จแต่ลา่ช้ากว่าคู่แข่งในตลาดจนทําให้กลุ่มธุรกิจฯ สญูเสียความสามารถในการแข่งขนัไป หรือ
ถึงแม้วา่กลุม่ธุรกิจฯ สามารถดําเนินการตามแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจได้สําเร็จตามเป้าหมาย แตก่ลุม่ธุรกิจฯ ยงัคงมีความ
เสี�ยงจากการคาดการณ์ความต้องการของตลาดผิดไปจากความเป็นจริง ทําให้ผลิตภณัฑ์ บริการหรือธุรกรรมใหม่ไม่ได้รับ
ความนิยมตามที�วางแผนไว้ สง่ผลให้กําไรไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย หรืออาจไมม่ีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ไมเ่พียงพอใน
ผลติภณัฑ์หรือบริการใหมน่ั $น สง่ผลให้ไมส่ามารถแขง่ขนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามแผนกลยทุธ์ที�วางไว้  

3. ความไม่แน่นอนของปัจจยัต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจเช่าซื�อรถยนต์ของธนาคาร 

สนิเชื�อเช่าซื $อรถยนต์ถือเป็นสนิเชื�อหลกัของธนาคาร ซึ�งที�ผา่นมาธุรกิจดงักลา่วได้รับผลกระทบจากปัจจยัที�ทําให้เกิด
การเปลี�ยนแปลงเชิงโครงสร้างหลายประการ เช่น นโยบายรถคันแรกที�ส่งผลต่อราคารถยนต์มือสองในตลาด โดยเฉพาะ
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รถยนต์นั�ง (เก๋ง) ขนาดเลก็ และสง่ผลตอ่มลูคา่รถยนต์ในพอร์ตของธนาคารที�ลดลง โครงการรถยนต์ Eco-Car ที�นอกจากจะทํา
ให้เกิดกลุม่รถยนต์ (Segment) ใหมข่ึ $นในตลาดยงัสง่ผลต่อสดัสว่นเงินกู้ต่อสญัญา (Ticket Size) ที�ลดลง ในขณะที�ต้นทนุใน
ระยะยาวของธนาคารมีแนวโน้มที�จะสงูขึ $นจากต้นทนุทางการเงิน ทําให้ผลตอบแทนจากการให้สินเชื�อต่อสญัญาน้อยลงตาม
ไปด้วย นอกจากนี $ ภาวะเศรษฐกิจทั $งในประเทศและต่างประเทศที�ยงัคงมีความไม่แน่นอน  หนี $ครัวเรือนที�อยู่ในสดัสว่นที�สงู  
ล้วนสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนี $และคณุภาพหนี $ทั $งสิ $น ซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้ของธุรกิจเช่าซื $อรถยนต์
และผลการดําเนินงานของธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจเช่าซื $อรถยนต์ของธนาคารด้วย เช่น ธุรกิจสินเชื�อบุคคล สินเชื�อ SMEs 
และคา่ธรรมเนียมจากการขายประกนัภยัและประกนัชีวิต  

เพื�อรองรับความผนัผวนที�อาจเกิดขึ $นและอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจเช่าซื $อรถยนต์ ธนาคารได้ติดตามปัจจยัตา่งๆ ที�มี
ผลกระทบทั $งทางตรงและทางอ้อมต่อธุรกิจเช่าซื $อรถยนต์ของธนาคาร ทั $งด้านกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง ยอดขาย
รถยนต์ภายในประเทศ การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายอื�น รวมถึงติดตามความเคลื�อนไหวของตลาดและราคารถยนต์
อยา่งสมํ�าเสมอ นอกจากนี $ ธนาคารมีการปรับเปลี�ยนกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจ เช่น ในตลาดรถยนต์ใหม ่(New Car) ธนาคารได้
จดัทํา Program Captive Finance กบั Suzuki เพื�อให้ธนาคารเป็นผู้ ให้บริการสินเชื�อหลกัอย่างเป็นทางการ ทําให้ธนาคาร
สามารถคดักรองลกูค้าได้เป็นลาํดบัแรก และสามารถจดัทําแผนการตลาดที�หลากหลายมากขึ $น การมุ่งเน้นไปที�รถยนต์ยี�ห้อที�
เป็นที�นิยมในตลาดแต่อยู่ในกลุม่ที�เรียกว่า Preferred Partner หรือ Dealer ที�มียอดขายสงูและให้ธนาคารเป็นผู้ ให้บริการ
สินเชื�อหลกั ทําให้ธนาคารสามารถบริหารต้นทุนและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ $น สําหรับในตลาดรถยนต์เก่า 
(Used Car) ธนาคารจดัให้มี Preferred Partner เช่นเดียวกนักบัรถยนต์ใหม ่โดยมุง่เน้นไปที�รถที�ไม่เก่ามากนกั กลา่วคือ สว่น
ใหญ่ไมเ่กิน 10 ปี และกําหนด LTV (Loan-To-Value) ตามกลุม่รถและปีรถที�มีความเสี�ยงจากการขาดทนุรถยึดให้สอดคล้อง
กนั อีกทั $งในปี 2559 ธนาคารจดัให้มีการทําการตลาดในกลุม่ลกูค้าที�เป็น CarQuickCash (สินเชื�อ Sales and Lease Back) 
จากฐานลกูค้าเก่าของธนาคารให้มากขึ $น โดยใช้เครื�องมือทางสถิตเิข้ามาช่วยในการคดัเลอืกลกูค้า ซึ�งจะทําให้ธนาคารมลีกูค้า
ที�มีประวตัิสนิเชื�อดีและสามารถเพิ�มผลตอบแทน เพราะอตัราดอกเบี $ยจะสงูกวา่สนิเชื�อรถใหม ่

นอกจากนี $ ธนาคารยงัมีมาตรการที�เข้มงวดในการพิจารณาสินเชื�อ มีการนําเครื�องมือทางสถิติต่างๆ เช่น A-Score, 
B-Score และ NCB Score เข้ามาช่วยผู้ปฏิบตัิงานในการพิจารณาสินเชื�อ การปรับเปลี�ยนกระบวนการที�เกี�ยวข้องเพื�อ
สนบัสนนุการดําเนินงานให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ รวมถึงลดต้นทนุที�ไมจํ่าเป็นตอ่การดําเนินงาน  

อยา่งไรก็ตาม ธนาคารไมอ่าจรับประกนัได้วา่การดําเนินงานดงักลา่วจะสามารถรองรับการเปลี�ยนแปลงที�มีต่อธุรกิจ
เช่าซื $อรถยนต์ได้ และถึงแม้ว่าธนาคารจะสามารถดําเนินการต่างๆ เพื�อเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างดีที�สดุ แต่เมื�อเกิด
เหตกุารณ์ที�ตลาดมีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัก็ไม่อาจรับประกันได้อีกเช่นกนัว่าธนาคารได้เตรียมพร้อมเพียงพอต่อ
การเปลี�ยนแปลงในอนาคต  

4. ธนาคารอาจไม่สามารถดํารงเงินกองทนุได้เพียงพอต่อความต้องการเพื
อรองรับการขยายธุรกิจและการแข่งขนัใน
อนาคต 

เงินกองทุนของธนาคารภายใต้เกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยและหลกัเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุตาม Basel III 
เป็นผลจากปริมาณสนิทรัพย์เสี�ยง (Risk-Weighted Asset : RWA) และระดบัเงินกองทนุตามกฎหมาย (Regulatory Capital) 
โดยทั $งปริมาณสินทรัพย์เสี�ยงและระดบัเงินกองทนุตามกฏหมายอาจได้รับผลกระทบจากปัจจยัหลายประการ อาทิ ลกัษณะ
การประกอบธุรกิจและความเสี�ยงของธนาคารที�เปลี�ยนไป รวมถึงการเปลี�ยนแปลงของกฎเกณฑ์เรื�องการดํารงเงินกองทุน 
นอกจากนี $ หากธนาคารมีผลขาดทนุจากการดําเนินงานก็จะสง่ผลต่อระดบัเงินกองทนุตามกฏหมาย ซึ�งจะถกูปรับลดลง และ
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กระทบตอ่เงินกองทนุในที�สดุ โดยหากเงินกองทนุของธนาคารลดตํ�าลงเนื�องจากปัจจยัใดๆ ธนาคารอาจจําเป็นต้องเพิ�มทนุเพื�อ
รองรับการขยายธุรกิจตามแผนกลยทุธ์ ซึ�งอาจทําได้ยากหรืออาจมีต้นทนุทางการเงินที�สงู หรือหากธนาคารไม่สามารถเพิ�มทนุ
ได้ ธนาคารอาจไมส่ามารถขยายธุรกิจได้ตามแผน ซึ�งอาจกระทบต่อผลการดําเนินงานและผลประกอบการของธนาคาร หรือ
อาจจําเป็นต้องลดขนาดของธุรกิจลง หากธนาคารไมส่ามารถแก้ไขข้อจํากดัด้านเงินกองทนุได้ในระยะยาว 

เพื�อลดความเสี�ยงในเรื�องความเพียงพอของเงินกองทนุ  ในปี 2558 ธนาคารได้ออกเสนอขายตราสารหนี $ด้อยสิทธิที�
สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั $นที� 2 ตามหลกัเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุ Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทยจํานวน 3,000 
ล้านบาท ซึ�งเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัเงินกองทนุของกลุม่ธุรกิจฯ ในการรองรับความเสี�ยงด้านต่างๆ และการ
ขยายตวัทางธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ นอกจากนี $ธนาคารยงัมีนโยบายการดํารงเงินกองทนุเพื�อรองรับความเสี�ยงด้านตา่งๆ รวมถึง
การขยายตวัทางธุรกิจในอนาคต โดยเป้าหมายการดํารงเงินกองทนุและระดบัเงินกองทนุขั $นตํ�าที�ต้องดํารงไว้ได้ถกูกําหนดไว้ใน
ข้อความความเสี�ยงที�ยอมรับได้ของธนาคารที�ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร ทั $งนี $ เป้าหมายการดํารงเงินกองทนุ
และระดบัเงินกองทนุขั $นตํ�าที�ธนาคารกําหนดขึ $นได้สะท้อนถึงวตัถปุระสงค์หลกัตา่งๆ ดงันี $ 

- มีการดํารงเงินกองทนุสงูกว่าเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุขั $นตํ�าที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดในอตัราร้อย
ละ 8.50 ของสนิทรัพย์เสี�ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุขั $นตํ�า เพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�มีนยัสําคญัอื�นซึ�งไม่
รวมอยูใ่นเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุขั $นตํ�าภายใต้เกณฑ์การดํารงเงินกองทนุขั $นตํ�า  

- ดํารงเงินกองทนุให้สอดคล้องกบัระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ และระดบัของความเบี�ยงเบนจากความเสี�ยงที�
ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ซึ�งกําหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร 

- คํานึงถึงระดบัเงินกองทุนภายใต้ภาวะวิกฤต และต้องมีแผนรองรับการรักษาระดบัเงินกองทุนภายใต้ภาวะ
วิกฤตไมใ่ห้ตํ�าไปกวา่เกณฑ์ที�กําหนด 

- ดํารงเงินกองทนุให้เพียงพอกบัความเสี�ยงที�มีนยัสําคญัตามเกณฑ์การกํากบัดแูลโดยทางการที�ธนาคารเผชิญ
อยู ่

- คํานงึถึงผลกระทบที�มีตอ่ผู้ ถือหุ้นในการดํารงเงินกองทนุ 

ทั $งนี $ เพื�อให้กระบวนการในการประเมินเงินกองทนุมีความสมบรูณ์ยิ�งขึ $น ธนาคารได้มีการดําเนินการดงันี $ 

- พฒันาระบบประเมินความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญัที�สามารถประเมินได้โดยใช้วิธีเชิงปริมาณ ได้แก่ ความเสี�ยงด้าน
เครดิต ความเสี�ยงด้านตลาด ความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ ความเสี�ยงจากการกระจุกตวัด้านเครดิต  และความ
เสี�ยงด้านอตัราดอกเบี $ยในบญัชีเพื�อการธนาคาร ทั $งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

- พฒันาเกณฑ์ในการดํารงเงินกองทนุที�เชื�อมโยงกบัระดบัความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญัแตล่ะประเภทดงักลา่วข้างต้น 
ในแตล่ะประเภทธุรกิจของธนาคาร 

- พฒันาระบบประเมินผลงานของธุรกิจแต่ละประเภทโดยคํานึงถึงต้นทุนในการดํารงเงินกองทนุ และสามารถ
แสดงผลตอบแทนที�ผู้ ถือหุ้นได้รับจากธุรกิจแตล่ะประเภท 

- พัฒนากระบวนการประเมินความเสี�ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนโดยวิธีระดับเงินกองทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ 



 แบบ 56-1 ประจําปี 2558  

สว่นที� 1-3 หน้า 3-5 

สําหรับปี 2559 นั $น กลุ่มธุรกิจฯ ให้ความสําคญักับการใช้ทุนให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ $น มีระดับความเพียงพอของ
เงินกองทนุอยูใ่นระดบัสงู รวมถึงมีโครงสร้างของเงินกองทนุเหมาะสมและใกล้เคียงกบัอตุสาหกรรม กลุม่ธุรกิจฯ จึงมีแผนที�จะ
ออกเสนอขายตราสารหนี $ด้อยสทิธิดงักลา่วเพิ�มเติม   

นอกจากนี $ ความเหมาะสมของระดบัเงินกองทนุขั $นตํ�าที�ธนาคารต้องดํารง และปริมาณความต้องการเงินกองทนุสว่น
เพิ�มในอนาคตจากการประมาณการที�สอดคล้องตามแผนการดําเนินธุรกิจประจําปี รวมถึงระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ และ
ระดบัของความเบี�ยงเบนจากความเสี�ยงที�ยอมรับได้ของธนาคารจะถกูนํามาใช้ประมาณความเพียงพอของเงินกองทนุ แตห่าก
ระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุตามการประมาณการมีแนวโน้มที�จะตํ�ากว่าระดบัความเบี�ยงเบนของเงินกองทุนขั $นตํ�า
เป้าหมายหรือเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุขั $นตํ�าที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ธนาคารจะจดัทําแผนเงินกองทนุ (Capital 
Plan) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของทางเลอืกรวมถึงแนวทางปฎิบตัิเป็นคราวๆ ไป 

5. การเปลี
ยนแปลงในกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ กระบวนการทํางาน และ
ความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มธุรกิจฯ 

ธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นธุรกิจที�อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกําหนดที�เข้มงวดและมีการ
เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ซึ�งถูกควบคุมโดยกฎหมายและข้อกําหนดที�เข้มงวดจากภาครัฐและหน่วยงานที�กํากับดูแล ทั $ง
หน่วยงานกํากับดูแลหลัก อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจส่วนอื�น ได้แก่ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ�งกํากบัดแูลการประกอบธุรกิจด้านหลกัทรัพย์ที�ธนาคารและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ดําเนินการอยู ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ซึ�งกํากบั
ดแูลการประกอบธุรกิจด้านนายหน้าประกนัภยั (Bancassurance) นอกจากนี $ ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ยงัถกูกํากบั
ดแูลโดยหนว่ยงานกํากบัดแูลอื�น เช่น สาํนกังานคุ้มครองผู้บริโภค สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ�งกฎหมาย
และข้อกําหนดในการกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากับดแูลข้างต้นมีความเข้มงวดและมีการปรับเปลี�ยนให้มีความเข้มงวดขึ $น
ตลอดเวลา ทั $งนี $ เพื�อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ�มขึ $นตามลาํดบั 

   นอกเหนือจากการถกูควบคมุโดยกฎหมายและข้อกําหนดที�เข้มงวดจากหน่วยงานกํากบัดแูลหลกัและหน่วยงาน
กํากบัดแูลโดยตรงอื�นๆ ตามที�ระบขุ้างต้น ธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ยงัเกี�ยวข้องกบักฎหมายอีกหลายฉบบัที�
มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญัในปีที�ผา่นมา เช่น พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง่ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วกระทบตอ่การดําเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างมีสาระสําคญั ซึ�งธนาคารพาณิชย์
ต้องปรับปรุงแก้ไขกระบวนการในการให้สินเชื�อให้เป็นไปตามกฎหมายที�แก้ไข พระราชบัญญัติการทวงถามหนี $ 
พระราชบญัญตัิหลกัประกนัทางธุรกิจซึ�งสง่ผลกระทบต่อแนวทางในการติดตามสินเชื�อและวิธีในการเรียกหลกัประกนัในการ
ให้สินเชื�อ นอกจากนี $ ยงัมีกฎหมายอีกหลายฉบบัที�มีความสําคญั อาทิ ร่างพระราชบญัญัติแก้ไขธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล เป็นต้น ซึ�งกฎหมายเหลา่นี $หากประกาศมีผลใช้บงัคบัจะมีผลต่อการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคารที�จะต้องมีการปรับเปลี�ยนอยา่งมากหรือจนอาจมีสาระสาํคญั 

การเปลี�ยนแปลงของกฎหมายและข้อกําหนดทั $งจากหน่วยงานกํากบัดแูลหลกั หน่วยงานกํากบัดแูลเรื�องอื�นๆ และ
กฎหมายทั�วไปที�ใช้ในการประกอบธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ยอ่มมีผลกระทบตอ่เป้าหมาย ความสามารถใน
การประกอบธุรกิจ และการแข่งขนัของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั $งอาจส่งผลกระทบต่อการต้องรับผิดในการ
ประกอบธุรกิจอันเนื�องมาจากการไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดเหล่านั $นได้อย่างครบถ้วน ซึ�งอาจส่งผล
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กระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจฯ  

6. การเกิดเหตกุารณ์ทจุริตทั�งภายในและภายนอกในภาคการเงินและธนาคารมีแนวโนม้ที
สูงขึ�น รวมถึงกระบวนการ
ทํางานของธนาคารอาจไม่รัดกุมเหมาะสมและอาจก่อให้เกิดความเสี
ยงด้านปฏิบติัการ ซึ
งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงผลการดําเนินงานของธนาคาร 

การดําเนินธุรกิจรวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารมีความหลากหลาย และมีกระบวนการที�
ซับซ้อน เกี�ยวข้องกับหน่วยงานหลายส่วน ในหลากหลายสถานที�ทั�วประเทศ และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
กฎระเบียบมากมาย ซึ�งกระบวนการตา่งๆ ของธนาคารอาจรัดกมุไมเ่พียงพอ นอกจากนี $ วิวฒันาการของเทคโนโลยีและเทคนิค
การทจุริตในรูปแบบใหม่ๆ  ซึ�งลํ $าหน้ากวา่เหตกุารณ์ความเสียหายในอดีตที�เคยเกิดขึ $น มีผลให้เกิดช่องในการฉ้อฉลหรือทจุริต
ได้ ทั $งนี $ กระบวนการที�ไม่รัดกุมอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการดําเนินธุรกิจ อาทิ เกิดความผิดพลาดในการนําเสนอ
ผลิตภณัฑ์และบริการต่อลกูค้า ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อชื�อเสียง รวมถึงมีความเสี�ยงต่อการถูกฟ้องร้อง หรืออาจทําให้การ
ให้บริการของธนาคารไม่รวดเร็ว แข่งขันไม่ได้ อาจก่อให้เกิดการสญูเสียรายได้ หรือมีค่าใช้จ่ายสงู และกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของธนาคาร 

เพื�อจดัการลดความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการรวมถึงการทจุริตต่างๆ คณะอนกุรรมการบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ 
(Operational Risk Sub-committee) ของธนาคารจะทําหน้าที�บริหารจดัการและติดตามประเด็นความเสี�ยงและความเสยีหาย
ด้านปฏิบตัิการที�สําคญัของธนาคารให้อยู่ในระดบัที�ธนาคารยอมรับได้ และธนาคารยงักําหนดให้มีหน่วยงานป้องกันและ
ควบคมุความเสี�ยง (Fraud Unit) ทําหน้าที�ในการควบคมุและตรวจสอบเหตกุารณ์ผิดปกติหรือต้องสงสยัในการทจุริต เพื�อให้
สามารถบริหารจดัการได้ก่อนเกิดเหตกุารณ์ความเสยีหายขึ $น นอกจากนี $ ธนาคารยงัมีการกําหนดมาตรการตา่งๆ เพื�อเป็นการ
ลดความเสี�ยงด้านปฏิบัติการดังกล่าวสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการที�ออกใหม่ของธนาคาร ซึ�งกําหนดให้ผู้ ที�เกี�ยวข้อง
ดําเนินการการประเมินความเสี�ยงและจดัทําแผนลดความเสี�ยง พร้อมทั $งจดัทํา Readiness Checking ก่อนออกผลิตภณัฑ์
และบริการใหม่และเริ�มการเปลี�ยนแปลงกระบวนการใดๆ การกําหนดให้หน่วยงานที�เป็นผู้ รับผิดชอบลําดบัที�สอง (Second 
Line of Defense) อาทิ ฝ่ายกฎหมาย สายกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน และสายบริหารความเสี�ยงร่วมกนัวิเคราะห์และกลั�นกรอง
ประเด็นตา่งๆ รวมทั $งมคีณะอนกุรรมการเตรียมความพร้อมผลติภณัฑ์และกระบวนการทํางานใหม ่(New Product & Process 
Review Sub-committee/ NPPRC) สําหรับการอนุมตัิให้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่และเริ�มการเปลี�ยนแปลงกระบวนการ ระบ ุชี $
จดุบกพร่องและให้คําแนะนําในด้านตา่งๆ รวมถึงด้านความเสี�ยงเพื�อให้เจ้าของผลติภณัฑ์และ/ หรือบริการนํากลบัไปปรับปรุง
เพื�อให้ผลติภณัฑ์หรือบริการนั $นออกมาอยา่งสมบรูณ์มากที�สดุ  

อย่างไรก็ตาม เนื�องจากการขยายผลิตภณัฑ์ บริการและธุรกรรมใหม่ที�ธนาคารไม่เคยดําเนินการมาก่อนก็มีความ
เสี�ยงที�ธนาคารอาจไม่สามารถระบุและจดัการความเสี�ยงของผลิตภณัฑ์ บริการหรือธุรกรรมใหม่ๆ ได้อย่างครอบคลมุและ
ครบถ้วน ธนาคารจึงไม่สามารถรับรองได้ว่ามาตรการต่างๆ ที�ธนาคารดําเนินการอยู่นั $นจะสามารถป้องกนัความเสี�ยงด้าน
ปฏิบัติการ รวมถึงการทุจริต ยกัยอก หรือฉ้อโกงธนาคาร  หรือในกรณีเมื�อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ $นแล้ว มาตรการต่างๆ ที�
ธนาคารกําหนดไว้จะสามารถดําเนินการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

7. ธนาคารอาจไม่สามารถจดัหาและดํารงสภาพคล่องที
เพียงพอต่อการดําเนินและขยายธุรกิจ 

 การดําเนินธุรกิจของธนาคารขึ $นอยู่กบัความสามารถของธนาคารในการหาเงินฝากและเงินทนุจากแหลง่อื�นๆ โดย
ธนาคารจําเป็นจะต้องดํารงสภาพคลอ่งให้เพียงพอตามความต้องการทั $งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต  ทั $งนี $ ความสามารถ



 แบบ 56-1 ประจําปี 2558  

สว่นที� 1-3 หน้า 3-7 

ของธนาคารในการหาสภาพคลอ่งขึ $นกบัปัจจยัหลายอยา่ง อาทิ การแขง่ขนั ทิศทางดอกเบี $ย ชื�อเสยีงของธนาคาร อนัดบัความ
น่าเชื�อถือ ที�ตั $งและจํานวนสาขา ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของการให้บริการ ซึ�งความสามารถของ
ธนาคารดงักล่าวก็จะสง่ผลต่อต้นทุนการระดมเงินของธนาคาร อาทิ หากธนาคารมีอนัดบัความน่าเชื�อถือลดลง ต้นทุนการ
ระดมเงินกู้ ก็จะเพิ�มสงูขึ $นด้วย เป็นต้น  

 นอกจากปัจจัยทางการแข่งขนัและปัจจัยภายในของธนาคารแล้ว ยงัมีปัจจัยด้านการเปลี�ยนแปลงกฎเกณฑ์ของ
ทางการที�อาจกระทบกับการดํารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งของธนาคาร ได้แก่ เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและเกณฑ์ 
Basel III ที�เข้มงวดขึ $นภายหลงัวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทําให้ธนาคารจําเป็นต้องดํารงสภาพคลอ่งสงูขึ $นเพื�อป้องกนัความเสี�ยง
ด้านสภาพคลอ่ง และการเปลี�ยนแปลงกฎเกณฑ์ในเรื�องการคุ้มครองเงินฝากภายใต้พระราชบญัญตัิสถาบนัคุ้มครองเงินฝากที�
จะปรับลดจํานวนลงจากได้รับความคุ้มครองไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อรายระหว่างสิงหาคม 2558 - 2559 เป็นได้รับความ
คุ้มครองไมเ่กิน 1 ล้านบาทตอ่รายตั $งแตส่งิหาคม 2559 เป็นต้นไป โดยธนาคารจะมีความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งหากประชาชน
ผู้ฝากเงินต้องการกระจายความเสี�ยงของตนโดยถอนเงินฝากสว่นเกินที�ได้รับความคุ้มครองออกจากธนาคารเพื�อไปฝากใน
สถาบนัการเงินอื�นหรือนําไปลงทนุผา่นช่องทางอื�นๆ 

 ในการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งของธนาคารนั $น ธนาคารได้แต่งตั $งคณะอนกุรรมการดแูลด้านสภาพคลอ่ง 
(Money Desk Sub-committee) เพื�อทําหน้าที�วิเคราะห์และติดตาม Cash Inflow และ Cash Outflow ของธนาคาร รวมถึงหา
มาตรการดแูลสภาพคลอ่งของธนาคารอย่างใกล้ชิด ทั $งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤต เพื�อให้เป็นไปตามกรอบความเสี�ยงที�
ธนาคารกําหนดไว้ทั $งด้านการกระจกุตวัของเงินฝาก ด้านความเหลื�อมลํ $ากนัระหวา่งอายสุนิทรัพย์และหนี $สนิ (Mismatch) และ
ด้านปริมาณความเพียงพอของสนิทรัพย์สภาพคลอ่งในภาวะตา่งๆ  โดยจดัให้มีการประชมุเป็นประจําสมํ�าเสมออยา่งน้อยทกุๆ 
2 สปัดาห์ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี $สิน (Assets and Liabilities Management 
Committee/ ALCO) โดยมีฝ่ายบริหารเงินทําหน้าที�หลกัในการดําเนินนโยบายในการบริหารสภาพคลอ่งของธนาคาร เพื�อ
ควบคมุระดบัสภาพคล่องของธนาคารให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม  อีกทั $งยงัมีสายบริหารความเสี�ยงเฝ้าติดตามและควบคุม
ฐานะความเสี�ยงด้านสภาพคล่องและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและคณะกรรมการธนาคารอย่าง
สมํ�าเสมอ 

อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากความสามารถของธนาคารในการระดมเงินขึ $นอยูก่บัปัจจยัหลายด้านข้างต้น ธนาคารจึงไม่
สามารถยืนยนัได้ว่าการบริหารจัดการดงักล่าวจะสามารถหลีกเลี�ยงการเผชิญกับความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งได้หากมีการ
เปลี�ยนแปลงของภาวะตลาดอยา่งมีนยัสาํคญั 

8. ธนาคารอาจไดร้บัผลกระทบจากความเสี
ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยในบญัชีเพื
อการธนาคารอนัเกิดจากความผนัผวนของ
อตัราดอกเบี�ยตลาด ประกอบกบัโครงสร้างความเหลื
อมลํ�ากนัของระยะเวลาในการปรับอตัราดอกเบี�ย (Duration 
Gap) ของสินทรพัย์ (Assets Duration) และของหนี�สิน (Liabilities Duration) ของธนาคาร 

 ความเสี�ยงในเรื�องของอายเุฉลี�ยของหนี $สิน (Liabilities Duration) ของธนาคารที�สั $นลงถือเป็นปัจจยัเสี�ยงสําคญัที�
ธนาคารตระหนกัถึงและคอยติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื�อให้เป็นไปตามกรอบความเสี�ยงที�ธนาคารกําหนดไว้ ภายใต้
สมมติฐานการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี $ยทั $งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤต ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี $สินเป็นผู้ กํากับดูแลผลกระทบดังกล่าว โดยใช้หลกัการปรับอายุและระยะเวลาในการปรับอัตรา
ดอกเบี $ยด้านหนี $สินให้สอดคล้องกบัด้านสินทรัพย์ อีกทั $งยงัมีสายบริหารความเสี�ยงเฝ้าติดตามและควบคุมฐานะความเสี�ยง
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ด้านอตัราดอกเบี $ยในบญัชีเพื�อการธนาคารและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและคณะกรรมการธนาคาร
อยา่งสมํ�าเสมอ  

อย่างไรก็ตาม หากธนาคารต้องเผชิญกบัภาวะความผนัผวนของอตัราดอกเบี $ยที�สงูเกินกว่าที�ได้คาดการณ์ไว้ หรือ
อตัราดอกเบี $ยตลาดมีการเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางตรงกนัข้าม ซึ�งนบัเป็นปัจจยัที�ธนาคารไม่สามารถควบคมุได้ ความเสี�ยง
ดงักล่าวนี $จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ดอกเบี $ยสทุธิ (Net Interest Income) และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร 
(Economic Value of Equity) อยา่งหลกีเลี�ยงไมไ่ด้ 

9. กลุ่มธุรกิจฯ มีความเสี
ยงด้านตลาดจากธุรกิจการลงทนุในบญัชีเพื
อการค้า (Trading Book) และบญัชีเผื
อขาย 
(Available for Sale) เพิ
มสูงขึ�นจากการทําธุรกรรมที
หลายหลาย ซึ
งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่ม
ธุรกิจฯ หากสภาวะเศรษฐกิจและตลาดมีความผนัผวนสูง 

ในปัจจบุนักลุม่ธุรกิจฯ มีการทําธรุกรรมที�เกี�ยวข้องกบัผลติภณัฑ์ทางการเงินประเภทตา่งๆ ในบญัชีเพื�อการค้าและ
บญัชีเผื�อขายเพิ�มขึ $น ได้แก่ การซื $อขายตราสารหนี $ในสกลุเงินบาทและสกลุเงินตา่งประเทศ การซื $อขายเงินตราตา่งประเทศ 
(FX Spot) การซื $อขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ1 สญัญาสวอปอตัราดอกเบี $ย (Interest Rate Swap) สญัญาสวอปอตัรา
ดอกเบี $ยตา่งสกลุเงิน (Cross Currency Swap) สญัญาซื $อขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (FX Forward) สญัญาสวอปอตัรา
แลกเปลี�ยน (FX Swap) และสญัญาสวอปในตราสารทนุ (Equity Linked Swap) เพื�อเป็นการให้บริการที�ครบถ้วนตอ่ลกูค้า
ของกลุม่ธุรกิจฯ นอกจากนี $ ธุรกิจตลาดทนุยงัดาํเนินธุรกิจการลงทนุในหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  สญัญาซื $อขายลว่งหน้า
ในตลาดอนพุนัธ์ และอนพุนัธ์ตราสารทนุ ซึ�งมีความเสี�ยงด้านตลาดด้วยเช่นกนั 

สาํหรับปัจจยัความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญัตอ่ธุรกรรมในบญัชีเพื�อการค้าของธนาคาร ได้แก่ อตัราดอกเบี $ยในสกลุเงินบาท 
อตัราดอกเบี $ยในสกลุเงินตา่งประเทศ อตัราแลกเปลี�ยน สว่นชดเชยความเสี�ยงของตราสารหนี $เอกชน และสภาพคลอ่ง รวมถึง
ความผนัผวนของปัจจยัความเสี�ยงดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี ธนาคารตระหนกัถึงความเสี�ยงด้านตลาดที�เพิ�มขึ $นจากการทําธุรกรรม
ประเภทดงักลา่วในสภาวะตลาดปัจจบุนัที�มีความผนัผวนสงูที�มีสาเหตมุาจากปัจจยัทั $งภายในและภายนอกประเทศที�ธนาคาร
ไมส่ามารถควบคมุได้ ซึ�งอาจสง่ผลตอ่ความผนัผวนของปัจจยัความเสี�ยงในบญัชีเพื�อการค้า และทําให้เกิดผลกระทบในด้าน
ลบตอ่ฐานะในบญัชีเพื�อการค้า ด้วยเหตนีุ $ ธนาคารจงึมีการกําหนดระดบัความเสี�ยงของการทําธรุกรรมในบญัชีเพื�อการค้าให้
อยูใ่นระดบัที�ธนาคารยอมรับได้ และสอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสี�ยงโดยรวมของธนาคาร อีกทั $งธนาคารได้มีการ
พฒันากระบวนการบริหารความเสี�ยงด้านตลาดที�ครอบคลมุและเป็นระบบอยา่งตอ่เนื�อง ตั $งแตก่ารระบคุวามเสี�ยง การวดั
ความเสี�ยง ไปจนถึงการควบคมุและติดตามความเสี�ยงตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัธุรกรรมแตล่ะประเภทในบญัชีเพื�อการค้า ซึ�ง
กระบวนการบริหารความเสี�ยงดงักลา่วครอบคลมุถงึปัจจยัความเสี�ยงด้านตลาดที�เกี�ยวข้องและมีนยัสาํคญั 

ฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านตลาดของธนาคารทําหน้าที�เป็นหนว่ยงานหลกัในการบริหารความเสี�ยงด้านตลาดสาํหรับ
การทําธุรกรรมในบญัชีเพื�อการค้า รวมถงึทําหน้าที�ในการตดิตามการทําธุรกรรมและควบคมุความเสี�ยงในบญัชีเพื�อการค้าเป็น
รายวนั โดยใช้เครื�องมือวดัความเสี�ยงตา่งๆ ที�เป็นมาตรฐานสากล อาทิ ความเสยีหายสงูสดุที�สามารถเกิดขึ $นได้ที�ระดบัความ
เชื�อมั�นที�กําหนดไว้ (Value at Risk / VaR) และการเปลี�ยนแปลงของมลูคา่เงินลงทนุเมื�ออตัราดอกเบี $ยเปลี�ยนแปลงไป 1 Basis 
Point (PV01) เป็นต้น เพื�อให้ทนัตอ่สภาวะตลาดและสถานการณ์ที�เกิดขึ $น ทั $งนี $ ฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านตลาดจะรายงานให้
หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องทราบหากความเสี�ยงในบญัชีเพื�อการค้าเกินกวา่ระดบัที�ยอมรับได้หรือมเีหตกุารณ์ผิดปกตเิกิดขึ $น  

                                                           
1 การซื $อขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีจดุประสงค์เพื�อปิดความเสี�ยงด้านราคาตราสารทนุที�เกิดจากสญัญาสวอปในตราสารทนุ 
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สําหรับการบริหารความเสี�ยงด้านตลาดในธุรกิจตลาดทุน ซึ�งเป็นการลงทุนในหุ้ นสามัญในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
สญัญาซื $อขายลว่งหน้าในตลาดอนพุนัธ์ และอนพุนัธ์ตราสารทุน โดยมีปัจจยัความเสี�ยงด้านตลาดที�สําคญั ได้แก่ ราคาตรา
สารทุน สภาพคลอ่ง และความผนัผวนของราคาตราสารทนุ แม้ว่ากลยทุธ์การลงทุนระยะสั $นของธุรกิจตลาดทุนจะเป็นการ
ลงทนุที�มีความเสี�ยงด้านตลาดตํ�า เนื�องจากมีการป้องกนัความเสี�ยงด้านตลาดเพื�อลดความเสี�ยงของกลยทุธ์การลงทนุต่างๆ 
แต่การลงทุนระยะยาวโดยฝ่ายลงทุนของทุนภัทรเป็นการลงทุนโดยตรงที�ไม่มีการป้องกันความเสี�ยง (Directional/ No 
Hedging) ดงันั $นจึงมีความเสี�ยงด้านตลาดสงู ซึ�งหากมีการลดลงของราคาหลกัทรัพย์ที�ถือครองอยู่ ก็จะสง่ผลกระทบในด้าน
ลบตอ่ผลการดําเนินงานและกําไรของกลุม่ธุรกิจฯ   

กลุม่ธุรกิจฯ ตระหนกัถงึความเสี�ยงอนัเกิดจากการลงทนุในกลยทุธ์เหลา่นี $ กลุม่ธุรกิจฯ จงึกําหนดให้ระดบัความเสี�ยง
ของการลงทนุอยูภ่ายใต้ความเสี�ยงที�ยอมรับได้ ฝ่ายบริหารความเสี�ยงของธุรกิจตลาดทนุทําหน้าที�กําหนดคา่เพดานความเสี�ยง
ตา่งๆ ที�เป็นมาตรฐาน อาทิ ความเสยีหายสงูสดุที�สามารถเกิดขึ $นได้ที�ระดบัความเชื�อมั�นที�กําหนดไว้  และฐานะสงูสดุที�ถือไว้ได้
โดยกําหนดตามปริมาณการซื $อขายตอ่วนั เป็นต้น ทั $งนี $ ฝ่ายบริหารความเสี�ยงของธุรกิจตลาดทนุจะรายงานให้กบัหนว่ยงานที�
เกี�ยวข้องทราบหากความเสี�ยงในบญัชีเพื�อการค้าเกินกวา่ระดบัที�ยอมรับได้หรือมีเหตกุารณ์ผิดปกติเกิดขึ $น  

อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากความผนัผวนของราคาตราสารเกิดจากปัจจยัที�อยูน่อกเหนือการควบคมุของกลุม่ธุรกิจฯ  
ถึงแม้วา่กลุม่ธุรกิจฯ จะมีกระบวนการบริหารความเสี�ยงด้านตลาดอยา่งเป็นมาตรฐานแล้ว กลุม่ธรุกิจฯ ไมอ่าจรับรองได้วา่จะ
ไมเ่กิดความเสยีหายอยา่งมีนยัสาํคญั หากเกิดภาวะความผนัผวนของปัจจยัความเสี�ยงด้านตลาดตา่งๆ สงูเกินกวา่ที�กลุม่
ธุรกิจฯ คาดการณ์ไว้ อนัจะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการดาํเนินงานและตอ่มลูคา่ทางเศรษฐกิจของกลุม่ธุรกิจฯ   

10. ธนาคารมีความเสี
ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื
อและการกระจุกตวัของสินเชื
อ ซึ
งหากเกิดภาวะการด้อย
คุณภาพของสินเชื
อเกินกว่าที
ธนาคารคาดการณ์ไว้จะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธนาคารอย่างมี
นยัสําคญั 

เนื�องจากกลุ่มลกูหนี $หลกัของธนาคารเป็นบริษัทขนาดกลางถึงขนาดเล็กรวมถึงลกูหนี $รายย่อย ซึ�งโดยทั�วไปลกูหนี $
กลุม่ดงักลา่วจะได้รับผลกระทบหากเกิดความผนัผวนขึ $นกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมหรือภาวะอตุสาหกรรมที�ลกูหนี $ประกอบ
ธุรกิจอยู่มากกว่าลกูหนี $บรรษัทหรือบริษัทขนาดใหญ่ ดงันั $นธนาคารจึงมีความเสี�ยงด้านเครดิตสงูเมื�อเกิดความผนัผวนของ
ภาวะเศรษฐกิจอย่างมีนยัสําคญั  นอกจากนี $ ธนาคารยงัมีการกระจุกตวัของลกูหนี $รายใหญ่ในสินเชื�อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึ�ง
เกิดจากการที�ธนาคารมีการกระจายตวัของพอร์ตสินเชื�อตํ�า ทําให้ธนาคารมีความเสี�ยงด้านเครดิตสงูหากลกูหนี $รายใหญ่บางราย
ของธนาคารมีปัญหาด้านเครดิต  ธนาคารบริหารความเสี�ยงด้านเครดิตจากการกระจุกตวัของลกูหนี $สินเชื�อ โดยการกําหนด
เพดานความเสี�ยงจากการกระจุกตัวด้านสินเชื�อ เพื�อจํากัดผลกระทบที�อาจเกิดความเสียหายขึ $นกับผลประกอบการของ
ธนาคาร อาทิเช่น เพดานความเสี�ยงด้านการกระจุกตวัระดบัลกูหนี $รายใหญ่ต่อราย (Single Lending Limit) และด้านการ
กระจกุตวัของลกูหนี $รายใหญ่ (Large Borrower Concentration)  

สําหรับสินเชื�อรายย่อยของธนาคารซึ�งมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ธนาคารมีการป้องกนัความเสี�ยง
และลดผลกระทบด้านการด้อยคุณภาพ โดยธนาคารเลือกเติบโตในกลุ่มลกูค้าใหม่ที�มีศกัยภาพอย่างระมดัระวงัโดยอาศยั
เครื�องมือทางสถิติ (Application Score : A-Score) รวมถึงมีการปรับนโยบายและหลกัเกณฑ์ให้เข้มงวดมากขึ $น อาทิ มี
แนวทางคดัเลอืกคณุสมบตัิลกูค้าเป้าหมายภายใต้กรอบของ Product Program หรือ Risk Program ต่างๆ ที�ได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงหรือคณะกรรมการที�ได้รับมอบอํานาจ และมุ่งเน้นการขยายสินเชื�อแก่ฐานลกูค้าเดิมที�มี
คณุภาพผา่นเครื�องมือการให้คะแนนพฤตกิรรมการชําระหนี $ของผู้บริโภค (Behavior Scoring) ตลอดจนมีการวิเคราะห์พอร์ต
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สินเชื�อรายย่อยโดยรวม (Retail Portfolio Management) การวดัผลและประเมินผลความเสี�ยงด้านสินเชื�อทั $งตามผลิตภณัฑ์
และตามกลุ่มลกูค้า (Segmentation) นอกจากนี $ ยงัมีการติดตามสถานะพอร์ตสินเชื�อทกุประเภทในรูปแบบของการจัดทํา
ข้อมูลสารสนเทศที�เป็นระบบอย่างสมํ�าเสมอ นําเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี�ยงในเชิงลกึพร้อมแนวทางแก้ไขต่อ
ผู้บริหารและผู้ ที�เกี�ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาสญัญาณเตือนภัยล่วงหน้าในพอร์ตสินเชื�อที�มีผลกระทบต่อความเสี�ยงของ
ธนาคารอยา่งมีนยัสาํคญั (Early Warning) ที�ช่วยให้ธนาคารสามารถบริหารจดัการความเสี�ยงได้ทนัตอ่สถานการณ์ 

แม้วา่ธนาคารจะมีกระบวนการรองรับความเสี�ยงด้านเครดิตและการกระจุกตวัด้านเครดิต ธนาคารไม่อาจรับรองได้
วา่จะไมเ่กิดความเสยีหายจากการด้อยคณุภาพของสนิเชื�อและการกระจกุตวัของสนิเชื�อ และหากการด้อยคณุภาพของสินเชื�อ
ดงักลา่วเกิดขึ $นมากกว่าที�ธนาคารคาดการณ์ไว้ ธนาคารอาจต้องกันสํารองสว่นเพิ�มมากขึ $น หรือธนาคารอาจเผชิญกับการตั $ง
สํารองสว่นเพิ�มมากกว่าที�ธนาคารคาดการณ์ไว้จากการเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑ์การกนัสํารองของหน่วยงานกํากบัดแูล ซึ�งก็จะ
สง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของธนาคารรวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของธนาคารอยา่งมีนยัสาํคญั 

11. ปัญหาภยัแลง้ ปัจจยัดา้นผลผลิตและราคาสินคา้เกษตรอาจส่งผลกระทบการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

ลกูค้ารายย่อยของธนาคารส่วนหนึ�งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดงันั $นเมื�อเกิดปัญหาภยัแล้งขึ $นก็สง่ผลกระทบต่อ
ปริมาณผลผลิตอนัจะส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร รวมถึงในปัจจุบนัราคาสินค้าเกษตรที�สําคญั เช่น ข้าว ยางพารา อยู่ใน
ระดบัที�ตํ�า เมื�อเกิดปัจจยั 2 อยา่งนี $พร้อมกนั ทําให้เกิดผลกระทบตอ่ลกูค้าในกลุม่เกษตรกรอย่างมาก แม้ขณะนี $ธนาคารยงัไม่
เห็นความรุนแรงของปัญหาภยัแล้งอยา่งมีนยัสาํคญั แตก็่มีโอกาสที�ทําให้สินเชื�อไม่สามารถเติบโตตามแผนที�วางไว้ รวมถึงใน
กรณีลกูค้าปัจจบุนั ธนาคารอาจได้รับผลกระทบในด้านการด้อยคณุภาพของสนิเชื�อที�เพิ�มมากขึ $นอนัจะสง่ผลกระทบต่อรายได้
และเงินสํารองของธนาคาร ด้วยเหตนีุ $ ธนาคารได้มีการเตรียมแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ เช่น  จดัทําแผน
รับมือกบัสถานการณ์ภยัแล้งโดยสําหรับลกูค้าใหม่ที�จะขอสินเชื�อเช่าซื $อรถยนต์กบัธนาคารจะมีการเข้มงวดในการให้สินเชื�อ 
เช่น ลกูค้าใหม่ที�อยู่ในพื $นที�เสี�ยงภยัแล้งและมีอาชีพทางการเกษตรหรือเกี�ยวเนื�องกบัการเกษตร ธนาคารจะต้องออกสํารวจ
ภาคสนามจริงก่อนการพิจารณาสินเชื�อทกุกรณี  สว่นในกรณีของลกูค้าเก่า เพื�อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กบัลกูค้า ธนาคารมี
การเตรียมโครงการเพื�อปรับโครงสร้างหนี $ซึ�งนา่จะช่วยแบง่เบาภาระของลกูค้าได้ในระยะหนึ�ง  

 ถึงแม้วา่ธนาคารจะเตรียมการรองรับความเสี�ยงไว้ แต่ธนาคารก็ไม่อาจมั�นใจได้ว่าเมื�อเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วอย่าง
รุนแรง ธนาคารจะสามารถรองรับผลกระทบที�เกิดขึ $นได้ทั $งหมด 

12. สภาวะการแข่งขนัที
รุนแรงโดยเฉพาะจากธนาคารขนาดใหญ่อาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อผลการดําเนินงานของ
ธนาคาร 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจที�มีการแข่งขนักันอย่างรุนแรงและนบัวนัจะยิ�งทวีความรุนแรงมากยิ�งขึ $นทั $งจากผู้
ให้บริการด้านการจ่ายเงินชําระเงินรายใหม่ๆ  และจากผู้ เลน่รายเดิม เช่น ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที�ต้องการขยายสว่นแบ่ง
การตลาดและรุกเข้าไปในธุรกิจที�ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ไม่เคยทําธุรกิจมาก่อน โดยเฉพาะลกัษณะการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือ Universal Banking Model โดยหากธนาคารซึ�งเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก
ไม่สามารถตอบสนองต่อสภาวะการแข่งขนัที�รุนแรงโดยการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการที�ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลกูค้า รวมถึงการพฒันาช่องทางการขายให้หลากหลายและครอบคลมุลกูค้าได้เทียบเทา่หรือดีกวา่คูแ่ข่ง ธนาคารอาจสญูเสีย
สว่นแบง่การตลาดในธุรกิจหลกัที�ธนาคารดําเนินการอยู ่เช่น ธุรกิจสนิเชื�อเช่าซื $อรถยนต์ และธุรกิจสนิเชื�ออสงัหาริมทรัพย์ หรือ
อาจสญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนั ซึ�งอาจสง่ผลตอ่ความสามารถในการหารายได้และผลการดําเนินงานของธนาคารใน
ระยะยาวอยา่งมีนยัสาํคญั  



 แบบ 56-1 ประจําปี 2558  

สว่นที� 1-3 หน้า 3-11 

13. กลุ่มธุรกิจฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากความเสี
ยงดา้นชื
อเสียง 

ปัจจุบันชื�อเสียงถือเป็นปัจจัยหนึ�งที�มีความสําคัญเป็นอย่างมากในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ�งใน
อตุสาหกรรมการให้บริการทางการเงินที�มีการแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรง การรักษาและเพิ�มพนูชื�อเสยีงที�ดีจะนํามาสูก่ารขยายฐาน
ลกูค้า ธุรกิจ รวมถึงรักษาลกูค้าเดิมไว้อยา่งยั�งยืน อนัสง่ผลตอ่ไปถึงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินที�ดีด้วย แต่หากมี
ความเสยีหายด้านชื�อเสยีง กลุม่ธุรกิจฯ อาจได้รับผลกระทบทางลบในระยะยาว ดงันั $นกลุม่ธุรกิจฯ จึงพยายามดําเนินการใน
ทกุๆ ทางเพื�อที�จะสร้างและรักษาชื�อเสียงที�ดี รวมถึงหาแนวทางการป้องกนัและแก้ไขเมื�อเกิดเหตกุารณ์ที�กระทบต่อชื�อเสียง
ของกลุม่ธุรกิจฯ  เช่น กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื�อกํากบั
ดูแลการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างยั�งยืน รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ ในด้านต่างๆ เพื�อที�จะสามารถ
ปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าและคูค้่าควบคูก่นั เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม กลุม่ธุรกิจฯ ไม่
สามารถยืนยนัได้วา่การที�กลุม่ธุรกิจฯ ดําเนินการดงักลา่วได้อย่างครบถ้วนแล้ว กลุม่ธุรกิจฯ จะสามารถป้องกนัและแก้ไขเมื�อ
เกิดเหตกุารณ์ที�กระทบตอ่ชื�อเสยีงของกลุม่ธุรกิจฯ ได้ 

14. กลุ่มธุรกิจฯ อาจไดร้บัผลกระทบหากไม่สามารถบริหารจดัการและรกัษาบคุลากรที
สําคญัไดต้ามที
คาดหวงั 

เนื�องจากกลุม่ธุรกิจฯ ดําเนินกิจการอยู่ในธุรกิจที�ต้องพึ�งพาประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ และ
ความเชี�ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นหลกั อาทิ เจ้าหน้าที�วิเคราะห์สินเชื�อ เจ้าหน้าที�การตลาด ผู้จัดการลูกค้า
สมัพนัธ์ บคุลากรสายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และผู้บริหารระดบัสงู เป็นต้น เพื�อให้กลุ่มธุรกิจฯ  สามารถรักษาบุคลากรที�มี
คณุภาพไว้ได้ คณะกรรมการธนาคารจึงได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิตอ่พนกังานไว้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ�งแนวทางดงักลา่วได้
เน้นถึงระบบการกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการที�เหมาะสม การฝึกอบรมเพื�อสง่เสริมการพฒันาทกัษะและความสามารถใน
การปฏิบตัิงานของพนกังาน การบริหารจดัการและการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค การร่วมกนัสร้างองค์กรให้
เป็นองค์กรที�นา่อยู ่การให้ความสาํคญักบัการดแูลสขุอนามยัและความปลอดภยัในการทํางานของพนกังาน รวมถึงสวสัดิการด้าน
รักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพประจําปี และการจดัทําประกนัอบุตัิเหตแุละสขุภาพให้แก่พนกังาน  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มธุรกิจฯ จะดําเนินการตามที�กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็ไม่อาจรับรองได้ว่ากลุม่ธุรกิจฯ จะสามารถ
รักษาบคุลากรที�สําคญัเอาไว้ได้ และไม่อาจรับประกนัได้ว่าจะสามารถสรรหาพนกังานใหม่ที�มีความสามารถเข้าสูก่ลุม่ธุรกิจฯ ได้
อยา่งเพียงพอ ซึ�งอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อความต่อเนื�องของธุรกิจ ซึ�งจะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ  

15. กําไรที
เกิดจากธุรกิจบริหารสินทรพัย์อาจลดลงหรือหมดไปในอนาคต 

กลุ่มธุรกิจฯ ดําเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ผ่านธนาคารและกองทุนรวมซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�ธนาคารถือหน่วยลงทุน 
ธนาคารได้เริ�มดําเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ในปี 2542 จากการประมูลสิทธิเรียกร้องที�เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบนั
การเงินมาจากองค์การเพื�อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน (ปรส.) และในระหว่างปี 2546 - 2549 ธนาคารได้ประมลูหนี $จากกรม
บงัคบัคดซีึ�งเป็นหนี $ที�อยูใ่นกระบวนการทางกฎหมาย และในปี 2553 ธนาคารได้ซื $อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแกมม่าแคปปิตอล 
และกองทนุรวมบางกอกแคปปิตอล ซึ�งมีลกัษณะการดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกบักองทนุรวมอื�นๆ ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร โดย
ในปี 2558 กลุม่ธุรกิจฯ มีกําไรจากธุรกิจบริหารหนี $จํานวน 1,038.69 ล้านบาท ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 30.32 ของกําไรเบ็ดเสร็จของกลุม่
ธุรกิจฯ  

อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากกลุม่ธุรกิจฯ ดําเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์มาอยา่งตอ่เนื�องและยาวนาน และปัจจบุนักองทนุ
ภายใต้การลงทนุได้ปิดตวัลงและอยูใ่นระหวา่งการชําระบญัชี ทั $งนี $ ณ วนัที� 31 สงิหาคม 2558 ซึ�งเป็นวนัที�ปิดกอง กองทนุมี
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สนิทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 9,000 ล้านบาท และสินทรัพย์ดงักลา่วบางสว่นได้มีการแบง่คืนกําไรให้แก่ธนาคารตาม
สดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ และสินทรัพย์ที�อยูใ่นรูปของสิทธิเรียกร้องก็จะมีการบริหารจดัการในช่องการชําระบญัชี ทั $งนี $ ธนาคาร
ไมไ่ด้เห็นวา่โอกาสในการประกอบธุรกิจทางด้านนี $จะมีการขยายตวัหรือคงอยู ่ และความตอ่เนื�องของรายได้ในธุรกิจดงักลา่วยอ่มมี
ผลกระทบ ซึ�งธนาคารได้ดําเนินแผนการขยายธุรกิจในด้านอื�นๆ เพื�อรองรับรายได้ที�อาจได้รับผลกระทบในด้านนี $มาตลอด 
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44..    ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ  
 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกัที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 4.1.1 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีที�ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ/และไมต่ดิภาระผกูพนัใดๆ ที�ใช้ใน
การประกอบธุรกิจ ณ วนัที� 31 ธนัวาคมดงันี : 

หนว่ย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

    

  ที�ดิน 147 150   339 
  อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 323 727            1,007 
  อปุกรณ์ 353 306   247 
  เครื�องตกแตง่และติดตั :ง 235 142   166 
  ยานพาหนะ 165 116   122 
  งานระหวา่งติดตั :ง - 4                 11 
  รวมที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,223 1,445 1,892 

 

 4.1.2 สญัญาเช่าและบริการระยะยาว 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาเช่ารถยนต์ สญัญาเช่าสํานกังาน ค่าใช้จ่าย
เกี�ยวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการรักษาข้อมลู และคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัอปุกรณ์สาํนกังาน โดยมีสว่นที�ครบกําหนดชําระ
ตามระยะเวลานบัตั :งแตว่นัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคมดงันี : 

 (หนว่ย : ล้านบาท) 
                                    ปี 2558 

 
ค่าเช่าตามสัญญา

เช่ารถยนต์ 
ค่าเช่าตามสัญญา
เช่าสาํนักงาน 

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สาํนักงาน 

รวม 

  ภายใน 1 ปี 1 146 1 148 
  ภายในปีที� 2 - 115 1 116 
  3 ปีขึ :นไป - 47 1 48 
  รวม 1 308 3 312 
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 (หนว่ย : ล้านบาท) 
                                  ปี 2557 

 
ค่าเช่าตามสัญญา

เช่ารถยนต์ 
ค่าเช่าตามสัญญา
เช่าสาํนักงาน 

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สาํนักงาน 

รวม 

  ภายใน 1 ปี 2 105 4 111 
  ภายในปีที� 2 1 79 - 80 
  3 ปีขึ :นไป - 38 - 38 
  รวม 3 222 4 229 

 

(หนว่ย : ล้านบาท) 
                                  ปี 2556 

 
ค่าเช่าตามสัญญา

เช่ารถยนต์ 
ค่าเช่าตามสัญญา
เช่าสาํนักงาน 

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สาํนักงาน 

รวม 

  ภายใน 1 ปี - 156 45 201 
  ภายในปีที� 2 1 94 4 99 
  3 ปีขึ :นไป - 106 - 106 
  รวม 1 356 49 406 
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4.2 เงนิให้สินเชื�อ 

4.2.1 นโยบายการจดัชั :นสนิทรัพย์และนโยบายการตั :งสาํรองคา่เผื�อหนี :สงสยัจะสญู 

ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีนโยบายการจดัชั :นสนิทรัพย์และนโยบายการตั :งสาํรองคา่เผื�อหนี :สงสยัจะสญูตามเกณฑ์
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย นอกจากนี : เพื�อเสริมสร้างความแขง็แกร่ง ธนาคารจึงมีนโยบายการกนัเงินสาํรองที�มีตอ่เงินให้
สนิเชื�อด้อยคณุภาพในอตัราที�สงูกวา่เกณฑ์ที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด เพื�อให้มีระดบัเงินสาํรองที�มตีอ่เงินให้สนิเชื�อ
ด้อยคณุภาพในอตัราที�สงู และธนาคารยงัมีนโยบายในการรักษาระดบัการกนัเงินสาํรองที�สงูเพียงพอเพื�อรองรับความ
เสยีหายที�อาจจะเกิดขึ :น หรือระดบัเงินสาํรองที�อาจเพิ�มขึ :นในภาวะวกิฤต และไมทํ่าให้ระดบัเงินกองทนุของธนาคารตํ�ากวา่
อตัราที�กฎหมายกําหนด  

• เงินให้สนิเชื�อ 

ธนาคารถือปฏิบตัิในการจดัชั :นหนี :และตั :งคา่เผื�อหนี :สงสยัจะสญูสาํหรับเงินให้สนิเชื�อตามข้อกําหนดของประกาศ
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ลงวนัที� 3 สงิหาคม 2551 และตามการประเมินผลของฝ่ายบริหารเกี�ยวกบัความสญูเสยีที�
อาจจะเกิดขึ :นจากยอดเงินให้สนิเชื�อที�คงค้างอยู ่ ณ วนัสิ :นงวด โดยการจดัชั :นหนี :พิจารณาจากระยะเวลาที�ค้างชําระและ
ความสามารถในการชําระหนี :ของลกูหนี : สว่นมลูคา่หลกัประกนัที�ใช้ขึ :นอยูก่บัประเภทของหลกัประกนั ธนาคารจดัชั :นเงินให้
สนิเชื�อทั :งหมดโดยแบง่ออกเป็น 6 ประเภทและตั :งคา่เผื�อหนี :สงสยัจะสญูขึ :นในอตัราที�กําหนดสาํหรับแตล่ะประเภทดงันี : 

1) ลกูหนี :จดัชั :นปกต ิ ตั :งสาํรองไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 1.00 ของยอดหนี :คงค้างสทุธิ 

2) ลกูหนี :จดัชั :นกลา่วถึงเป็นพิเศษ ตั :งสาํรองไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 2.00 ของยอดหนี :คงค้างสทุธิ 

3) ลกูหนี :จดัชั :นตํ�ากวา่มาตรฐาน ตั :งสาํรองไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 100.00 ของยอดหนี :คงค้างสทุธิ 

4) ลกูหนี :จดัชั :นสงสยั ตั :งสาํรองไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 100.00 ของยอดหนี :คงค้างสทุธิ 

5) ลกูหนี :จดัชั :นสงสยัจะสญู ตั :งสาํรองไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 100.00 ของยอดหนี :คงค้างสทุธิ 

ยกเว้นลกูหนี :จดัชั :นสงสยัจะสญูที�ยงัไมไ่ด้ฟ้องร้องดาํเนินคดีหรือปรับ
โครงสร้างหนี : ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดให้ตั :งคา่เผื�อหนี :สงสยั
จะสญูเพิ�มตามจํานวนวนัที�ค้างชําระ 

6) ลกูหนี :จดัชั :นสญู ตดัออกจากบญัชี 

หมายเหต ุ 1) ยอดหนี :คงค้าง หมายถึง เงินต้นและดอกเบี :ยค้างรับ 

 2) ยอดหนี :คงค้างสทุธิ หมายถึง ยอดหนี :คงค้างหลงัหกัหลกัประกนั 

สาํหรับลกูหนี :เงินให้สนิเชื�อและลกูหนี :เชา่ซื :อกลุม่ขนสง่ (Fleet) ธนาคารบนัทกึคา่เผื�อหนี :สงสยัจะสญูสาํหรับ
ลกูหนี :ที�จดัชั :นตํ�ากวา่มาตรฐาน จดัชั :นสงสยั และจดัชั :นสงสยัจะสญูในอตัราร้อยละ 100.00 ของสว่นตา่งระหวา่งยอดหนี :
ตามบญัชีกบัมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดที�คาดวา่จะได้รับจากลกูหนี :หรือมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดที�คาดวา่จะ
ได้รับจากการจําหนา่ยหลกัประกนั ทั :งนี : อตัราดอกเบี :ยคดิลดและระยะเวลาที�คาดวา่จะจําหนา่ยหลกัประกนัได้อ้างอิงตาม
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หลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย สาํหรับลกูหนี :ชั :นปกติและชั :นกลา่วถึงเป็นพิเศษ ธนาคารบนัทกึคา่เผื�อหนี :สงสยัจะ
สญูในอตัราร้อยละ 1.00 และร้อยละ 2.00 ของมลูหนี :หลงัหกัหลกัประกนัตามลาํดบั  

• ลกูหนี :ตามสญัญาเชา่ซื :อ 

ธนาคารตั :งค่าเผื�อหนี :สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี :เช่าซื :อโดยวิธีกันเงินสํารองเป็นกลุ่มลูกหนี : (Collective 
Approach) โดยพิจารณาจากผลขาดทนุจากประสบการณ์ในอดีต ซึ�งคํานวณจากคา่ความนา่จะเป็นที�ลกูหนี :จะผิดนดัชําระ
หนี : (Probability of Default) และร้อยละของความเสียหายที�อาจจะเกิดขึ :นเมื�อลกูหนี :ผิดนดัชําระหนี :ต่อยอดหนี : (Loss 
Given Default) รวมถึงธนาคารได้มีการปรับปรุงผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีตด้วยปัจจัยสําคญัที�บ่งชี :สภาวะ
เศรษฐกิจของทั :งในและตา่งประเทศที�อาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนี : และธนาคารยงัได้พิจารณาค่าเผื�อ
หนี :สงสยัจะสญูเพิ�มเติมจากอตัราการกนัเงินสํารองแบบกลุม่ลกูหนี : (Collective Approach) ในบางกลุม่ของชั :นสินทรัพย์
เพื�อให้สอดคล้องกบัการกนัเงินสาํรองแบบระมดัระวงั ทั :งนี : การตั :งคา่เผื�อหนี :สงสยัจะสญูสาํหรับลกูหนี :เช่าซื :อโดยวิธีกนัเงิน
สาํรองแบบกลุม่ลกูหนี :เป็นไปตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัชั :นและการกนัเงินสํารอง
ของสถาบนัการเงิน 

• ลกูหนี :ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

บริษัทยอ่ยที�ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ตั :งคา่เผื�อหนี :สงสยัจะสญูสาํหรับลกูหนี :ธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื :อขาย
ลว่งหน้าโดยการประเมินฐานะของลกูหนี :แตล่ะราย ประกอบกบัการพิจารณาตามกฎเกณฑ์ตามประกาศของสาํนกังาน 
ก.ล.ต. ซึ�งการประเมินนี :รวมถึงการพิจารณาความเสี�ยงและมลูคา่ของหลกัทรัพย์ที�ใช้คํ :าประกนั บริษัทยอ่ยตั :งคา่เผื�อหนี :
สงสยัจะสญูสาํหรับลกูหนี :เมื�อหนี :นั :นมีหลกัประกนัไมเ่พียงพอและ/ หรือมีโอกาสที�ลกูหนี :จะชําระเงินต้นและดอกเบี :ยคืนไม่
ครบจํานวน 

• นโยบายการตั :งสาํรองคา่เผื�อการด้อยคา่ของทรัพย์สนิ 

การตั :งสาํรองคา่เผื�อการด้อยคา่ของทรัพย์สนิของธนาคารจะพิจารณาจากข้อบง่ชี :การด้อยคา่ตามมาตรฐาน
บญัชีและการประมาณมลูคา่ที�คาดวา่จะได้รับคืนในอนาคต 

4.2.2 นโยบายการรับรู้รายได้ 

• รายได้ดอกเบี :ยจากเงินให้สนิเชื�อ 

รายได้ดอกเบี :ยจากเงินให้สนิเชื�อรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบี :ยจากเงินให้กู้ยืมที�ค้างชําระเกินกว่า 
3 เดือนนบัตั :งแตว่นัครบกําหนดชําระซึ�งรับรู้เมื�อเก็บเงินได้ ธนาคารได้บนัทกึยกเลกิรายได้สาํหรับดอกเบี :ยจากเงินให้สนิเชื�อ
และลกูหนี :ที�ธนาคารบนัทกึบญัชีเป็นรายได้แล้วออกจากบญัชีเมื�อลกูหนี :เป็นลกูหนี :ที�ค้างชําระเงินต้นหรือดอกเบี :ยเกินกว่า 
3 เดือนนบัจากวนัครบกําหนดชําระเพื�อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวนัที� 3 สิงหาคม 2551 
ธนาคารจะรับรู้รายได้เมื�อเก็บเงินได้และจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื�อลกูหนี :ได้ชําระเงินต้นและดอกเบี :ยที�
ยงัคงค้างครบถ้วนแล้ว 

• รายได้จากการให้เชา่ซื :อและสญัญาเชา่ทางการเงิน 
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รายได้ดอกเบี :ยจากการให้เช่าซื :อรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบี :ยที�แท้จริง  

รายได้ดอกเบี :ยจากการให้เช่าซื :อรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ธนาคารบนัทกึยกเลกิรายได้สาํหรับดอกเบี :ยจากการให้
เช่าซื :อที�ธนาคารบนัทกึบญัชีเป็นรายได้แล้วออกจากบญัชีเมื�อลกูหนี :นั :นเป็นลกูหนี :ที�ค้างชําระเงินต้นหรือดอกเบี :ยเกินกวา่ 3 
เดือนนบัจากวนัครบกําหนดชําระเพื�อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ลงวนัที� 3 สงิหาคม 2551 
ธนาคารจะรับรู้รายได้เมื�อเก็บเงินได้และจะรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหมเ่มื�อลกูหนี :ได้ชําระเงินต้นและดอกเบี :ยที�ยงัคงค้าง
ครบถ้วนแล้ว 

ธนาคารและบริษัทยอ่ยรับรู้รายได้จากการให้เช่าสนิทรัพย์ระยะยาวซึ�งเป็นสญัญาเช่าทางการเงินตามวิธีอตัรา
ดอกเบี :ยที�แท้จริง (Effective Interest Method) ตลอดอายขุองสญัญาเชา่ 

• รายได้จากเงินให้สนิเชื�อที�ระงบัการรับรู้รายได้ 

นโยบายการรับรู้รายได้จากเงินให้สนิเชื�อของธนาคารถือปฏิบตัิตามข้อกําหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
กลา่วคือ ระงบัการรับรู้รายได้สาํหรับเงินให้สนิเชื�อที�มีการค้างชําระเงินต้นและ/ หรือดอกเบี :ยเป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 
3 เดือนนบัแตว่นัครบกําหนดชําระดอกเบี :ยหรือเงินต้นทั :งจํานวน หรือตามงวดที�กําหนดในสญัญา หรือเมื�อได้ทวงถามหรือ
เรียกชําระแล้วแตว่นัใดจะถงึก่อนโดยไมค่ํานงึวา่ลกูหนี :รายนั :นจะมหีลกัประกนัหรือไม ่ ยกเว้นเงินเบิกเกินบญัชีจะพิจารณา
จากการไมไ่ด้รับเงินเข้าบญัชีเพื�อชําระเงินต้นหรือดอกเบี :ยเกินกวา่ 3 เดือนนบัแตว่นัที�ถกูยกเลกิวงเงิน หรือวนัที�ยอดหนี :เกิน
วงเงิน หรือวนัที�ครบกําหนดสญัญา แล้วแตว่นัใดจะถงึก่อน 
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4.3 เงนิลงทุน 

4.3.1 นโยบายการลงทนุ 

 ธนาคารและบริษัทยอ่ยจดัประเภทเงินลงทนุนอกเหนือจากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและสว่นได้เสยีในกิจการร่วม
ค้าเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เงินลงทนุเพื�อค้า เงินลงทนุที�ถือไว้จนครบกําหนด เงินลงทนุเผื�อขาย และเงินลงทนุทั�วไป ซึ�งการจดั
ประเภทของเงินลงทนุจะเป็นไปตามเป้าหมายการลงทนุอยา่งเหมาะสม ณ เวลาที�ลงทนุ และมีการทบทวนการจดัประเภท
เป็นปกติอยา่งสมํ�าเสมอ ทั :งนี :  ในการลงทนุของธนาคารและบริษัทยอ่ยจะคาํนงึถงึสภาพคลอ่งของธนาคาร สภาพคลอ่ง
ของหลกัทรัพย์ ผลตอบแทนที�คาดวา่จะได้รับ และความเสี�ยงภายใต้นโยบายตา่งๆ ของกลุม่ธุรกิจฯ 

4.3.2 การบริหารความเสี�ยงจากการลงทนุ 

 กลุม่ธุรกิจฯ มีการลงทนุและทําธุรกรรมที�เกี�ยวข้องทั :งในตลาดเงินและตลาดทนุ โดยหนว่ยงานของธนาคารมี
หน้าที�ลงทนุและทําธุรกรรมในตลาดเงินเป็นหลกั ในขณะบริษัทยอ่ยทําหน้าที�ลงทนุในหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
สญัญาซื :อขายลว่งหน้าในตลาดซื :อขายลว่งหน้า และอนพุนัธ์ตราสารทนุ ตามกลยทุธ์ตา่งๆ ของบริษัทยอ่ย ซึ�งการลงทนุ
ทั :งหมดของกลุม่ธุรกิจฯ เป็นไปตามกรอบและนโยบายความเสี�ยงของกลุม่ธุรกิจฯ และการควบคมุดแูลรับผิดชอบจากฝ่าย
งานที�ทําธุรกรรมและจากสายบริหารความเสี�ยง   

 สายบริหารความเสี�ยงมีหน้าที�ติดตามมลูคา่ ควบคมุ และรายงานสถานะความเสี�ยง รวมไปถึงกําหนดคา่เพดาน
ความเสี�ยงที�สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และความเสี�ยงของเงินลงทนุแตล่ะประเภท โดยใช้เครื�องมือวดัความเสี�ยงตา่งๆ ที�
เป็นมาตรฐานสากลในการตดิตามและความคมุความของเงินลงทนุดงักลา่ว  

4.3.3 การตั :งสาํรองคา่เผื�อการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 

 ธนาคารและบริษัทยอ่ยตั :งสาํรองคา่เผื�อการด้อยคา่ของเงินลงทนุตามมาตรฐานบญัชี โดยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์
เพื�อค้าและเผื�อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูคา่ยตุิธรรม บนัทกึการเปลี�ยนแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ
ในหลกัทรัพย์เพื�อค้าเป็นรายการกําไรหรือขาดทนุในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และบนัทกึการเปลี�ยนแปลงมลูคา่ยตุิธรรม
ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื�อขายเป็นรายการในสว่นของเจ้าของผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นจนกวา่จะจําหนา่ย
หลกัทรัพย์ไป ซึ�งจะบนัทกึผลกําไรหรือขาดทนุจากการจําหนา่ยเงินลงทนุดงักลา่วในกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 

 เงินลงทนุที�ถือไว้จนครบกําหนดวดัมลูคา่ด้วยวิธีราคาทนุตดัจําหนา่ยตามอตัราดอกเบี :ยที�แท้จริง ในขณะที�เงิน
ลงทนุทั�วไปในหลกัทรัพย์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทนุปรับลดด้วยคา่เผื�อการด้อยคา่เงินลงทนุ 

4.3.4 การลงทนุของธนาคารในบริษัทยอ่ย 

• ความหมายของบริษัทยอ่ย 

ความหมายของบริษัทยอ่ยเป็นไปตามคํานิยามของมาตรฐานการบญัชี ซึ�งได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินในสว่นของ
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน หวัข้อนโยบายการบญัชีที�สาํคญั  

• นโยบายการลงทนุของธนาคาร 
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การลงทนุเชิงกลยทุธ์ 

การลงทนุเชิงกลยทุธ์เป็นการลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม โดยจะลงทนุในบริษัทที�ประกอบธุรกิจที�เอื :อ
ประโยชน์กบัธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ในเชิงยทุธศาสตร์ เพื�อให้บรรลตุามพนัธกิจ กลยทุธ์ และแผนการดาํเนินธุรกิจของกลุม่
ธุรกิจฯ และเป็นไปตามแนวทางการดาํเนินธุรกิจและการกํากบัดแูลกิจการของกลุม่ธุรกิจฯ รวมถงึแนวทางการกํากบัแบบ
รวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

การลงทนุเพื�อผลตอบแทน 

การลงทนุเพื�อผลตอบแทนเป็นการลงทนุเพื�อวตัถปุระสงค์การได้มาซึ�งสนิทรัพย์ประเภทสนิเชื�อที�ด้อยคณุภาพด้วย
ราคาที�ตํ�ากวา่มลูคา่เงินต้นคงค้างและมลูคา่หลกัประกนั ทั :งนี : เพื�อหวงักําไรหรือผลตอบแทนจากการบริหารการลงทนุผา่น
ลกัษณะกองทนุรวมตา่งๆ ที�เป็นบริษัทยอ่ยของธนาคาร ซึ�งจดัตั :งขึ :นโดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพื�อการลงทนุในสทิธิเรียกร้อง
ประเภทสนิเชื�อธุรกิจ สนิเชื�อพาณิชย์ สนิเชื�ออื�น ซึ�งองค์การเพื�อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน (“ปรส.”) ได้นําออกประมลู 
รวมถงึกองทนุประเภทลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้องที�มีอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั 
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55..    ข้อพพิาททางกฎหมายข้อพพิาททางกฎหมาย    
 

ในการประกอบธุรกิจด้านสนิเชื�อ สนิเชื�อเชา่ซื $อ และปรับโครงสร้างหนี $ ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีคดีความ
ทั $งที�ธนาคารเป็นผู้ ฟ้องคดีและที�ธนาคารถกูฟ้องคดีอนัเป็นคดคีวามที�เป็นผลมาจากการดําเนินธุรกิจ เช่น การฟ้องบงัคบัชําระ
หนี $จากผู้กู้  การฟ้องเรียกหลกัประกนั ซึ�งเหลา่นี $เป็นคดคีวามที�มีลกัษณะเป็นปกตใินการดําเนินธุรกิจ  อยา่งไรก็ตาม คดีความ
เหลา่นั $นมิได้มคีดใีดที�เป็นคดีความที�อาจมีผลกระทบตอ่สนิทรัพย์ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ที�มีจํานวนสงูกวา่ร้อย
ละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี $ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายอื�นใดที�อาจมี
ผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ที�มีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น หรือที�
อาจกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ อยา่งมีนยัสาํคญัแตไ่มส่ามารถประเมินผลกระทบเป็น
ตวัเลขได้  
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66. .   ข้อมูลทั�วไปข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสาํคัญอื�นและข้อมูลสาํคัญอื�น  
 

 

บริษัทที�ออกหลักทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

 ชื�อภาษาองักฤษ  "KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED"    

 ชื�อยอ่   “KKP”   

ประกอบธุรกิจ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจตลาดทุน และธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องตามที�ได้รับอนุญาตไว้ใน
พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงินฯ และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และประกาศที�เกี�ยวข้อง 

จาํนวนและชนิดของหุ้น 846,751,109 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นหุ้นสามญั 846,751,109 หุ้น 

 และหุ้นบริุมสทิธิ -0- หุ้น (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558) 

ทุนจดทะเบียน     8,523,372,680 บาท  

ทุนชาํระแล้ว        8,467,511,090 บาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558) 

ที�ตั +งสาํนักงานใหญ่ เลขที� 500 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์ ชั Sน 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ   
10330 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000986   

โทรศัพท์ 0-2165-5555 

โทรสาร 0-2256-9933 

เว็บไซต์ www.kiatnakinphatra.com 
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ชื�อ ที�ตั +งสาํนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสารของบุคคลอ้างอิงอื�นๆ 

นายทะเบียน   -  หุ้นสามญั : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  เลขที� 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศพัท์ 0-2009-9000   โทรสาร 0-2009-9991 

 

  ผู้สอบบัญช ี : นางอณุากร  พฤฒิธาดา                                         

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3257 

  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

  เลขที� 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี Sทาวเวอร์ ชั Sน 15  

  ถนนสาทรใต้ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 

  โทรศพัท์  0-2344-1000   โทรสาร 0-2286-5050 

 

ที�ปรึกษากฎหมาย : บริษัท สาํนกักฎหมายเอราวณั จํากดั 

  เลขที� 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชั Sน 12                 

  ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

  เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศพัท์ 0-2664-0424  โทรสาร 0-2664-0980 

 

ที�ปรึกษา / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : ไมม่ ี
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นิตบุิคคลที�ธนาคารถือหุ้นตั +งแต่ร้อยละ 10.00 ขึ +นไป  

ธนาคารมีการลงทนุในนิติบคุคล โดยถือหุ้นตั Sงแตร้่อยละ 10.00 ขึ Sนไปของจํานวนหุ้นที�ออกจําหนา่ยแล้วดงัตอ่ไปนี S 
ชื�อนิติบคุคล / สถานที�ตั Sง ประเภทธุรกิจ หุ้นสามญัที�

จําหน่ายได้แล้ว
ทั Sงหมด (หุ้น) 

สดัสว่นความเป็น
เจ้าของ (ร้อยละ) 

1.  บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
    ที�อยู ่ เลขที� 252/6 อาคารสํานกังานเมืองไทย-ภทัร 1 ชั Sน 9   
            ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
            กรุงเทพฯ 10310 
             โทรศพัท์ 0-2305-9000          โทรสาร 0-2693-2535 

ธุรกิจลงทนุในบริษัทอื�น 
และธุรกิจการลงทนุ 

210,310,240.00 99.98 

2.  บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
    ที�อยู ่ เลขที� 252/6 อาคารสํานกังานเมืองไทย-ภทัร 1 ชั Sน 6, 8-11   
             ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 
          โทรศพัท์ 0-2275-0888, 0-2693-2000   โทรสาร 0-2305-9535 

ธุรกิจหลกัทรัพย์ 213,500,000.00 99.95* 

3.  บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั  
    ที�อยู ่ เลขที� 500 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี  
             เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
              โทรศพัท์ 0-2680-2222          โทรสาร 0-2680-2233 

ธุรกิจหลกัทรัพย์ 50,000,000.00 99.97* 

4.  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั    
    ที�อยู ่ เลขที� 252/25 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ 
             ชั Sน 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
             เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
             โทรศพัท์ 0-2305-9800   โทรสาร 0-2305-9803 

ธุรกิจจดัการกองทนุ 12,000,000.00 99.97* 

5.  บริษัท สํานกักฎหมายเอราวณั จํากดั 
    ที�อยู ่ เลขที� 209/1 อาคาร เค ทาวเวอร์ บ ีชั Sน 12 ถนนสขุมุวิท 21 
            แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
            โทรศพัท์ 0-2664-0424         โทรสาร 0-2664-0980 

สํานกักฎหมาย 10,000.00 99.93 

6.  บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จํากดั 
    ที�อยู ่ เลขที� 209 อาคาร เค ทาวเวอร์ ชั Sน 10 ถนนสขุมุวิท 21 
             แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110   
             โทรศพัท์ 0-2664-1396-7      โทรสาร 0-2664-2163 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 230,000,000.00 80.58 

7.  บริษัท บีทีเอ็มยลูีสซิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั 
    ที�อยู ่ เลขที� 54 อาคารหะรินธร ชั Sน 4 ถนนสาทรเหนือ  
             แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
             โทรศพัท์ 0-2266-3060         โทรสาร 0-2266-3067 

ธุรกิจเชา่การเงิน 600,000.00 10.00 

8.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� 1   
    ที�อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จํากดั 
            เลขที� 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั Sน 24 ถนนพระราม 1  
            แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  
            โทรศพัท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทนุ 21,665,778.5942 99.95 
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ชื�อนิติบคุคล / สถานที�ตั Sง ประเภทธุรกิจ หุ้นสามญัที�
จําหน่ายได้แล้ว
ทั Sงหมด (หุ้น) 

สดัสว่นความเป็น
เจ้าของ (ร้อยละ) 

9.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� 2 
    ที�อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จํากดั 
            เลขที� 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั Sน 24 ถนนพระราม 1  
            แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  
            โทรศพัท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทนุ 78,683,161.1474 99.59 

10.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� 3 
    ที�อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จํากดั 
            เลขที� 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั Sน 24 ถนนพระราม 1  
            แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  
            โทรศพัท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทนุ 77,595,895.6819 99.97 

11.  กองทนุรวมไทยรีสตคัเจอริ�ง   
    ที�อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จํากดั 
             เลขที� 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั Sน 24 ถนนพระราม 1  
             แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
             โทรศพัท์ 0-2659-8888         โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทนุ 68,263,486.3132 98.91 

12. กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� พร็อพเพอร์ตี S 3 
     ที�อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จํากดั 
             เลขที� 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั Sน 24 ถนนพระราม 1  
             แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  
             โทรศพัท์ 0-2659-8888         โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทนุ 81,965,315.5500 98.77 

13. กองทนุรวมบางกอกแคปปิตอล  
    ที�อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จํากดั 
            เลขที� 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั Sน 24 ถนนพระราม 1  
            แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  
            โทรศพัท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทนุ 34,388,611.8195 
 

95.72 

14. กองทนุรวมแกมมา่แคปปิตอล 
    ที�อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จํากดั 
            เลขที� 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั Sน 24 ถนนพระราม 1  
            แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  
            โทรศพัท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทนุ 27,020,796.4744 94.03 

*ถือหุ้นผ่านบริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน)  
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77..    ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น    

 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว  

7.1.1 หุ้นสามญัของธนาคารจดทะเบียนซื )อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใต้ชื�อ “KKP” โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2558 ธนาคารมีหุ้นสามญัจํานวนทั )งสิ )น 846,751,109 หุ้น (มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) มีทนุจดทะเบียนและทนุเรียกชําระแล้วดงันี )  

- ทนุจดทะเบียน  8,523,372,680  บาท 

- ทนุชําระแล้ว   8,467,511,090  บาท 

7.1.2 ธนาคารไมม่ีหุ้นบริุมสทิธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558  

 

7.2 ผู้ถอืหุ้น  

7.2.1 รายชื�อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายชื�อผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรกของธนาคาร ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 11 กนัยายน 2558 เพื�อ
กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับเงินปันผลมดีงันี ) 

ลาํดับ รายชื$อผู้ถอืหุ้น ประเภทผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น 
(หุ้น)  

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH/1 นิติบคุคลตา่งประเทศ   71,618,397  8.46 
2. CHASE NOMINEES LIMITED นิติบคุคลตา่งประเทศ 62,052,865 7.33 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั นิติบคุคลในประเทศ 50,024,099 5.91 
4. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS CL AC นิติบคุคลตา่งประเทศ  37,429,463  4.42 
5. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน บคุคลธรรมดาในประเทศ 35,532,761  4.20 
6. บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) นิติบคุคลในประเทศ 34,867,143 4.12 
7. บริษัท นํ )าตาลตะวนัออก จํากดั/2 นิติบคุคลในประเทศ  34,750,804  4.10 
8. นางวรรณสมร วรรณเมธี บคุคลธรรมดาในประเทศ 28,252,203  3.34 
9. บริษัท โชติธนวฒัน์ จํากดั นิติบคุคลในประเทศ  20,693,600  2.44 
10. กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล นิติบคุคลในประเทศ 18,148,900  2.14 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก  393,370,235 46.46 
ผู้ ถือหุ้นอื�น 453,380,874 53.54 
รวม 846,751,109 100.00 
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ผู้ถอืหุ้นแบ่งตามสัญชาต ิ จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย 581,138,287 68.63 
ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว 265,612,822 31.37 

หมายเหต ุ:  
/1   การถือหุ้นโดย CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH   เป็นการถือเพื�อบริษัท รวมพล ภทัร อินเตอร์เนชั�นแนล คอร์ป ซึ�งประกอบ
ธุรกิจ Holding Company โดย ณ สิ )นปี 2558 บริษัท รวมพล ภทัร อินเตอร์เนชั�นแนล คอร์ป มีบคุคลรายนามดงัต่อไปนี )เป็นกลุ่มบุคคลหลกัที�เป็นผู้
ถือหุ้น 
 

ลาํดับที$ รายชื$อผู้ถอืหุ้น  จาํนวนหุ้น (หุ้น)  สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

1. นายบรรยง  พงษ์พานิช 1,400  6.76 

2. นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์ 1,400  6.76 

3. นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ 1,000  4.83 

4. ดร.ศภุวฒุิ  สายเชื )อ 1,000  4.83 

5. นางพชันี  ลิ�มอภิชาต 1,000  4.83 

6. นายกฤติยา  วีรบรุุษ 1,000  4.83 

7. นายนรเชษฐ์  แสงรุจิ 800  3.86 

8. นางภทัรพร  มิลนิทสตู 800  3.86 

9. นายตรัยรักษ์  เต็งไตรรัตน์ 800  3.86 

10. นายธีระพงษ์  วชิรพงศ์ 600  2.90 

 11. อื�นๆ 10,920 52.70 
 รวม 20,720 100.00  

/2   บริษัท นํ )าตาลตะวนัออก จํากัด ถือหุ้นโดยคณุหญิงณัฐิกา วธันเวคิน ร้อยละ 12.95 และนายสขุกาญจน์ วธันเวคิน ร้อยละ 26.60 ซึ�งถือหุ้นใน
ธนาคารร้อยละ 0.29 และร้อยละ 1.85 ตามลําดบั 
 

7.2.2 ข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที�มีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ และพนัธะผกูพนั
เกี�ยวกบัการออกหุ้นในอนาคต  
- ไมม่ ี - 
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อื$น 
7.3.1 หุ้นกู้    

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารมีหุ้นกู้ ระยะยาวและระยะสั )นคงเหลอืรวมมลูคา่ทั )งสิ )น 59,168.00 ล้านบาท โดย
มีรายละเอียดดงันี ) 

- หุ้นกู้ ระยะสั )นอายไุมเ่กิน 270 วนั ประเภทไมม่ีประกนัและไมด้่อยสทิธิมลูคา่ 36,448.00 ล้านบาท 
 

ชื$อหุ้นกู้ จาํนวน 
(ล้านบาท) 

วันที$ออกหุ้นกู้ วันที$ครบกาํหนดไถ่
ถอน 

อายุ 
(เดือน) 

Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK16107A 500.00 07/07/2558 07/01/2559 6 1.68 
KK16401A 500.00 07/07/2558 01/04/2559 9 1.72 
KK16120A 1,000.00 20/07/2558 20/01/2559 6 1.65 
KK16122A 500.00 22/07/2558 22/01/2559 6 1.65 
KK16125A 400.00 20/07/2558 25/01/2559 6 1.65 
KK16407A 320.00 20/07/2558 07/04/2559 9 1.72 
KK16126A 1,000.00 21/07/2558 26/01/2559 6 1.65 
KK16422A 400.00 27/07/2558 22/04/2559 9 1.72 
KK16121A 40.00 23/07/2558 21/01/2559 6 1.65 
KK16115A 500.00 22/07/2558 15/01/2559 6 1.65 
KK16115B 260.00 23/07/2558 15/01/2559 6 1.65 
KK16421A 600.00 27/07/2558 21/04/2559 9 1.70 
KK16115C 200.00 23/07/2558 15/01/2559 6 1.65 
KK16201A 400.00 27/07/2558 01/02/2559 6 1.65 
KK16418A 1,500.00 23/07/2558 18/04/2559 9 1.70 
KK16419A 650.00 28/07/2558 19/04/2559 9 1.72 
KK16421B 350.00 28/07/2558 21/04/2559 9 1.72 
KK16203A 1,200.00 03/08/2558 03/02/2559 6 1.65 
KK16429A 300.00 03/08/2558 29/04/2559 9 1.70 
KK16428A 500.00 04/08/2558 28/04/2559 9 1.70 
KK16202A 214.00 06/08/2558 02/02/2559 6 1.75 
KK16421C 500.00 07/08/2558 21/04/2559 9 1.70 
KK16506A 1,300.00 10/08/2558 06/05/2559 9 1.65 
KK16210A 1,000.00 10/08/2558 10/02/2559 6 1.60 
KK16211A 1,000.00 11/08/2558 11/02/2559 6 1.60 
KK16216A 500.00 11/08/2558 16/02/2559 6 1.60 
KK16503A 500.00 11/08/2558 03/05/2559 9 1.65 



 แบบ 56-1 ประจําปี 2558  

 

สว่นที� 2-7 หน้า 7-4 

ชื$อหุ้นกู้ จาํนวน 
(ล้านบาท) 

วันที$ออกหุ้นกู้ วันที$ครบกาํหนดไถ่
ถอน 

อายุ 
(เดือน) 

Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK16217A 500.00 17/08/2558 17/02/2559 6 1.55 
KK16218A 35.00 20/08/2558 18/02/2559 6 1.55 
KK16224A 500.00 19/08/2558 24/02/2559 6 1.55 
KK16225A 500.00 26/08/2558 25/02/2559 6 1.58 
KK16303A 200.00 03/09/2558 03/03/2559 6 1.60 
KK16310A 1,000.00 07/09/2558 10/03/2559 6 1.63 
KK16310B 1,500.00 08/09/2558 10/03/2559 6 1.63 
KK16324A 500.00 24/09/2558 24/03/2559 6 1.65 
KK16324B 1,000.00 25/09/2558 24/03/2559 6 1.65 
KK16106A 600.00 06/10/2558 06/01/2559 3 1.63 
KK16113A 700.00 05/10/2558 13/01/2559 3 1.63 
KK16105A 70.00 06/10/2558 05/01/2559 3 1.63 
KK16106B 300.00 07/10/2558 06/01/2559 3 1.63 
KK16112A 30.00 09/10/2558 12/01/2559 3 1.63 
KK16112B 600.00 12/10/2558 12/01/2559 3 1.63 
KK16114A 325.00 15/10/2558 14/01/2559 3 1.63 
KK16419B 108.00 19/10/2558 19/04/2559 6 1.65 
KK16421D 30.00 22/10/2558 21/04/2559 6 1.65 
KK16422B 200.00 21/10/2558 22/04/2559 6 1.65 
KK16426A 700.00 26/10/2558 26/04/2559 6 1.70 
KK16427A 300.00 27/10/2558 27/04/2559 6 1.70 
KK16728A 500.00 05/11/2558 28/07/2559 9 1.80 
KK16726A 800.00 05/11/2558 26/07/2559 9 1.80 
KK16728B 1,000.00 04/11/2558 28/07/2559 9 1.80 
KK16510A 113.00 02/11/2558 10/05/2559 6 1.70 
KK16721A 300.00 04/11/2558 21/07/2559 9 1.80 
KK16204A 500.00 04/11/2558 04/02/2559 3 1.66 
KK16504A 500.00 04/11/2558 04/05/2559 6 1.70 
KK16808A 60.00 12/11/2558 08/08/2559 9 1.78 
KK16802A 10.00 06/11/2558 02/08/2559 9 1.78 
KK16211B 5.00 06/11/2558 11/02/2559 3 1.65 
KK16512A 10.00 09/11/2558 12/05/2559 6 1.70 
KK16804A 10.00 09/11/2558 04/08/2559 9 1.78 
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สว่นที� 2-7 หน้า 7-5 

ชื$อหุ้นกู้ จาํนวน 
(ล้านบาท) 

วันที$ออกหุ้นกู้ วันที$ครบกาํหนดไถ่
ถอน 

อายุ 
(เดือน) 

Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK16805A 20.00 09/11/2558 05/08/2559 9 1.78 
KK16301A 400.00 10/11/2558 01/03/2559 4 1.70 
KK16302A 300.00 10/11/2558 02/03/2559 4 1.70 
KK16303B 200.00 10/11/2558 03/03/2559 4 1.70 
KK16524A 1,100.00 23/11/2558 24/05/2559 6 1.70 
KK16304A 250.00 10/11/2558 04/03/2559 4 1.70 
KK16216B 50.00 16/11/2558 16/02/2559 3 1.66 
KK16512B 500.00 17/11/2558 12/05/2559 6 1.70 
KK16809A 500.00 18/11/2558 09/08/2559 9 1.78 
KK16519A 13.00 19/11/2558 19/05/2559 6 1.70 
KK16523A 145.00 20/11/2558 23/05/2559 6 1.70 
KK16606A 160.00 26/11/2558 06/06/2559 6 1.70 
KK16608A 500.00 08/12/2558 08/06/2559 6 1.80 
KK16609A 500.00 09/12/2558 09/06/2559 6 1.80 
KK16613A 1,000.00 11/12/2558 13/06/2559 6 1.80 
KK16610A 1,000.00 11/12/2558 10/06/2559 6 1.80 
KK16616A 30.00 16/12/2558 16/06/2559 6 1.80 
KK16627A 140.00 18/12/2558 27/06/2559 6 1.80 
รวม 36,448.00     

 
- หุ้นกู้ ระยะยาวคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มลูคา่ 22,720.00 ล้านบาท  

 
ชื$อหุ้นกู้ จาํนวน 

(ล้านบาท) 
วันที$ออกหุ้นกู้ วันที$ครบกาํหนดไถ่

ถอน 
อายุ (ปี) Coupon (p.a.) 

(ร้อยละ) 

KK186A 650.00 01/06/2554 01/06/2561 7 4.62 
KK187A 240.00 22/07/2554 22/07/2561 7 5.00 
KK188A 500.00 23/08/2554 23/08/2561 7 4.80 
KK18DA 625.00 02/12/2554 02/12/2561 7 5.10 
KK16DA 975.00 07/12/2554 07/12/2559 5 5.10 
KK18DB 10.00 07/12/2554 07/12/2561 7 5.05 
KK165A 3,500.00 28/05/2556 28/05/2559 3 3.58 
KK168A 1,500.00 15/08/2556 15/08/2559 3 3.86 
KK174A 500.00 28/08/2556 05/04/2560 3.6 4.05 
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สว่นที� 2-7 หน้า 7-6 

ชื$อหุ้นกู้ จาํนวน 
(ล้านบาท) 

วันที$ออกหุ้นกู้ วันที$ครบกาํหนดไถ่
ถอน 

อายุ (ปี) Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK179A 330.00 12/09/2556 20/09/2560 4 4.45 
KK172A 4,000.00 20/02/2557 20/02/2560 3 3.78 
KK172B 1,000.00 27/02/2557 27/02/2560 3 3.78 
KK164A 600.00 03/04/2557 03/04/2559 2 3.18 
KK174B 900.00 03/04/2557  03/04/2560 3 3.60 
KK175A 560.00 07/05/2557 16/05/2560 3 3.54 
KK178A 60.00 21/08/2557 22/08/2560 3 3.33 
KK183A 270.00 27/08/2557 19/03/2561 3.6 3.52 
KK168B 1,000.00 31/10/2557 31/08/2559 1.8 3.05 
KK169A 1,000.00 21/09/2558 21/09/2559 1 1.80 
KK17NA 1,500.00 27/11/2558 27/11/2560 2 2.10 
KK25DA 3,000.00 23/12/2558 23/12/2568 10 5.10 
รวม  22,720.00     

 
รายละเอียดของหุ้นกู้ ระยะยาวประเภทไมม่ีประกนัและไมด้่อยสทิธิมีดงันี ) 
1. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 2/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์   : KK186A 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย  : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย   : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย   : 650,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื   : 650,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้     : 7 ปี 
วนัออกหุ้นกู้     : 1 มิถนุายน 2554 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 1 มิถนุายน 2561 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 4.62 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย   : ทกุวนัที� 1 มิถนุายนและ 1 ธนัวาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้                  
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : ไมม่ ี
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 
2. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 3/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์  : KK187A 
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สว่นที� 2-7 หน้า 7-7 

ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย  :  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 240,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื : 240,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้   : 7 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 22 กรกฎาคม 2554 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 22 กรกฎาคม 2561 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 5.00 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย  : ทกุวนัที� 22 มกราคมและ 22 กรกฎาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้                
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ :  A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 

3. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 4/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2561 
สญัลกัษณ์  : KK188A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย   : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย   : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย   : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 500,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 500,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้   : 7 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 23 สงิหาคม 2554 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 23 สงิหาคม 2561 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 4.80 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 23 พฤษภาคม 23 สงิหาคมและ 23 

พฤศจิกายนของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้                   
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : ไมม่ ี
นายทะเบียนหุ้นกู้   :  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 
4. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 5/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์  : KK18DA 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย   : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
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มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 625,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 625,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้   : 7 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 2 ธนัวาคม 2554 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 2 ธนัวาคม 2561 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้  :  อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 5.10 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย  : ทกุวนัที� 2 มิถนุายนและ 2 ธนัวาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้     
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 
5. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 6/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559 

สญัลกัษณ์  : KK16DA 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย  : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัและ/ หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย : 975,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื : 975,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้   : 5 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 7 ธนัวาคม 2554 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 7 ธนัวาคม 2559 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 5.10 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย  : ทกุวนัที� 7 มิถนุายนและ 7 ธนัวาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้     
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 
6. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 7/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์  : KK18DB 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 10,000 หนว่ย 
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จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 10,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้  : 7 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 7 ธนัวาคม 2554 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 7 ธนัวาคม 2561 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 5.05 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 7 มิถนุายนและ 7 ธนัวาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้      
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 
7. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 1/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559 

สญัลกัษณ์  : KK165A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัและ/ หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 3,500,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 3,500,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้  : 3 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 28 พฤษภาคม 2556 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 28 พฤษภาคม 2559 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 3.58 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 28 พฤศจิกายนและ 28 พฤษภาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้น

กู้      
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 
8. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559 

สญัลกัษณ์  : KK168A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/ หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 1,500,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 1,500,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้  : 3 ปี 
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วนัออกหุ้นกู้   : 15 สงิหาคม 2556 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 15 สงิหาคม 2559 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 3.86 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 15 กมุภาพนัธ์และ 15 สงิหาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้      
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 

9. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 3/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2560 
สญัลกัษณ์  : KK174A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 500,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 500,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้  : 3.6 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 28 สงิหาคม 2556 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 5 เมษายน 2560 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 4.05 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 5 เมษายนและ 5 ตลุาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้   
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  :  ไมม่ ี
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 
10. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 4/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2560 

สญัลกัษณ์  : KK179A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 330,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 330,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้  : 4 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 12 กนัยายน 2556 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 20 กนัยายน 2560 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   :  อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 4.45 ตอ่ปี 
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วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 20 มีนาคมและ 20 กนัยายนของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้   
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : ไมม่ ี
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 
11. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 1/2557 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2560 

สญัลกัษณ์  : KK172A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัและ/ หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 4,000,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 4,000,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้  : 3 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 20 กมุภาพนัธ์ 2557 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 20 กมุภาพนัธ์ 2560 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   :  อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 3.78 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 20 กมุภาพนัธ์และ 20 สงิหาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้   
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 
12. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 2/2557 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2560 

สญัลกัษณ์  : KK172B 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 1,000,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 1,000,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้  : 3 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 27 กมุภาพนัธ์ 2557 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 3.78 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 27 กมุภาพนัธ์และ 27 สงิหาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้   
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : ไมม่ ี
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
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13. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 3/2557 ชดุที� 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559 

สญัลกัษณ์  : KK164A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัและ/ หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 600,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 600,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้  : 2 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 3 เมษายน 2557 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 3 เมษายน 2559 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 3.18 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 3 เมษายนและ 3 ตลุาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้   
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 
14. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 3/2557 ชดุที� 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2560 

สญัลกัษณ์  : KK174B 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัและ/ หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 900,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 900,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้  : 3 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 3 เมษายน 2557 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   :  3 เมษายน 2560 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   :  อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 3.60 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 3 เมษายนและ 3 ตลุาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้   
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 
15. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 6/2557 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2560 

สญัลกัษณ์  : KK175A 
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ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 560,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 560,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้  : 3 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 7 พฤษภาคม 2557 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 16 พฤษภาคม 2560 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 3.54 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 16 พฤศจิกายนและ 16 พฤษภาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้น

กู้   
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : ไมม่ ี
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 
16. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 7/2557 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2560 

สญัลกัษณ์  : KK178A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 60,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 60,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้  : 3 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 21 สงิหาคม 2557 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 22 สงิหาคม 2560 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 3.33 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 22 กมุภาพนัธ์และ 22 สิงหาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้   
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : ไมม่ ี
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 
17. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 8/2557 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์  : KK183A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
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มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 270,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 270,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้  : 3.6 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 27 สงิหาคม 2557 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 19 มีนาคม 2561 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 3.52 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 19 มีนาคมและ 19 กนัยายนของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้   
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : ไมม่ ี
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 
18. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 9/2557 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559 

สญัลกัษณ์  : KK168B 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัและ/ หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 1,000,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 1,000,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้  : 1.8 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 31 ตลุาคม 2557 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   :  31 สงิหาคม 2559 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   :  อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 3.05 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 28 กมุภาพนัธ์และ 31 สงิหาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้   
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
 

19. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 1/2558 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559 
สญัลกัษณ์  : KK169A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัและ/ หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 1,000,000 หนว่ย 
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จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 1,000,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้  : 1 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 21 กนัยายน 2558 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   :  21 กนัยายน 2559 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   :  อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 1.80 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 21 มีนาคมและ 21 กนัยายนของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้   
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : ไมม่ ี
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 

20. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 2/2558 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559 
สญัลกัษณ์  : KK17NA 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัและ/ หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 1,500,000 หนว่ย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 1,500,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้  : 2 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 27 พฤศจิกายน 2558 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   :  27 พฤศจิกายน 2560 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   :  อตัราดอกเบี )ยคงที�ร้อยละ 2.10 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 27 พฤษภาคมและ 27 พฤศจิกายน ของทกุปี ตลอดอายหุุ้น

กู้    
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 
รายละเอียดของหุ้นกู้ ระยะยาวประเภทไมม่ีประกนัและด้อยสทิธิมดีงันี ) 
1.   หุ้นกู้ ด้อยสทิธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที� 2 ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ครั )งที� 1/2558 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี 2568 ซึ�งมข้ีอกําหนดให้สามารถตดัเป็นหนี )สญู (ทั )งจํานวนหรือบางสว่น) เมื�อทางการ      
ตดัสนิเข้าช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ออกหุ้นกู้กองทนุ และผู้ออกตราสารเงินกองทนุมีสทิธิไถ่ถอนกอ่นกําหนด 

 สญัลกัษณ์  : KK25DA 
 ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ ด้อยสิทธิชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ

   ไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ กองทุน ที�นับเป็นเงินกองทุนชั )นที� 2 ตาม
   หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสามารถรองรับผล
   ขาดทุนของผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนได้ เมื�อผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนมีผลการ
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   ดําเนินงานที�ไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตดัเป็น
   หนี )สญู (ทั )งจํานวนหรือบางสว่น) เมื�อทางการตดัสินใจเข้าช่วยเหลือ
   ทางการเงิน 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัและ/ หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จํานวนที�เสนอขาย  : 3,000,000 หนว่ย  
จํานวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 3,000,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้  : 10 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : วนัที� 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   :  วนัที� 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2568 
อตัราดอกเบี )ยของหุ้นกู้   :  ร้อยละ 5.10 ตอ่ปี 
วนัชําระดอกเบี )ย : ทกุวนัที� 23 มีนาคม 23 มิถนุายน 23 กนัยายน และ 23 ธนัวาคม   

ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้ เงินกองทนุ  
การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ  : BBB (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 

7.3.2 ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ในปี 2558 ธนาคารคงเหลอืใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื )อหุ้นสามญัของธนาคารที�เสนอให้กรรมการและ/ หรือพนกังาน
ของธนาคารและ/ หรือกรรมการและ/ หรือพนกังานของบริษัทยอ่ย (ESOP Warrant) เพียง 1 รายการ คือ ESOP Warrant รุ่นที� 
2 (ESOP-W2) ซึ�งที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2553 มมีตอินมุตัใิห้ออกเป็นจํานวนไมเ่กิน 
26,000,000 หนว่ย ในราคาเสนอขายศนูย์บาทตอ่หนว่ย และมีมติให้ออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหมจํ่านวน 26,000,000 หุ้น เพื�อ
รองรับการใช้สทิธิดงักลา่ว  

 ESOP-W2 มีกําหนดการใช้สทิธิทกุวนัที� 30 ของเดือนมีนาคม มถินุายน กนัยายน และธนัวาคม มกํีาหนดการใช้สทิธิ
ครั )งแรกวนัที� 30 กนัยายน 2554 และครั )งสดุท้ายวนัที� 30 มิถนุายน 2558 โดยสามารถใช้สทิธิซื )อหุ้นสามญัใหมใ่นสดัสว่น 1:1  
และราคาการใช้สทิธิในการซื )อหุ้นสามญัเทา่กบั 29.27 บาทตอ่หนว่ย  

เมื�อวนัที� 31 สงิหาคม 2553 ธนาคารได้รายงานการเปลี�ยนแปลงการจดัสรร ESOP-W2 ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมี
การยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิทั )งสิ )นจํานวน 110,000 หนว่ย สง่ผลให้มีจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับจดัสรรคงเหลอื 
25,890,000 หนว่ย และมีกําหนดการใช้สทิธิในปี 2558 จํานวนทั )งสิ )น 2 ครั )งดงันี ) 

 

รายละเอียด 
การใช้สิทธิ 

ครัAงที$ 15 ครัAงที$ 16 
วนัที�ใช้สิทธิ 30 มีนาคม 2558 30 มิถุนายน 2558 

จํานวนผู้ขอใช้สิทธิ (ราย) 58 80 
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รายละเอียด 
การใช้สิทธิ 

ครัAงที$ 15 ครัAงที$ 16 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ใช้สิทธิ (หน่วย) 1,033,000 2,304,450 

จํานวนหุ้นสามญัที�ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น)        1,033,000 2,304,450 

จํานวนคงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิ (หน่วย) 7,751,950 5,447,500 

จํานวนคงเหลือหุ้นสามญัเพื�อรองรับการใช้สิทธิ (หุ้น) 7,751,950 5,447,500 

จํานวนเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิ (บาท) 30,235,910.00 67,451,251.50 

 
ผลจากการใช้สทิธิ ESOP-W2 ทําให้จํานวนหุ้นสามญัและทนุชําระแล้วของธนาคารเปลี�ยนแปลงดงันี ) 
 

รายละเอียด 
การใช้สิทธิ 

ครัAงที$ 15 ครัAงที$ 16 
จํานวนหุ้นสามญัเดมิก่อนการใช้สิทธิ (หุ้น)        843,413,659 844,446,659 

จํานวนหุ้นสามญัใหม่หลงัการใช้สิทธิ (หุ้น)        844,446,659 846,751,109 

ทนุชําระแล้ว (บาท) 8,444,466,590 8,467,511,090 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

  ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิในแต่ละปีจากงบการเงินรวมของ
ธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื�อธนาคารมี
กําไรที�สมควรจะทําเช่นนั )น และรายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

  ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคํานงึถึงผลประกอบการ ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว และระดบั
ความเพียงพอของเงินกองทนุของธนาคาร ซึ�งครอบคลมุแผนการดําเนินธุรกิจ ความเสี�ยงของธุรกิจของธนาคารทั )งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต และผลกระทบทั )งก่อนและหลงัการจ่ายเงินปันผลนั )นๆ 

  นอกจากนี ) ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลในระดบัที�ไม่ทําให้อตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี�ยงในภาวะปกติตํ�ากว่า
ระดบัเงินกองทนุขั )นตํ�าที�ต้องดํารงในภาวะปกติที�กําหนดเอาไว้ในข้อความความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) 
ของธนาคาร 

  ธนาคารไมไ่ด้กําหนดอตัราสว่นในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยให้แกธ่นาคาร  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทยอ่ยจะต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือที�ประชมุคณะกรรมการในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของ
บริษัทนั )น และต้องเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ )นอยู่กบั
ผลประกอบการและแผนการดําเนินธุรกิจของแตล่ะบริษัทเป็นสาํคญั 

ตารางการจ่ายเงินปันผลของธนาคารในระยะ 5 ปีที�ผา่นมา 
 

 2553 2554 2555 2556 2557* 

อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) จากงบการเงินรวม 5.20 4.52 4.88 5.29 3.25 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 2.40 2.40 2.40 2.65 1.85 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (ร้อยละ) 46.15 53.10 49.18 50.09 56.92 

*งบการเงินปรับปรุงใหม ่
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88. .   โครงสร้างโครงสร้างการจัดการการจัดการ  
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8.1 คณะกรรมการธนาคาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทั #งสิ #น 15 คน แบง่เป็นกรรมการอิสระ 5 คน กรรมการที�
ไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที�เป็นผู้บริหาร 7 คนดงันี #  

1. นายสพุล   วธันเวคิน            ประธานกรรมการ  กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

2. รศ.มานพ   พงศทตั   กรรมการ   กรรมการอิสระ 

3. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ          กรรมการ   กรรมการอิสระ 

4. นายประวิทย์   วรุตบางกรู  กรรมการ   กรรมการอิสระ 

5. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์   กรรมการ   กรรมการอิสระ 

6. นางดยันา  บนุนาค*   กรรมการ   กรรมการอิสระ 

7. นายธานินทร์   จิระสนุทร  กรรมการ   กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

8. นายสรุพล   กลุศิริ   กรรมการ   กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

9. นายบรรยง  พงษ์พานิช  กรรมการ   กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

10. นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ  กรรมการ   กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

11. นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์  กรรมการ   กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

12. นายกฤติยา  วีรบรุุษ   กรรมการ   กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

13. นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน   กรรมการ   กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

14. นายประชา  ชํานาญกิจโกศล  กรรมการ   กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

15. นางภทัรพร  มิลนิทสตู   กรรมการ   กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

 

หมายเหตุ * นางดยันา บนุนาค ได้รับการเลือกตั #งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติของที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 23 
เมษายน 2558  

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนธนาคาร 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนธนาคารได้ คือ นายบรรยง พงษ์พานิช นายสรุพล กลุศิริ นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ นางสาว
ฐิตินนัท์ วธันเวคิน นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการสองในห้าคนนี #ลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของธนาคาร 
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ตารางแสดงการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2558  
 

รายชื�อกรรมการ 

การประชุมในปี 2558 
คณะกรรมการ

ธนาคาร 
รวม 10 ครั&ง 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 8 ครั&ง 

คณะกรรมการ
สรรหา 

และกาํหนด 
ค่าตอบแทน 
รวม 7 ครั&ง 

คณะกรรมการ
กาํกับการ
ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์และ
กาํกับกิจการ 
รวม 6 ครั&ง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี�ยง 
รวม 15 ครั&ง 

คณะกรรมการ
บริหารวม 13 

ครั&ง 

1. นายสพุล วธันเวคนิ 10/10/1 - - - 15/151 12/13/2 

2. นายพิชยั ดชัณาภิรมย์/3 2/3 3/3/1 - - - - 

3. รศ. มานพ พงศทตั 7/10 - 6/7/1 - - - 
4. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ 10/10 8/8 7/7 6/6/1 - - 

5. นายประวทิย์ วรุตบางกรู 10/10 8/8 6/7 6/6 - - 

6. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์ 7/10 - - - - - 

7. นางดยันา บนุนาค/4 6/7 5/5/1 - - - - 

8. นายธานินทร์  จิระสนุทร 9/10 - - 5/6 - - 
9. นายสรุพล  กลุศริิ 9/10 - - - - - 

10. นายบรรยง พงษ์พานิช 9/10 - - - 3/15  8/131 
11. นายสวุิทย์  มาไพศาลสิน 8/10 - - - - 13/13 
12. นายอภินนัท์  เกลียวปฏินนท์ 10/10 - - - 15/15 12/13 

13. นายกฤตยิา วีรบรุุษ 10/10 - - - 9/15 13/13 
14. นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคนิ 10/10 - - - - 12/13 
15. นายประชา ชํานาญกิจโกศล/5  10/10 - - - 3/5 10/13 

16. นางภทัรพร มิลินทสตู 10/10 - - 5/6 10/15 - 
หมายเหต ุ:  /1  เป็นประธาน 
  /2  เข้าประชมุในฐานะที�ปรึกษา 

  /3  เป็นกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2558  

 /4  ได้รับการแตง่ตั #งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารตามมติของที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 
23 เมษายน 2558  

 /5  พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี�ยงตามมติที�ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั #งที� 4/2558 โดยมีผลตั #งแตว่นัที� 30 
เมษายน 2558 
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8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 รายนามผู้บริหารของธนาคารมีดงันี #  

ลาํดับที� ชื�อ-สกุล ตาํแหน่ง 
1. นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
2. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
3. นายกฤติยา วีรบรุุษ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ประธานธุรกิจตลาดทนุ 
ประธานสายกลยทุธ์ 

4. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
5. นายประชา ชํานาญกิจโกศล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     

ประธานสายบริหารหนี # 
6. นายชวลติ จินดาวณิค รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     

ประธานสายการเงินและงบประมาณ 
7. นางภทัรพร มิลนิทสตู รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     

ประธานเจ้าหน้าที�กํากบัดแูลกิจการ 
8. ดร.อนชิุต อนชิุตานกุลู รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     

ประธานสายพฒันาระบบงาน ชอ่งทางขายและผลติภณัฑ์ 
9. นายศราวธุ จารุจินดา รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     

ประธานสายสนิเชื�อธุรกิจ 
10. นายปรีชา เตชรุ่งชยักลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     

ประธานสายตลาดการเงิน 
11. ดร.พบพนิต ภมุราพนัธุ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     

ประธานสายบริหารความเสี�ยง 
12. นายมานิตย์ วรรณวานิช รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     

ประธานสายเครือขา่ยการขายและบริการ 
13. นางกลุนนัท์ ซานไทโว รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     

ประธานสายธนบดีธนกิจ 
14. นายวรกฤต จารุวงศ์ภคั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     

ประธานสายปฏิบตัิการ    
15. นายวิธพล เจาะจิตต์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     

ประธานสายบริหารทรัพยากรบคุคล 
16. นายพรรษฤทธิI ตระการกิจวชิิต รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ประธานสายวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต 
17. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     

ประธานสายสนิเชื�อบรรษัท 
18. นายฉตัรชยั ดษุฎีโหนด รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     

ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. นายภทัรพงศ์ รักตะบตุร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ประธานสายช่องทางการตลาดและพฒันาฐานลกูค้า  
20. นางสาวนิลาวรรณ ตรีกิจจํารูญ ผู้ อํานวยการอาวโุส หวัหน้าฝ่ายบญัชี สายการเงินและงบประมาณ 

  หมายเหต ุ:   ลําดบัที� 17     ได้รับการแตง่ตั #งมีผลวนัที� 15 พฤษภาคม 2558                 
   ลําดบัที� 18     ได้รับการแตง่ตั #งมีผลวนัที� 1 ตลุาคม 2558 
   ลําดบัที� 19     ได้รับการแตง่ตั #งมีผลวนัที� 1 ธันวาคม 2558 
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    ลําดบัที� 20     ได้รับการแตง่ตั #งมีผลวนัที� 1 มกราคม 2558 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการธนาคารได้แตง่ตั #งนางสาวพรทิพย์ ชพูระคณุ ให้ดํารงตําแหนง่เลขานกุารบริษัทตั #งแตว่นัที� 13 มกราคม 2553 
(รายละเอียดเกี�ยวกบัเลขานกุารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)  เพื�อทําหน้าที�สนบัสนนุงานของคณะกรรมการธนาคารในด้านที�
เกี�ยวข้องกบักฎระเบียบตา่งๆ การประชมุของคณะกรรมการธนาคาร และการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึมีหน้าที�รับผิดชอบดงัตอ่ไปนี #  

1. ให้คําแนะนําเบื #องต้นด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที�คณะกรรมการธนาคารจะต้องทราบและปฏิบตัิหน้าที�ในการดแูล
กิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร  

2. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น  การประชมุคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุยอ่ยของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อพงึปฏิบตัิที�ด ี และกฎบตัรของคณะกรรมการแตล่ะชดุ รวมทั #งดแูลและตดิตามให้มกีารปฏิบตัิตาม
มติที�ประชมุผู้ ถือหุ้นและมตคิณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนข้อกําหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื�นที�เกี�ยวข้อง 

3. จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานประจําปีของธนาคาร 
หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการธนาคาร และรายงานการประชมุคณะกรรมการธนาคาร  

4. ดําเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจดัทํารายงานการมีสว่นได้เสยีของตนและผู้ ที�เกี�ยวข้องตามข้อกําหนดกฎหมาย  
รวมทั #งเก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที�รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และสง่สาํเนาให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบตามที�กฎหมายกําหนด  

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที�รับผิดชอบตอ่หนว่ยงานที�กํากบัดแูลธนาคารตามระเบียบและ
ข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ  

6. ดําเนินการเรื�องงานทะเบียนหุ้น ได้แก ่งานการจา่ยเงินปันผล และงานจดทะเบียนเพิ�มทนุ เป็นต้น 
7. ดําเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 คา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงิน  

ค่าตอบแทนกรรมการ  

ธนาคารพิจารณาจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงกบัแนวปฏิบตัิของอตุสาหกรรม โดยให้คา่ตอบแทนกรรมการอยูใ่นระดบัที�
เหมาะสม สอดคล้องกบัภาระหน้าที� ความรับผิดชอบและเวลาที�ใช้ในการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการ เพียงพอที�จะจงูใจในการสรรหา
กรรมการและรักษากรรมการที�ดใีห้สามารถปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความตั #งใจ ทุม่เทในการสร้างคณุประโยชน์ให้แกธ่นาคาร อีกทั #งพิจารณา
เทียบเคยีงกบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที�ดําเนินธุรกิจในรูปแบบเดียวกนั รวมถงึเทียบเคยีงได้กบั
คา่เฉลี�ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสาํรวจอตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทยประจําปีด้วยเช่นกนั 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจําทกุปีและนําเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิ   

โครงสร้างคา่ตอบแทนกรรมการประกอบด้วย 

- คา่ตอบแทนรายเดือน คือ คา่ตอบแทนที�ธนาคารจา่ยให้เป็นประจําทกุเดือนในขณะดาํรงตาํแหนง่ประธานกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการธนาคาร 

- คา่เบี #ยประชมุ คือ คา่ตอบแทนที�ประธานกรรมการและกรรมการได้รับในการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุตา่งๆ ในแต่
ละครั #ง ซึ�งจะจา่ยเป็นรายครั #งเฉพาะครั #งที�เข้าร่วมประชมุ  

- คา่บําเหน็จกรรมการ คือ คา่ตอบแทนที�ธนาคารจ่ายให้กรรมการปีละครั #ง ซึ�งจะพิจารณาตามผลประกอบการของธนาคาร
ในแตล่ะปี 

ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2558 ได้มีมตอินมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 

(ไมร่วมบําเหน็จกรรมการ) จํานวนไมเ่กิน 17 ล้านบาท ซึ�งคา่ตอบแทนดงักลา่วจะรวมถึงคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบี #ยประชมุในบทบาท

ของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ สทิธิประโยชน์โดยทั�วไป เช่น คา่เบี #ยประกนัชีวิตและคา่เบี #ยประกนั

สขุภาพกลุม่ และคา่ตอบแทนที�ปรึกษาคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงันี #  

 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท / เดือน) 

ค่าเบี &ยประชุม   
(บาท/ครั&ง) 

(1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร 
      - ประธานกรรมการ   
      - กรรมการ   

 
100,000 
50,000 

 
- 
- 

(2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย    
      - ประธานกรรมการ   
      - กรรมการ   

 
- 
- 

 
30,000 
20,000 

(3)  คา่ตอบแทนที�ปรึกษาคณะกรรมการชดุยอ่ย      250,000  - 
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คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นวา่อตัราคา่ตอบแทนประธานกรรมการที�กําหนดไว้สงูกวา่กรรมการคนอื�นนั #นมีความ
เหมาะสม เนื�องจากประธานกรรมการเป็นผู้ ที�มีบทบาทสาํคญัในการดแูลและสนบัสนนุให้คณะกรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้อยา่ง
เต็มที�ตามทิศทางและกลยทุธ์ที�กําหนดไว้เพื�อประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

ในสว่นของบําเหน็จกรรมการสาํหรับปี 2558 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
พิจารณาอนมุตัิอีกครั #งหนึ�ง 

ทั #งนี #  กรรมการที�ได้รับคา่ตอบแทนประจําในฐานะผู้บริหารของธนาคารและ/ หรือบริษัทในกลุม่ธรุกิจฯ จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน
รายเดือน คา่เบี #ยประชมุ และบําเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร 

ในกรณีที�กรรมการได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที�ในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของธนาคาร และตําแหนง่ที�ปรึกษา
คณะกรรมการชดุยอ่ยจะได้รับคา่เบี #ยประชมุตามจํานวนครั #งของการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย และภาระหน้าที�ที�ได้รับ
มอบหมาย 

ตารางแสดงคา่ตอบแทนกรรมการของธนาคารสาํหรับปี 2558 โดยภาพรวมคา่ตอบแทนกรรมการทกุประเภท ทกุคณะ รวมสทิธิ
ประโยชน์โดยทั�วไป เช่น คา่เบี #ยประกนัชีวติและคา่เบี #ยประกนัสขุภาพกลุม่เป็นจํานวนเงินรวม 13.82 ล้านบาท โดยอยูภ่ายใต้งบประมาณ
ประจําปี 2558 ที�ได้รับอนมุตัิจํานวน 17 ล้านบาท ทั #งนี # ยงัไมร่วมบําเหน็จประจําปี 2558 ซึ�งจะนําเสนอขออนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2559  

 

ในกรณีที�กรรมการของธนาคารทําหน้าที�กรรมการในบริษัทยอ่ย กรรมการจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทยอ่ย
ของธนาคาร 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ
ประธานธุรกิจหรือเทียบเท่าเป็นประจําทุกปี  และใช้ผลการประเมินดังกล่าวพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  
กรรมการผู้จดัการใหญ่  และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า โดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึ�งเป็นกรรมการอิสระได้
สื�อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานธุรกิจหรือเทียบเทา่รับทราบด้วย  

ในปี 2558 ธนาคารจ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารรวม 18 คน คิดเป็นจํานวนเงินรวม 180.32 ล้านบาท ซึ�งไมร่วมคา่ตอบแทนผู้บริหาร 
4  คนสงักดับริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ที�ได้รับมอบหมาย (Secondment) ให้มาบริหารจดัการธนาคาร โดยลกัษณะค่าตอบแทนผู้บริหารจะอยู่
ในรูปค่าตอบแทนที�เป็นเงินเดือน โบนสั และเงินได้ประเภทอื�น (ถ้ามี) ซึ�งพิจารณาโดยใช้หลกัเกณฑ์การบริหารผลตอบแทนในรูปแบบ
ผลตอบแทนรวม (Total Compensation) เชื�อมโยงกับผลการดําเนินงานของธนาคาร ผลการปฏิบัติงานของสายงาน และผลการ
ปฏิบตัิงานรายบคุคล โดยธนาคารไมม่ีการเสนอเอกสารสทิธิที�จะซื #อหรือขายทรัพย์สนิให้กบัผู้บริหารระดบัสงู 

(ทั #งนี # ผู้บริหารอ้างอิงตามนิยามของสํานกังาน ก.ล.ต. หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกนบัจาก
ผู้จดัการลงมา ผู้ซึ�งดํารงตําแหนง่เทียบเทา่กบัผู้ดํารงตําแหนง่ระดบับริหารรายที� 4 ทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบั
บริหารในงานบญัชีหรือการเงินที�เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ #นไปหรือเทียบเทา่) 

8.4.2 คา่ตอบแทนอื�น 

 นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการที�เป็นตัวเงินในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี #ยประชุม และค่าบําเหน็จแล้ว 
ธนาคารยงัมีค่าตอบแทนในรูปแบบอื�นที�จดัให้กบักรรมการในรูปของสวสัดิการต่างๆ โดยทั�วไป อาทิ การจดัทําประกนักลุม่ประกอบด้วย
ประกนัชีวิต ประกนัอบุตัิเหต ุประกนัทพุพลภาพถาวรสิ #นเชิง และประกนัสขุภาพ ให้กบัประธานกรรมการธนาคารและกรรมการที�ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร โดยมีวงเงินคุ้มครองแตล่ะประเภทการประกนัสาํหรับประธานกรรมการธนาคาร 5 ล้านบาท และกรรมการรายละ 2.50 ล้านบาท 
สาํหรับการประกนัสขุภาพให้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการประกนัสขุภาพเช่นเดียวกบักลุม่ผู้บริหารระดบัสงู ทั #งนี # ค่าเบี #ยประกนัชีวิต
และคา่เบี #ยประกนัสขุภาพกลุม่สาํหรับกรรมการในปี 2558 มีคา่ใช้จ่ายเทา่กบั 181,397.45 บาท  

ตารางแสดงการเปลี�ยนแปลงการถือหุ้นสามญัของธนาคารและ ESOP-W2 ของกรรมการ * 

ลาํดับ
ที� 

รายชื�อ 

จาํนวนหุ้นสามัญ 
ที�ถือ (หุ้น) 

เปลี�ยนแปลง 
เพิ�มขึ &น/ลดลง 

(หุ้น) 

จาํนวน ESOP-W2  
ที�ถือ (หน่วย) 

เปลี�ยนแปลง 
เพิ�มขึ &น/ลดลง 

(หน่วย) 
31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2558 

1. นายสพุล วธันเวคิน 12,605,416 12,605,416  -  - - - 
คูส่มรส 1,071,434 1,071,434  - - - - 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

2. นางดยันา บนุนาค /1 N/A -  -   - - - 
คูส่มรส N/A  - - - - - 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ N/A  - - - - - 

3. รศ. มานพ พงศทตั 100,000 100,000  -   - - - 
คูส่มรส - - - - - - 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 
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ลาํดับ
ที� 

รายชื�อ 

จาํนวนหุ้นสามัญ 
ที�ถือ (หุ้น) 

เปลี�ยนแปลง 
เพิ�มขึ &น/ลดลง 

(หุ้น) 

จาํนวน ESOP-W2  
ที�ถือ (หน่วย) 

เปลี�ยนแปลง 
เพิ�มขึ &น/ลดลง 

(หน่วย) 
31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2558 

4. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ 75,000 75,000  -   - - - 
คูส่มรส - - - - - - 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

5. นายประวิทย์ วรุตบางกรู 25,000 50,000  25,000   - - - 
คูส่มรส 250,000 250,000  - - - - 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

6. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์  488 488  - - - - 
คูส่มรส - - - - - - 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

7. นายธานินทร์ จิระสนุทร 100,000 100,000  -   - - - 
คูส่มรส - - - - - - 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

8. นายสรุพล กลุศิริ - 97,000 97,000   97,000 - (97,000) 
คูส่มรส - - - - - - 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

9. นายบรรยง พงษ์พานิช  2,000,046 2,000,046  - - - - 
คูส่มรส - - - - - - 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

10. นายสวุิทย์ มาไพศาลสิน 1,029,406 1,029,406  -   - - - 
คูส่มรส - - - - - - 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

11. นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์  550,000 550,000 -  - - - 
คูส่มรส - - - - - - 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

12. นายกฤติยา วีรบรุุษ  172 172 -   - - - 
คูส่มรส - - - - - - 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

13. น.ส. ฐิตินนัท์  วธันเวคิน 35,532,761 35,532,761  - -  - - 
คูส่มรส - - - - - - 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - -  - - 

14. นายประชา ชํานาญกิจโกศล  - 359,100 359,100   375,000  -  (375,000 ) 
คูส่มรส - - - -  - - 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

15. นางภทัรพร มิลินทสตู - - - -  - - 
คูส่มรส - - - -  - - 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - -  - - 
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 หมายเหต ุ 
 * ในปี 2553 ธนาคารได้ออก ESOP –W2 ซึ�งมีกําหนดวนัใช้สิทธิครั #งสดุท้ายในวนัที� 30 มิถนุายน 2558 
 N/A หมายถึง 
 /1 นางดยันา บนุนาค ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2558 จงึไมแ่สดงจํานวนหุ้นที�ถือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557   
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 ตารางแสดงการเปลี�ยนแปลงการถือหุ้นสามญัของธนาคารและ ESOP-W2 ของผู้บริหาร * 
 

ลาํดับ
ที� 

รายชื�อ 

จาํนวนหุ้นสามัญ 
ที�ถือ (หุ้น) 

เปลี�ยนแปลง 
เพิ�มขึ &น/ลดลง 

(หุ้น) 

จาํนวน ESOP-W2  
ที�ถือ (หน่วย) 

เปลี�ยนแปลง  
เพิ�มขึ &น/ลดลง 

(หน่วย) 
31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2558 

1. นางกลุนนัท์ ซานไทโว  - - -   - - -   

คูส่มรส - - -   - - -   

บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - -   - - -   
2. นายฉัตรชยั ดษุฎีโหนด /1 N/A  - -   - - -   

คูส่มรส  N/A  - -   - - -   

บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ N/A  - -   - - -   
3. นายชวลิต จินดาวณิค 375,000 375,000 -   - - - 
 คูส่มรส - - - - - -   
 บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - -   
4. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ  /2  N/A  1,570,000 -   - - -   

คูส่มรส N/A  - -   - - -   

บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  N/A  - -   - - -   
5. นายปรีชา เตชรุ่งชยักลุ  -  - -   - - -   
 คูส่มรส -  - -   - - -   
 บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ -  - -   - - -   
6. ดร. พบพนิต ภมุราพนัธุ์  -  - -   - - -   
 คูส่มรส - - - - - -   
 บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  -  - -   - - -   
7. นายพรรษฤทธิI ตระการกิจวิชิต - - -   - - -   

 
คูส่มรส - - -   - - -   

 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - -   - - -   

8. นายภทัรพงศ์ รักตะบตุร /3 N/A  - -   - - -   

คูส่มรส  N/A  - -   - - -   

 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ N/A  - -   - - -   

9. 
 

นายมานิตย์ วรรณวานิช 30,000  30,000 -   - - -   

คูส่มรส  -  - -   - - -   

บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  -  - -   - - -   
10. นายวรกฤต  จารุวงศ์ภคั - -  -  - - -   
 คูส่มรส - - -   - - -   
 บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - -  -  - - -   
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หมายเหต ุ 
 * ในปี 2553 ธนาคารได้ออก ESOP –W2 ซึ�งมีกําหนดวนัใช้สิทธิครั #งสดุท้ายในวนัที� 30 มิถนุายน 2558 
 N/A หมายถึง 

 /1   นายฉัตรชยั ดษุฎีโหนด  ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายเทคโนโลยสีารสนเทศ เมื�อวนัที� 1 ตลุาคม 2558  จงึไมแ่สดงจํานวน

หุ้นที�ถือ  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557   
/ 2    นายนรเชษฐ์  แสงรุจิ   ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายสินเชื�อบรรษัท เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2558  จึงไม่แสดงจํานวนหุ้น

ที�ถือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557   
/ 3   นายภทัรพงศ์ รักตะบุตร  ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ ประธานสายช่องทางการตลาดและพฒันาฐานลูกค้า เมื�อวันที� 1 ธันวาคม 

2558 จงึไมแ่สดงจํานวนหุ้นที�ถือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557   
/4  นางสาวนิลาวรรณ ตรีกิจจํารูญ  ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการอาวุโส  หัวหน้าฝ่ายบัญชี  เมื�อวนัที� 1 มกราคม  2558  จึงไม่แสดงจํานวนหุ้นที�ถือ  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557   
 

  

ลาํดับ
ที� 

รายชื�อ 

จาํนวนหุ้นสามัญ 
ที�ถือ (หุ้น) 

เปลี�ยนแปลง 
เพิ�มขึ &น/ลดลง 

(หุ้น) 

จาํนวน ESOP-W2  
ที�ถือ (หน่วย) 

เปลี�ยนแปลง  
เพิ�มขึ &น /ลดลง 

(หน่วย) 
31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2558 

11. นายวิธพล  เจาะจิตต์   - -  -  - - -   
 คูส่มรส - - -   - - -   
 บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - -  -  - - -   

12. นายศราวธุ จารุจินดา 260,000 350,000 90,000  225,000 - (225,000)  
 คูส่มรส - - - - - -   
 บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - -   

13. 
 

ดร.อนชิุต  อนชิุตานกุลู  -  - -   - - -   

คูส่มรส - - - - - -   

บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  -  - -   - - -   

14. นางสาวนิลาวรรณ ตรีกิจจํารูญ /4 N/A  - - - - -   

 
คูส่มรส N/A  - - - - -   

 
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ N/A - - - - -   
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8.5 บุคลากร 

 ทรัพยากรบคุคลเป็นกําลงัสาํคญัที�องค์กรให้ความสาํคญัสงูสดุ เป็นปัจจยัหลกัในการร่วมขบัเคลื�อนองค์กรให้ประสบผลสาํเร็จ
และเจริญเติบโตอยา่งยั�งยืน  พนกังานไมเ่พียงแตเ่ป็นพนัธมิตรทางธุรกิจที�ใกล้ชิดที�สดุของธนาคาร หากยงัเป็นสมาชิกของกลุม่ธุรกิจฯ ด้วย  

 ในปี 2558 ธนาคารได้ดาํเนินการปรับโครงสร้างฝ่ายงาน สาขา โครงสร้างบคุลากร กระบวนการปฏิบตัิงาน เพื�อรองรับตอ่ทิศทาง
นโยบายการดําเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ในการขยายช่องทางการขาย พฒันาผลติภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลาย เพื�อสร้างโอกาสการเข้าถึง
กลุม่ลกูค้าและกลุม่ธุรกิจเป้าหมายที�มศีกัยภาพได้มากยิ�งขึ #น ตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ร่วม (Synergies) จากการร่วมกิจการของ
กลุม่ธุรกิจฯ เพื�อก่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 กลุม่ธุรกิจฯ มีพนกังานรวมทั #งหมด 4,127 
คน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี # 
 

กลุ่มธุรกิจฯ 

จาํนวนพนักงาน (คน) 

ปี 2557 ปี 2558 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 3,238 3,357 

บริษัท สาํนกักฎหมายเอราวณั จํากดั 106 106 

บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 49 53 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 303 309 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 241 243 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั 47 44 

บริษัท ซี เอ็มไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จํากดั N/A 15 

รวม 3,984 4,127 

 

ในปี 2558 จํานวนพนกังานของกลุม่ธุรกิจฯ เพิ�มขึ #น 143 คนหรือร้อยละ 3.59 จากปี 2557 

การดําเนินงานเพื�อสนบัสนนุกลุ่มธุรกิจฯ   

ธนาคารยงัคงมุง่พฒันางานสนบัสนนุอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อรองรับและเตรียมพร้อมสาํหรับการแขง่ขนัและการเจริญเติบโตอยา่ง
ยั�งยืนของธนาคาร ดงันั #นกลยทุธ์ นโยบาย และวิสยัทศัน์ด้านบคุลากรจึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งตอ่การบรรลผุลสาํเร็จตามกลยทุธ์และ
เป้าหมายทางธุรกิจที�ตั #งไว้ โดยกลุม่ธุรกิจฯ มุง่เน้นการสรรหา คดัเลอืกบคุลากรที�มีคณุภาพ ความรู้ ความชํานาญเพื�อเสริมสร้างทีมงานให้
มีความแขง็แกร่ง ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพบคุลากรอยา่งตอ่เนื�องให้มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ เสริมสร้างองค์ความรู้เพื�อการ
ปฏิบตัิหน้าที� มุง่มั�น ทุม่เทให้เกิดผลสาํเร็จของงาน และการให้บริการและผลติภณัฑ์ที�ดีที�สดุกบัลกูค้า รวมทั #งการให้คา่ตอบแทนที�เป็นธรรม 
เหมาะสมในระดบัที�เทียบเคียงได้กบัธนาคารและบริษัทชั #นนําอื�นๆ โดยใช้หลกัเกณฑ์ของธนาคารและอ้างอิงจากผลสาํรวจคา่ตอบแทน
ของบริษัทผู้ให้คําปรึกษาด้านทรัพยากรบคุคลชั #นนําของประเทศ นอกจากนี # ธนาคารยงัมุง่พฒันา เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรในการ
แบง่ปันและร่วมกนัสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ  มุง่เน้นการทําให้พนกังานมีความภาคภมูิใจ มีความผกูพนัตอ่องค์กร และมีความสขุในการ
ทํางาน และปฏิบตัติอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม ด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัดิIศรี และสทิธิสว่นบคุคลของพนกังาน  
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8.5.1 นโยบายด้านทรัพยากรบคุคล   

(1) การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร  

ธนาคารได้ใช้เทคโนโลยีที�รวดเร็วทนัสมยัผา่นช่องทางที�หลากหลายในการเข้าถงึแหลง่ข้อมลูของกลุม่เป้าหมายที�เหมาะสม
กบัตําแหนง่งานที�ต้องการ เสริมสร้าง พฒันาเครือขา่ยกลุม่เป้าหมายใหม่ๆ  เพื�อการเข้าถงึและสรรหาผู้สมคัรงาน เพื�อกอ่ให้เกิด
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ รองรับตอ่ความต้องการด้านบคุลากรและสภาวะการแขง่ขนัในตลาดแรงงาน นอกจากนี # ธนาคารยงัได้
ให้ความสาํคญักบัการพฒันาเครื�องมือในการคดัเลอืกบคุลากรให้มากขึ #น เพื�อใช้ในการประเมินคณุสมบตัิ ทกัษะ ขีดความสามารถ 
(Competency-based Selection) ให้เหมาะสมกบัตาํแหนง่งานและการเติบโตขององค์กร ตลอดจนพฒันาทกัษะของผู้คดัเลอืกและ
กรรมการผู้สมัภาษณ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ความสาํคญัของการคดัเลอืกบคุลากรที�มคีณุภาพให้กบัองค์กร เสริมสร้างทศันคต ิ
จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้กบับคุลากรเพื�อผลกัดนักลุม่ธุรกิจฯ ให้เติบโตอยา่งยั�งยืน 

(2) การบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Management)  

เพื�อเป็นแรงกระตุ้นสาํหรับพนกังานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัองค์กร พนกังานทกุคนมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตการ
ทํางานในระดบัเดียวกนัและระดบัที�สงูขึ #น ธนาคารให้ความสาํคญักบั “การเลื�อนระดบัชั #น/ ตําแหนง่จากภายใน” สาํหรับตําแหนง่ที�มี
โครงสร้างตาํแหนง่งานรองรับหรือมีตําแหนง่วา่ง ยกเว้นกรณีที�ภายในองค์กรยงัไมม่ีผู้มคีณุสมบตัิเหมาะสม จงึจะพิจารณาสรรหาจาก
บคุคลภายนอก ทั #งนี # ในการปรับเลื�อนระดบัชั #น/ ตําแหนง่ของพนกังาน ธนาคารกําหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคณุสมบตัทีิ�ชดัเจน 
เหมาะสม และเป็นธรรม โดยจะมีการพิจารณาการปรับเลื�อนระดบัชั #นปีละ 2 ครั #งตามหลกัเกณฑ์ที�ธนาคารกําหนด 

(3) การประเมินผล (People Assessment)  

ธนาคารมีการประเมินผลงานของพนกังานประจําปี โดยเน้นการประเมินศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนประเมิน
พฒันาการและทกัษะในการขบัเคลื�อนการดาํเนินงานให้สาํเร็จตามเป้าหมายและนโยบายที�กําหนดไว้  การประเมินผลการดําเนินงาน
ดงักลา่วเน้นความโปร่งใส เป็นธรรมตอ่พนกังานในทกุระดบั ผา่นการผสมผสานเครื�องมือประเมนิผลที�หลากหลาย อาทิ การประเมินผล
ตามสายบงัคบับญัชา และการประเมินผล 360 องศา เป็นต้น 

เป้าหมายสาํคญัในการประเมินผลงานของพนกังานมิได้จํากดัขอบเขตเพียงการวดัผลการปฏิบตัิงานเท่านั #น แต่มุ่งเน้นให้
เป็นเครื�องมือเพื�อการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีบูรณาการด้วย กล่าวคือ การประเมินผล
ประจําปีถกูใช้เป็นกลไกสาํคญัในการรักษาระดบัมาตรฐานการปฏิบตัิงานและการให้บริการลกูค้าและผู้มีสว่นเกี�ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ   
ในขณะเดียวกนัผลการประเมินได้ถกูใช้เป็นข้อมลูสะท้อนกลบั (Feedback) แก่พนกังานในมิติของการพฒันาและยกระดบัศกัยภาพของ
ตนเองอยา่งตอ่เนื�อง มิติของโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพและแก่ธนาคารในการคดักรองและรักษาพนกังานที�มีศกัยภาพให้คงอยู่กบั
องค์กรผา่นมาตรการเชิงรุกตา่งๆ  

(4) การบริหารผลงาน (Performance Management) 

การบริหารผลงานมีวตัถปุระสงค์เพื�อสร้างให้พนกังานมคีวามมุง่มั�นในการให้บริการที�มีคณุภาพแกล่กูค้า และเพื�อสร้าง
สมัพนัธภาพและความเข้าใจร่วมกนัระหวา่งหวัหน้าและผู้ปฏิบตัิงาน ในขณะเดยีวกนัการบริหารผลงานเป็นความรับผิดชอบอนัสาํคญัของ
หวัหน้าทกุคนที�มีบทบาทหน้าที�ในการกํากบัดแูล การพฒันาบคุลากร การให้คําแนะนําและการชี #แนะแนวทางการปฏิบตัิงานอยา่ง
สมํ�าเสมอเป็นเครื�องมือที�ดีที�สดุในการพฒันาผลงานและทกัษะความสามารถของพนกังาน  การบริหารผลงานอยา่งมีประสทิธิภาพซึ�งเน้น
การบรรลวุตัถปุระสงค์ตามเป้าหมายที�กําหนดเป็นความรับผิดชอบหลกัของหวัหน้าทกุคน ทกุระดบั ในปี 2558 ธนาคารจึงยงัคงให้
ความสาํคญัอยา่งตอ่เนื�องกบัการพฒันาพนกังานระดบัหวัหน้างานให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที� การบริหารทรัพยากร
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บคุคลแบบมืออาชีพ (HR for Non-HR) สามารถเป็นผู้อบรมถ่ายทอด (Trainer) ขยายตอ่ไปยงัหวัหน้างานรุ่นตอ่ๆ ไปได้ โดยผา่นโครงการ
ฝึกอบรมเพื�อสร้างเสริมให้ตระหนกัและมีความรู้ความเข้าใจในระบบ หลกัการ กระบวนการ และวธีิการบริหารผลงาน  

(5) คา่ตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน (Employee Compensation and Benefits) 

ธนาคารให้ความสาํคญักบัระบบคณุธรรมในการบริหารทรัพยากรบคุคล โดยเฉพาะการพิจารณาตอบแทนผลการทํางาน
ของพนกังาน  ดงันั #นธนาคารจงึกําหนดหลกัการพื #นฐานวา่การจา่ยผลตอบแทนการทํางานแก่พนกังานให้เป็นไปตามคณุภาพและผลงานที�
แท้จริง (Pay per Performance) รวมทั #งทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ทศันคตแิละศกัยภาพของพนกังานที�สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตําแหนง่งานและของธนาคาร อยา่งไรก็ดี ธนาคารตระหนกัดวีา่การบริหารผลตอบแทนมิได้มีเฉพาะเรื�องการบริหารคา่จ้างและเงินเดือน
เทา่นั #น แตร่วมถงึการกําหนดลกัษณะงาน คา่ของงาน การวดัผลการทํางาน ตลอดจนได้ให้ความสาํคญัในการดแูลสวสัดิภาพ ความมั�นคง 
และความปลอดภยัในชีวติ เพื�อให้พนกังานทํางานอยา่งมีความสขุ โดยการบริหารสวสัดิการและสทิธิประโยชน์ตา่งๆ ให้เป็นไปอยา่ง
เหมาะสม เป็นธรรม และอยูใ่นระดบัที�เทียบเคียงกบัสถานบนัการเงินอื�น  

ธนาคารพิจารณาคา่ตอบแทนพนกังาน โดยจําแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1) ผลตอบแทนเป็นตวัเงิน  

ผลตอบแทนเป็นตวัเงินเป็นผลจากการปฏิบตัิงานของพนกังานและตอบแทนโดยตรง เช่น การจ่ายเงินเดือน และ

คา่ตอบแทนอื�นให้มีความเหมาะสมกบัการจ่ายของตลาด ตามคา่งาน  และผลงานที�แท้จริง ดงันั #นพนกังานที�สามารถทําได้ตาม

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายตามที�ได้มีการตกลงร่วมกนัในตอนต้นปีมีสทิธิได้รับการปรับเงินเดือน คา่จ้าง การจา่ยเงินรางวลัในรูปเงินโบนสั

ผลงานประจําปี หรือการจ่ายเงินจงูใจ เงินรางวลัในรูปอื�นใดตามหลกัเกณฑ์ที�ธนาคารกําหนด นอกจากนี # ธนาคารมีการจ่ายเงินชว่ยเหลอื

ตา่งๆ ตามลกัษณะหน้าที�ความรับผิดชอบ อาทิ เงินชว่ยเหลอืคา่ที�พกั เงินช่วยเหลอืคา่กะ เงินชว่ยเหลอืการทํางานสาํหรับพนกังานสาขาที�

เปิดให้บริการ 6 หรือ 7 วนัตอ่สปัดาห์ และเงินช่วยเหลอืคา่เบี #ยประกนัภยัรถยนต์ในการปฏิบตัิงานตามตําแหนง่งาน เป็นต้น   

2) ผลตอบแทนที�เป็นตวัเงินตอบแทนในทางอ้อม  

ธนาคารได้จดัสวสัดกิารด้านตา่งๆ เพื�อดแูลให้พนกังานมีขวญัและกําลงัใจที�ดี มคีวามมั�นคงในการทํางาน  อาทิ กองทนุ

สาํรองเลี #ยงชีพ กองทนุประกนัสงัคม การประกนัชีวติ ประกนัอบุตัเิหต ุประกนัทพุพลภาพถาวรสิ #นเชิง ประกนัสขุภาพกลุม่  เงินกู้สวสัดิการ

พนกังาน  สทิธิประโยชน์หลงัอายเุกษียณ การตรวจสขุภาพประจําปี  และห้องพยาบาลของธนาคาร เป็นต้น 

กองทนุสํารองเลี&ยงชีพพนกังาน  

ธนาคารได้จดัตั #งกองทนุสาํรองเลี #ยงชีพตามกฎกระทรวงฉบบัที� 162 (พ.ศ. 2526) เพื�อเป็นสวสัดิการพนกังาน โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื�อ  

 (1)  สง่เสริมการออมเงินของสมาชิก    

 (2) เป็นหลกัประกนัแก่สมาชิกและครอบครัว 

และได้นําเงินกองทนุเข้าเป็นกองทนุจดทะเบียนตามพระราชบญัญตัิกองทนุสาํรองเลี #ยงชีพ พ.ศ. 2530 ในนาม “กองทนุ
สาํรองเลี #ยงชีพ เกียรตินาคิน และกองทนุสาํรองเลี #ยงชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ ซึ�งจดทะเบียนแล้ว” โดยมีรายละเอียดเงินสะสมและ
เงินสมทบดงันี # 
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จํานวนปีที�ทํางาน อตัราเงินสะสมและอตัราเงินสมทบ (ร้อยละ) 

น้อยกวา่ 5 ปี 5 

ตั #งแต ่5 ปีขึ #นไป 10 

 

การกําหนดนโยบายการลงทนุของกองทนุจะพิจารณาโดยคณะกรรมการที�มาจากการเลอืกตั #งของสมาชิกและกรรมการ
ที�มาจากการแตง่ตั #งของนายจ้าง กรรมการแตล่ะคนจะอยูใ่นวาระคราวละ 2 ปี คณะกรรมการดงักลา่วมีอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบ
ในการควบคมุดแูลการบริหารกองทนุ รวมถงึการกําหนดนโยบายการลงทนุแทนสมาชิก โดยปัจจบุนักองทนุสาํรองเลี #ยงชีพของธนาคาร
ประกอบด้วย 3 นโยบายการลงทนุ ได้แก่ นโยบายตราสารหนี #ร้อยละ 100 นโยบายผสมตราสารหนี #ร้อยละ 85 ตราสารทนุร้อยละ 15 และ
นโยบายตราสารหนี #ร้อยละ 75 ตราสารทนุร้อยละ 25  ทั #งนี # เพื�อเปิดโอกาสให้กบัสมาชิกได้เลอืกนโยบายการลงทนุให้เหมาะสมกบั
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายการออมได้มากยิ�งขึ #น โดยสมาชิกสามารถเปลี�ยนแปลงนโยบายการลงทนุได้ปีละ 2 ครั #งในเดือนมกราคมและ
กรกฎาคมของทกุปี  

สวสัดิการและผลประโยชน์อื�น 

- การรักษาพยาบาล 

ธนาคารจดัให้มีสวสัดกิารรักษาพยาบาลสาํหรับพนกังานในรูปแบบการประกนัสขุภาพกลุม่โดยผา่นบริษัทประกนัที�มี
มาตรฐานการบริการที�มีประสทิธิภาพ มีโรงพยาบาล คลนิิก สถานพยาบาลในเครือขา่ยเพื�อชว่ยให้พนกังานได้รับความสะดวกและมีความ
คลอ่งตวัในการเลอืกใช้บริการ ซึ�งครอบคลมุถงึการรักษาด้านทนัตกรรม อีกทั #งพนกังานมีสทิธิเลอืกซื #อประกนัสขุภาพให้กบัครอบครัวได้ใน
ราคาสวสัดิการประกนัสขุภาพกลุม่ซึ�งมีอตัราคา่ใช้จา่ยน้อยกวา่การซื #อประกนัสขุภาพสว่นบคุคลทั�วไป เพื�อช่วยแบง่เบาภาระคา่ใช้จ่ายของ
พนกังานในการดแูลรักษาพยาบาลบคุคลในครอบครัวได้อีกทางหนึ�ง นอกจากนี # ธนาคารยงัจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปีให้กบั
พนกังาน ซึ�งเป็นการดแูลสขุภาพพนกังานในเชิงการป้องกนั จดัให้มีห้องพยาบาลที�สาํนกังานใหญ่ โดยมีแพทย์ผู้ เชี�ยวชาญหมนุเวียนมา
ตรวจรักษาและให้คาํปรึกษาปัญหาสขุภาพให้กบัพนกังานสปัดาห์ละ 2 วนั มีเตียงผู้ ป่วยรองรับการเจ็บป่วยและการปฐมพยาบาลเบื #องต้น
สาํหรับพนกังานระหวา่งการปฏิบตัิงาน และมีห้อง Mother Corner สาํหรับพนกังานที�เป็นมารดาในการเก็บนํ #านมให้บตุร 

-  การทําประกนัชีวติกลุม่ ประกนัอบุตัิเหตกุลุม่ และประกนัทพุพลภาพถาวรสิ #นเชิงกลุม่ 

ธนาคารได้จดัทําประกนัประเภทตา่งๆ ให้กบัพนกังานคุ้มครองตลอด 24 ชั�วโมงทั #งในและนอกเวลาทํางาน  เพื�อให้พนกังาน

มีความมั�นคงในชีวิตทํางาน เสริมสร้างขวญั กําลงัใจและเพื�อชว่ยลดผลกระทบตอ่ครอบครัวพนกังานอนัอาจเกิดขึ #น 

-  เงินกู้สวสัดิการพนกังาน 

ธนาคารได้จดัให้มเีงินกู้สวสัดิการสนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั เพื�อเป็นหลกัประกนัที�มั�นคงให้กบัพนกังานในการดํารงชีวติ 

3) ผลตอบแทนอื�นที�ไมเ่ป็นตวัเงิน  

นอกจากผลตอบแทนที�เป็นตวัเงินทั #งในทางตรงและทางอ้อมแล้ว ธนาคารยงัให้ผลตอบแทนด้านอื�นเพื�อเป็นการสง่เสริม 
พฒันาศกัยภาพพนกังานและบคุลากรของธนาคาร เช่น การมอบหมายงานที�ท้าทายความสามารถซึ�งจะเปิดโอกาสให้พนกังานก้าวหน้าใน
สายอาชีพ  การพฒันาพนกังานผา่นระบบการฝึกอบรมและระบบอื�นๆ เพื�อเตรียมความพร้อมให้กบัพนกังาน การสง่เสริมและสนบัสนนุให้
พนกังานพฒันาศกัยภาพของตนเองให้สงูขึ #น การกําหนดเวลาการทํางานแบบยืดหยุน่ (Flexible Time) ตลอดจนการจดักิจกรรมสนัทนา
การตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�อง การจดัตั #งชมรมเพื�อเชื�อมความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานภายในธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ เป็นต้น 
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8.5.2 นโยบายด้านพฒันาบคุลากร  

(1) การฝึกอบรม 

ธนาคารมีความมุง่มั�นในการสง่เสริมและพฒันาพนกังานทกุสว่นตั #งแตพ่นกังานทั�วไปจนถงึผู้บริหารระดบัสงูให้ได้รับการ
ฝึกอบรม เพื�อเพิ�มพนูทกัษะ (Skill) และความรู้ความเชี�ยวชาญ (Knowledge) ตลอดจนผลกัดนัการสร้างเสริมทศันคติ (Attitude)  โดยการ
ฝึกอบรมจะเน้นที�การพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถของพนกังานทั #งในเรื�องของทกัษะความสามารถตามตําแหนง่งาน (Functional  
Skills) ทกัษะความสามารถหลกัที�พนกังานทกุคนต้องมี (Core Skills) รวมทั #งทกัษะภาวะผู้ นํา (Leadership Skills) ซึ�งในปี 2558 ที�ผา่น
มาธนาคารได้สง่เสริมให้พนกังานเข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ทั #งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้กระบวนการพฒันาที�
หลากหลายและเหมาะสม อาทิ การสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ การบรรยาย e-Learning และการพฒันาภาวะผู้ นําที�เน้นรูปแบบการ
แลกเปลี�ยนประสบการณ์จากการนําความรู้ไปใช้ให้ การกระตุ้นให้พนกังานผู้ เข้าอบรมนําความรู้ไปปฏิบตัิซํ #าๆ จนเกิดการเปลี�ยนแปลงทาง
พฤติกรรมของหวัหน้างานที�องค์กรคาดหวงั นอกจากนี # ธนาคารยงัเชิญบคุคลและวิทยากรที�มีความเชี�ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์
มาให้ข้อคิดหรือความรู้กบัพนกังาน อนัเป็นปัจจยัหนึ�งที�ทําให้การพฒันามีประสทิธิภาพมากยิ�งขึ #น โดยพนกังานของธนาคารได้รับการ
พฒันาศกัยภาพ เพิ�มเตมิความรู้ตา่งๆ ที�เป็นประโยชน์ตอ่การทํางาน ในปี 2558 คดิเป็น Man Day โดยเฉลี�ยประมาณ 4.59 วนั/ คน 

 นอกจากนี # ยงัมกีารสร้างการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของพนกังานผา่นโครงการพฒันาบคุลากรตา่งๆ เช่น KKP’s got 
TALENTS ที�กระตุ้นให้หวัหน้างานหรือพนกังานได้ใช้ศกัยภาพความเป็นผู้ นํา ความเชี�ยวชาญในงาน ทกัษะการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 
ความกล้าคิด กล้าแสดงออก มาร่วมสร้างสรรค์สิ�งที�เป็นนวตักรรมดีๆ ให้กบัธนาคาร หรือโครงการ KKP EDGE ที�รวมกลุม่พนกังานจาก
ตา่งสายงานที�ทํางานเกี�ยวเนื�องกนัมาเรียนรู้ร่วมกนั เพื�อสร้างโอกาสในการกําหนดแนวทางการทํางานที�สูเ่ป้าหมายเดียวกนัของธนาคาร 
เป็นต้น 

(2) การพฒันาผา่นการจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

สายงานตา่งๆ จะมีการรวบรวมและแลกเปลี�ยนองค์ความรู้หรือประสบการณ์ที�เกี�ยวข้องกบัการทํางาน และจดัเก็บองค์
ความรู้ไว้บนระบบสารสนเทศภายในของธนาคาร เพื�อให้ง่ายตอ่การสบืค้นและนําไปใช้งานตอ่ยอดอยา่งกว้างขวางจนนําไปสูก่ารปรับปรุง
หรือคิดค้นสิ�งใหม่ๆ  ในแตล่ะสายงาน   

(3) การวางแผนสบืทอดตาํแหนง่ (Succession Plan)  

ธนาคารยงัคงดาํเนินงานตามแผนนโยบายทดแทนตาํแหนง่งานและกําหนดแผนสบืทอดตาํแหนง่ (Succession Plan) ของ
ผู้บริหารระดบัสงูอยา่งตอ่เนื�อง โดยในปี 2558 ธนาคารได้ทําการสาํรวจ ประเมิน และพฒันา กลุม่พนกังานที�มีศกัยภาพเป็นผู้สบืทอด
ตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูได้ ทําให้มั�นใจวา่ธนาคารมีบคุลากรภายในที�มีความรู้ความสามารถที�จะรองรับการดาํเนินธุรกิจของธนาคารได้
อยา่งตอ่เนื�อง ซึ�งฝ่ายจดัการได้มกีารรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบเป็นประจําทกุปีเกี�ยวกบัแผนสบืทอดตําแหนง่งาน 

 

8.5.3 การสื�อสารภายในองค์กร  

ธนาคารมีระบบการสื�อสารภายในองค์กรกบัพนกังานอยา่งตอ่เนื�อง สมํ�าเสมอ และรวดเร็ว ผา่นสื�อทนัสมยัรูปแบบตา่งๆ  เช่น 
อินทราเน็ต (KK World) การสง่ข้อความสั #นถึงพนกังาน (KK SMS) การประชมุทางไกล (KK VDO Conference) และป้ายประกาศตา่งๆ 
เป็นต้น เพื�อให้พนกังานได้รับทราบขา่วสารครบถ้วน ทนัเหตกุารณ์ทั #งภายในและภายนอกองค์กร มีโอกาสแลกเปลี�ยนความเห็นระหวา่งกนั 
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เป็นสื�อกลางในการสร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน สร้างความร่วมมือในการทํางาน มีบรรยากาศที�ดีในการทํางาน 
และสื�อสารภาพลกัษณ์ที�ดีขององค์กร เพื�อสนบัสนนุให้ธนาคารบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจที�วางไว้ 
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99..    การกาํกับดแูลกจิการการกาํกับดแูลกจิการ  

  

9.1  นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ 

คณะกรรมการธนาคารตระหนกัถึงความรับผิดชอบที�พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงมุ่งมั�นในการดําเนินธุรกิจตามหลกั
บรรษัทภิบาลมาอย่างต่อเนื�อง คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมตัินโยบายเรื�องหลกัการกํากับดูแลกิจการของธนาคารและได้
ทบทวนและปรับปรุงหลกัการกํากบัดแูลกิจการทกุปี เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิและยกระดบัมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการของ
ธนาคารให้สามารถเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากลมากยิ�งขึ :น โดยหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคารแบง่เนื :อหาออกเป็น 5 หมวด 
ได้แก ่ 

หมวดที� 1   สทิธิของผู้ ถือหุ้น  

หมวดที� 2   การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั    

หมวดที� 3   บทบาทตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี  

หมวดที� 4   การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  

หมวดที� 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการเชื�อมั�นวา่การกํากบัดแูลกิจการที�ดีจะทําให้กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบการบริหารจดัการที�มี
ประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมกบัทกุฝ่ายที�เกี�ยวข้อง สามารถสร้างความนา่เชื�อถือและเพิ�มศกัยภาพในการแขง่ขนัให้แก่
กลุม่ธุรกิจฯ ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึ�งเป็นการสร้างความมั�นคงและรากฐานที�แข็งแกร่งให้กบั
กลุม่ธุรกิจฯ ในระยะยาว ดงันั :นการนําหลกัการและแนวปฏิบตัิที�กําหนดไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการไปปฏิบตัิจึงถือเป็นพนัธกิจหนึ�ง
ของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่ธุรกิจฯ เพื�อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุม่ธุรกิจฯ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสีย 
และสงัคมส่วนรวม โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดเกี�ยวกับหลกัการกํากับดูแลกิจการของธนาคารบนเว็บไซต์ของธนาคาร  
(www.kiatnakinphatra.com) รวมทั :งได้มีการสื�อสารและเผยแพร่หลกัการดงักลา่วผ่านระบบอินทราเน็ตของธนาคาร (KK World) 
ด้วยเพื�อให้พนกังานและผู้บริหารได้รับทราบและถือปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัดในการปฏิบตัิงาน 
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9.2 คณะกรรมการ 

 โครงสร้างการจดัการของธนาคารประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง และคณะกรรมการบริหาร ดงัมรีายละเอียดของคณะกรรมการแตล่ะชดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ดงันี : 

 
9.2.1 คณะกรรมการธนาคาร 

ในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารมีบทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของธนาคาร
ให้มีความมั�นคง มีผลตอบแทนที�ดี ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต และพงึหลกีเลี�ยงปัญหาในเรื�องความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี
ขอบเขตอํานาจและหน้าที�ดงันี : 

1. กําหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของธนาคาร รวมทั :งพิจารณาอนมุตัินโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงานของธนาคารที�เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร และกํากบัควบคมุดแูลฝ่ายจดัการโดยผา่นคณะ
กรรมการบริหารให้ดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที�ได้รับการอนมุตัิไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื�อระวงั
รักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ ถือหุ้น รวมถึงกําหนดและอนมุตัินโยบายตา่งๆ ตามที�กฎหมายหรือหนว่ยงาน
ทางการที�กํากบัดแูลกําหนด 

2. จดัให้มีบทบญัญตัิเกี�ยวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธรุกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้มอํีานาจในการจดัการ
และพนกังาน เพื�อเป็นแนวทางปฏิบตัิภายในองค์กร 

3. กํากบัดแูลให้คณะกรรมการยอ่ยชดุอื�นๆ ดาํเนินการให้ฝ่ายจดัการกําหนดและจดัทําระบบการกํากบัดแูลกิจการ
ธนาคารที�จําเป็นทั :งตามที�กฎหมายกําหนดและที�จําเป็นตามลกัษณะของการประกอบการ พิจารณาอนมุตัิระบบการ
กํากบัดแูล ตลอดจนตดิตามประสทิธิผลของระบบกํากบัดแูลเพื�อให้คําแนะนําในการปรับปรุง 

4. ดแูลให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของธนาคารมีการกําหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคมุทางด้านการ
บริหารความเสี�ยงประเภทตา่งๆ โดยอยา่งน้อยที�สดุจะต้องครอบคลมุถึงความเสี�ยงทางด้านสนิเชื�อ การตลาดและการ
ลงทนุ สภาพคลอ่ง การปฏิบตัิการ ชื�อเสยีง กฎหมาย และกลยทุธ์ ทั :งนี : คณะกรรมการธนาคารต้องทําหน้าที�อนมุตัิ
นโยบายดงักลา่ว รวมทั :งทบทวนกลยทุธ์การปฏิบตังิานจริงและนโยบายในเรื�องดงักลา่วอยา่งสมํ�าเสมอ 

5. ดําเนินการให้ธนาคารมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที�มปีระสทิธิภาพ 

6. จดัให้มีการถ่วงดลุอํานาจของฝ่ายจดัการและ/ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม โดยให้ความสาํคญัตอ่
สดัสว่นหรือจํานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคารด้วย 

7. พิจารณาแตง่ตั :งและกําหนดบทบาทหน้าที�คณะกรรมการชดุยอ่ยอื�นๆ ตามความเหมาะสมของธนาคาร เพื�อชว่ยดแูล
การบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที�กําหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น 

8. ดแูลให้ฝ่ายจดัการบอกกลา่วเรื�องที�สาํคญัของธนาคารตอ่คณะกรรมการธนาคาร และมีกระบวนการในการจดัสง่ข้อมลู
เพื�อให้คณะกรรมการธนาคารได้รับข้อมลูอยา่งเพียงพอที�จะทําให้สามารถปฏิบตัติามอํานาจ หน้าที� และความ
รับผิดชอบได้อยา่งสมบรูณ์ 
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9. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจําปีที�ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและการสอบทานของคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื�อขอการรับรองจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น และรับทราบความเห็นจาก
ผู้สอบบญัชี (Management Letter) พร้อมความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร 

10. พิจารณาแตง่ตั :งและกําหนดอํานาจหน้าที�ของผู้บริหารตั :งแตร่ะดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ :นไป 

11. ดแูลให้ธนาคารกําหนดนโยบายเกี�ยวกบัการให้สนิเชื�อและการลงทนุแก่บคุคลที�เกี�ยวข้องกบัธนาคาร 

12. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ายจดัการ โดยผา่นคณะกรรมการชดุยอ่ยอื�นๆ ในการกําหนดอํานาจในการ
อนมุตัิวงเงินสนิเชื�อ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมที�มลีกัษณะคล้ายการให้สนิเชื�อ รวมทั :งการจดัซื :อ และ
คา่ใช้จา่ยเพื�อการบริหารงาน เพื�อประโยชน์ของธนาคารภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

13. กําหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยที�สดุกึ�งหนึ�งของจํานวนครั :งของการประชมุที�จดัขึ :นในแตล่ะปี 

นอกจากนี : คณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที�ปรึกษาภายนอกเกี�ยวกบัการดาํเนินกิจการของ
ธนาคารได้ด้วยคา่ใช้จ่ายของธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารมกีารประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนครั :ง องค์ประชมุประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั :งหมด และมติที�ประชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการที�เข้าประชมุ ทั :งนี : ประธานกรรมการไมม่ีสทิธิออกเสยีงชี :ขาด 

เรื�องที�เป็นอํานาจดําเนินการ/ อํานาจอนมุติัของคณะกรรมการธนาคาร 

 คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที�รับผิดชอบจดัการกิจการทั :งหลายของธนาคารและมีอํานาจหน้าที�ดําเนินการภายในขอบเขต
ของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของธนาคาร และตามมตขิองที�ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมไปถงึมีอํานาจดาํเนินการ/ อํานาจอนมุตัิใน
เรื�องตา่งๆ ดงันี : 

1. กําหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของธนาคาร 
2. อนมุตัิแผนการดําเนินธุรกิจและงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจําปีของธนาคารที�นําเสนอโดยคณะ

กรรมการบริหาร 
3. กําหนดและอนมุตัินโยบายตา่งๆ ตามที�กฎหมายหรือหนว่ยงานทางการที�กํากบัดแูลธนาคารกําหนด รวมถงึนโยบาย

หลกัในเรื�องตา่งๆ ในการดาํเนินธุรกิจ เช่น นโยบายในการบริหารความเสี�ยงโดยรวมของธนาคารและบริษัทในกลุม่
ธุรกิจฯ และนโยบายสนิเชื�อ เป็นต้น 

4. อนมุตัิหลกัการกํากบัดแูลกิจการและบทบญัญตัิเกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที�ใช้สาํหรับธนาคารและบริษัท
ในกลุม่ธุรกิจฯ ซึ�งนําเสนอโดยคณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

5. แตง่ตั :ง ถอดถอน และกําหนดอํานาจหน้าที�ให้แก่คณะกรรมการชดุยอ่ยที�อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการ
ธนาคาร รวมถงึผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารตั :งแตร่ะดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ :นไป 

6. อนมุตัิคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื�นๆ ที�ให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารตั :งแตร่ะดบัประธานธุรกิจขึ :นไป 
7. แตง่ตั :งและถอดถอนเลขานกุารบริษัท 
8. อนมุตัิการจ่ายหรืองดง่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 
9. เสนอการเพิ�มทนุหรือลดทนุ หรือการเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้น การแก้ไขเปลี�ยนแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัและ/ 

หรือวตัถปุระสงค์ของธนาคารตอ่ผู้ ถือหุ้น 
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10. อนมุตัิการให้หรือยกเลกิการกู้ยมืเงิน การคํ :าประกนั การให้สนิเชื�อสาํหรับสนิเชื�อที�มวีงเงินเกินอํานาจอนมุตัขิอง
คณะกรรมการบริหาร 

11. อนมุตัิการให้กู้ยืมเงิน การเข้าคํ :าประกนัวงเงินสนิเชื�อแก่บริษัทที�มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคารในฐานะผู้ ถือหุ้น  
12. อนมุตัิการก่อตั :ง ควบรวม หรือเลกิบริษัทยอ่ย 
13. อนมุตัิการปรับสภาพ ทําลาย ตดับญัชีซึ�งสนิทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ที�ไมม่ีตวัตนที�เลกิใช้ ชํารุด สญูหาย ถกูทําลาย 

เสื�อมสภาพ หรือล้าสมยัจนไมส่ามารถใช้งานได้ สาํหรับสนิทรัพย์ที�มีมลูคา่ทางบญัชีเกินอํานาจอนมุตัิของ
คณะกรรมการบริหาร 

14. ขายหรือจํานองอสงัหาริมทรัพย์ใดๆ ของธนาคาร หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ใดๆ ของธนาคารที�มรีะยะเวลามากกวา่ 3 
ปีขึ :นไป 

15. อนมุตัิการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์และการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุ 

รายนามของคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทั :งสิ :น 15 คน แบง่เป็นกรรมการอิสระ 5 คน กรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 คน 
และกรรมการที�เป็นผู้บริหาร 7 คนดงันี : 

1. นายสพุล   วธันเวคิน            ประธานกรรมการ  กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

2. รศ.มานพ   พงศทตั   กรรมการ   กรรมการอิสระ 

3. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ          กรรมการ   กรรมการอิสระ 

4. นายประวิทย์   วรุตบางกรู  กรรมการ   กรรมการอิสระ 

5. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์   กรรมการ   กรรมการอิสระ 

6. นางดยันา  บนุนาค   กรรมการ   กรรมการอิสระ 

7. นายธานินทร์   จิระสนุทร  กรรมการ   กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

8. นายสรุพล   กลุศิริ   กรรมการ   กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

9. นายบรรยง  พงษ์พานิช  กรรมการ   กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 

10. นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ  กรรมการ   กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 

11. นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์  กรรมการ   กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 

12. นายกฤติยา  วีรบรุุษ   กรรมการ   กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 

13. นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน   กรรมการ   กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 

14. นายประชา  ชํานาญกิจโกศล  กรรมการ   กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 

15. นางภทัรพร  มิลนิทสตู   กรรมการ   กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 

 นางสาวพรทิพย์  ชพูระคณุ   เลขานกุารบริษัท 



                              แบบ 56-1 ประจําปี 2558   

 

สว่นที� 2-9 หน้า 9-5 

กรรมการผูมี้อํานาจลงนามแทนธนาคาร 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนธนาคารได้ คือ นายบรรยง พงษ์พานิช นายสรุพล กลุศิริ นายสวุทิย์ มาไพศาลสนิ นางสาว
ฐิตินนัท์ วธันเวคิน นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการสองในห้าคนนี :ลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของธนาคาร 

 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานตามหน้าที�ที�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและ
ขอบเขตอํานาจและหน้าที�ดงันี : 

1. สอบทานให้ธนาคารมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ และรับแจ้งเบาะแสจากพนกังานเกี�ยวกบั
รายการในงบการเงินที�ไมเ่หมาะสม หรือประเด็นอื�นๆ 

2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที�
เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตง่ตั :ง โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบั
การตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตั :งบคุคลซึ�งมคีวามเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทั :งเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อย
ปีละ 1 ครั :ง 

4. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมลูของรายการ
ดงักลา่วให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทั :งนี : เพื�อให้มั�นใจวา่รายการดงักลา่ว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ธนาคาร 

5. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของธนาคาร ซึ�งรายงานดงักลา่วต้องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี : 

(ก) ความเห็นเกี�ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที�เชื�อถือได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร 

(ข) ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของธนาคาร 

(ค) ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของธนาคาร 

(ง) ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะคน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื�นที�เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั�วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 
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6. รายงานตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรใน
กรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทําดงัตอ่ไปนี : 

(ก) รายการที�เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริต หรือมีสิ�งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของธนาคารและ
หลกัทรัพย์ และกฎหมายอื�นๆ หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารไมด่ําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทําดงักลา่วไว้ในรายงาน
ประจําปี และรายงานตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

7. ดําเนินการสอบสวนโดยไมช่กัช้าเมื�อได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีเกี�ยวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสยั และรายงานผลการ
ตรวจสอบเบื :องต้นให้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต. และผู้สอบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัที�ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

8. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ ที�เกี�ยวข้องและเรื�องที�เกี�ยวข้องภายในขอบเขตอํานาจและหน้าที� และมีอํานาจในการวา่จ้าง
หรือนําเอาผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้านมาชว่ยงานตรวจสอบและสอบสวนได้ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่
เหมาะสม 

9. เมื�อมคีวามจําเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผู้ ที�เกี�ยวข้องเข้าร่วมประชมุและให้ข้อมลูในสว่นที�
เกี�ยวข้องได้ 

10. ประสานงานกบัคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เพื�อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี�ยง
ของธนาคาร 

11. ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
12. ปฏิบตัิหน้าที�อื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดเกี�ยวกบัหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
13. นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครั :ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนครั :ง องค์ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ
ไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั :งหมด มติที�ประชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการที�เข้าประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบอาจมี
มติโดยมิได้จดัการประชมุ หากได้รับอนมุตัิจากประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการทกุคนลงนามเห็นชอบในมตดิงักลา่ว โดยมติ
นั :นจะมีผลบงัคบัใช้เช่นเดียวกบัมติที�ได้รับอนมุตัจิากการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ทั :งนี : ประธานกรรมการตรวจสอบมีสทิธิออก
เสยีงชี :ขาด 

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระทั :งหมดจํานวน 3 คนดงันี : 

1. นางดยันา   บนุนาค    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายประวิทย์   วรุตบางกรู  กรรมการตรวจสอบ 

ดร. ณรงค์    ปรีดานนัท์  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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นางดยันา บนุนาค  ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความนา่เชื�อถือของงบ
การเงิน รายละเอียดปรากฏตามประวตัขิองกรรมการและผู้บริหารของธนาคารตามอกสารแนบ 1 

 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนปฏิบตัิงานตามหน้าที�ที�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบ
คณะกรรมการและขอบเขตอํานาจและหน้าที�ดงันี : 

1. กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอํานาจในการจดัการของธนาคารตั :งแตร่ะดบั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ :นไป เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร รวมทั :งคดัเลอืกและเสนอชื�อบคุคลที�มี
คณุสมบตัิเหมาะสมเพื�อดาํรงตาํแหนง่กรรมการ กรรมการชดุยอ่ยที�ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบ
โดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผู้มีอํานาจในการจดัการของธนาคาร เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร 

2. ดแูลให้คณะกรรมการธนาคารมขีนาดและองค์ประกอบที�เหมาะสมกบัองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี�ยนให้สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารจะต้องประกอบด้วยบคุคลที�มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 

3. ดแูลให้กรรมการและผู้มีอํานาจในการจดัการได้รับผลตอบแทนที�เหมาะสมกบัหน้าที�และความรับผิดชอบ 

4. พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื�นที�ให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ
ประธานธุรกิจหรือเทียบเทา่ เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร และกําหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื�นที�ให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูอื�นๆ ตั :งแตร่ะดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ :นไป เพื�อเป็นแนวทางในการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล 

5. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานธุรกิจหรือ
เทียบเทา่ เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร เพื�อเป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการธนาคาร 
และกําหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงูอื�นๆ ตั :งแตร่ะดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ :นไป เพื�อเป็น
แนวทางในการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล เพื�อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปีโดยคํานงึถึง
หน้าที�ความรับผิดชอบและความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อง รวมถงึความสาํคญักบัการเพิ�มมลูคา่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะ
ยาวประกอบการพิจารณาในการประเมินผล 

6. เปิดเผยนโยบายเกี�ยวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนและคา่ตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ รวมถงึจดัทํารายงานการกําหนด
คา่ตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี 

7. กํากบัดแูลให้มีการวางแผนและดําเนินการสรรหาผู้สบืทอดตําแหน่ง ตั :งแตร่ะดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ :นไปตอ่
คณะกรรมการธนาคาร 

8. นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งน้อยปีละครั :ง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครั :ง องค์ประชมุของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั :งหมด  มติที�ประชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการ
ที�เข้าประชมุ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนอาจมมีติโดยมิได้จดัการประชมุ หากได้รับอนมุตัิจากประธานกรรมการสรร
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หาและกําหนดคา่ตอบแทนและกรรมการทกุคนลงนามเห็นชอบในมติดงักลา่ว โดยมตินั :นจะมีผลบงัคบัใช้เช่นเดยีวกบัมติที�ได้รับอนมุตัิ
จากการประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  ทั :งนี : ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีสทิธิออกเสยีงชี :
ขาด 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนของธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระทั :งหมดจํานวน 3 คนดงันี : 

1. รศ.มานพ   พงศทตั   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายประวิทย์  วรุตบางกรู  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 นายวิธพล  เจาะจิตต์   เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 
9.2.4 คณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

คณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการปฏิบตัิงานตามหน้าที�ที�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มี
องค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขตอํานาจและหน้าที�ดงันี : 

1. กํากบัดแูลให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ 
มาตรฐานในวิชาชีพ บทบญัญตัิเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลที�ดีตามหลกัธรรมาภิบาล และนโยบายด้านการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ (Compliance Policy)  โดยผา่นฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการกํากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการกํากบัดแูลกิจการ (Good 
Governance) ที�มีประสทิธิภาพ และมีความเป็นอิสระ 

3. อนมุตัิแผนงานกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจําปี  (Annual Compliance Plan) ของฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ และติดตามการปฏิบตัิงานของฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ให้มีการดาํเนินการตามแผนงานประจําปี
อยา่งครบถ้วนและบรรลผุลที�กําหนดไว้ 

4. พิจารณาให้ความเห็นตอ่รายงานการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจําปี (Annual Compliance Report) เพื�อ
รายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบก่อนนําสง่หนว่ยงานทางการที�กํากบัดแูลภายในระยะเวลาที�กําหนด 

5. จดัให้มีบทบญัญตัิเกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื�อเป็นแนวทางปฏิบตัิที�ดีสาํหรับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาอนมุตั ิ

6. ทบทวนหลกัการกํากบัดแูลกิจการและการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคารอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้
สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิของสากลและข้อเสนอแนะของหนว่ยงานกํากบัดแูลตา่งๆ และเสนอแนะแนวทางพฒันา
หลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคารตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาอนมุตั ิ

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาแตง่ตั :ง โยกย้ายและประเมนิผลงานหวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

8. นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งน้อยปีละ 2 ครั :ง  

คณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการของธนาคารมกีารประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนครั :ง องค์ประชมุ
ของคณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการ
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ทั :งหมด มติที�ประชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการที�เข้าประชมุ คณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการอาจมี
มติโดยมิได้จดัการประชมุ หากได้รับอนมุตัจิากประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการและกรรมการทกุคน
ลงนามเห็นชอบในมติดงักลา่ว โดยมตินั :นจะมีผลบงัคบัใช้เชน่เดียวกบัมติที�ได้รับอนมุตัิจากการประชมุของคณะกรรมการกํากบัการ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ  ทั :งนี : ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการมีสทิธิออกเสยีงชี :ขาด 

คณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการของธนาคารประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 คนดงันี : 

1. นายเชษฐ์    ภทัรากรกลุ* ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

2. นายประวิทย์   วรุตบางกรู* กรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

3. นายธานินทร์   จิระสนุทร กรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

4. นางภทัรพร  มิลนิทสตู  กรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

นายอภิชาต ิ  จงสงวนประดบั  เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

  หมายเหต ุ* เป็นกรรมการอิสระ 

 
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงปฏิบตัิงานตามหน้าที�ที�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและ
ขอบเขตอํานาจและหน้าที�ดงันี : 

1. กําหนดนโยบายเพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาในเรื�องการบริหารความเสี�ยงโดยรวมของธนาคารและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ซึ�งต้องครอบคลมุถึงความเสี�ยงประเภทตา่งๆ ที�สาํคญั เช่น ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงจาก
ตลาด ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง ความเสี�ยงด้านปฏิบตักิาร และความเสี�ยงที�มีผลกระทบตอ่ชื�อเสยีงของธนาคารและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เป็นต้น 

2. วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี�ยงของธนาคาร ให้สามารถประเมิน ตดิตามผล และกํากบัดแูล
ปริมาณความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม รวมถงึกําหนดหลกัเกณฑ์ในการกนัสาํรองสาํหรับสนิทรัพย์จดัชั :น 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี�ยง โดยรวมถงึความมีประสทิธิผลของระบบและการ
ปฏิบตัิตามนโยบายที�กําหนด 

4. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบั
นโยบายและหลกัเกณฑ์การบริหารความเสี�ยงที�กําหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรือคณะกรรมการ
กํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการทราบในสิ�งที�ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื�อให้สอดคล้องกบันโยบายและ
หลกัเกณฑ์การบริหารความเสี�ยงที�กําหนด 

5. พิจารณาอนมุตัิหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องและ/ หรือเกี�ยวกบัการให้สนิเชื�อ การก่อภาระผกูพนั และการทําธุรกรรมที�มี
ลกัษณะคล้ายการให้สนิเชื�อที�สอดคล้องกบักรอบการบริหารความเสี�ยงที�ธนาคารและทางการกําหนด รวมทั :งการ
พิจารณากลั�นกรองนโยบายการให้สนิเชื�อ เพื�อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการธนาคารตอ่ไป 
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6. กํากบัดแูลการบริหารความเสี�ยงของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื�อรายงานตอ่คณะกรรมการธนาคารตามที�ได้รับ
มอบหมาย 

7. นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งน้อยปีละครั :ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีการประชมุอยา่งน้อย 3 เดอืนครั :ง  องค์ประชมุของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
ประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั :งหมด  มติที�ประชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการที�เข้าประชมุ 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงอาจมมีติโดยมิได้จดัการประชมุ หากได้รับอนมุตัิจากประธานกรรมการบริหารความเสี�ยงและ
กรรมการทกุคนลงนามเห็นชอบในมติดงักลา่ว โดยมตินั :นจะมีผลบงัคบัใช้เช่นเดียวกบัมติที�ได้รับอนมุตัิจากการประชมุคณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยง  ทั :งนี : ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยงมีสทิธิออกเสยีงชี :ขาด 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของธนาคารประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 คนดงันี : 

1. นายสพุล   วธันเวคิน   ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. นายบรรยง  พงษ์พานิช  กรรมการบริหารความเสี�ยง 

3. ดร. อญัญา  ขนัธวิทย์   กรรมการบริหารความเสี�ยง 

4. นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์  กรรมการบริหารความเสี�ยง 

5. นายกฤติยา  วีรบรุุษ   กรรมการบริหารความเสี�ยง 

6. นายชวลติ   จินดาวณิค  กรรมการบริหารความเสี�ยง 

7. นางภทัรพร  มิลนิทสตู   กรรมการบริหารความเสี�ยง 

8. นายพรรษฤทธิl ตระการกิจวชิิต  กรรมการบริหารความเสี�ยง 

9. นายนรเชษฐ์  แสงรุจิ   กรรมการบริหารความเสี�ยง 

ดร. พบพนิต  ภมุราพนัธุ์  เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

9.2.6 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารปฏิบตัิงานตามหน้าที�ที�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขต
อํานาจและหน้าที�ดงันี : 

1. กําหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื�อนําเสนอขออนมุตัติอ่
คณะกรรมการธนาคาร 

2. พิจารณากลั�นกรองนโยบายและแผนการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ตามที�ประธานเจ้าหน้าที�
บริหารเสนอ เพื�อนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร และกํากบัดแูลให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารดําเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายที�ได้รับการอนมุตัิไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

3. พิจารณาอนมุตัินโยบาย หลกัเกณฑ์ และระเบียบการทํางานและการปฏิบตัิงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 
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4. ติดตามการดาํเนินกิจการของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ตามที�ธนาคารกําหนดไว้ เพื�อให้มั�นใจวา่ธนาคารและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ดาํเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที�วางไว้ 

5. กําหนดโครงสร้างองค์กรของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ รวมถงึมอบหมายเรื�องตา่งๆ ในการดาํเนินงานของ
ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เพื�อนําเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคาร 

6. กํากบัดแูลการปฏิบตังิานและกําหนดอํานาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหารที�
ได้รับมอบหมายให้พิจารณาอนมุตัิงานเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริหารตามแผนงานที�ได้รับมอบหมาย 

7. พิจารณาอนมุตัิสนิเชื�อ สนิเชื�อปรับโครงสร้างหนี : การขายสนิทรัพย์รอการขายรายใหญ่ และกําหนดราคาทรัพย์สนิที�จะ
ซื :อจากการขายทอดตลาดและใช้สทิธิคดัค้านตามวงเงินที�กําหนด รวมทั :งคา่ใช้จา่ยและการดาํเนินการเกี�ยวกบัคดี
ความของลกูหนี : 

คณะกรรมการบริหารมกีารประชมุอยา่งน้อยเดือนละครั :ง องค์ประชมุของคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั :งหมด มติที�ประชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการที�เข้าประชมุ หากเสยีงไมเ่อกฉนัท์ให้กรรมการ
ที�เข้าประชมุมีสทิธิเสนอเรื�องตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณา โดยหากมีผู้ใช้สทิธิให้ถือวา่ที�ประชมุคณะกรรมการบริหารได้มีมติ
ให้เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณา คณะกรรมการบริหารอาจมีมติโดยมิได้จดัการประชมุ หากได้รับอนมุตัิจากประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการทกุคนลงนามเห็นชอบในมตดิงักลา่ว โดยมตินั :นจะมีผลบงัคบัใช้เช่นเดยีวกบัมติที�ได้รับอนมุตัจิากการ
ประชมุคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารของธนาคารประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 คนดงันี : 

1. นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ  กรรมการบริหาร 

3. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการบริหาร 

4. นายกฤติยา วีรบรุุษ กรรมการบริหาร 

5. นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน  กรรมการบริหาร 

6. นายประชา  ชํานาญกิจโกศล               กรรมการบริหาร 

 นายชวลติ  จินดาวณิค                     เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

 นางวรารัตน์ สตัยารักษ์                        ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

โดยนายสพุล วธันเวคิน เป็นที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

 

นอกจากนี :  ธนาคารยงัมคีณะกรรมการและคณะอนกุรรมการชดุยอ่ยอื�นที�ทําหน้าที�ชว่ยเหลอืคณะกรรมการชดุยอ่ยภายใต้
การกํากบัดแูลของคณะกรรมการธนาคารข้างต้นและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื�อให้การดาํเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่
ธุรกิจฯ เป็นไปตามเป้าหมายอยา่งราบรื�นและมีประสทิธิภาพ 
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คณะอนกุรรมการภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ประกอบด้วย 

1) คณะอนกุรรมการบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ 

2) คณะอนกุรรมการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิต 

คณะกรรมการภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนี :สนิ 
2) คณะกรรมการสนิเชื�อรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ 
3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล 
4) คณะกรรมการการลงทนุ 

คณะอนกุรรมการภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนี :สนิ ได้แก ่

1) คณะอนกุรรมการดแูลด้านสภาพคลอ่ง 
คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการสนิเชื�อรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ 
ประกอบด้วย 
1) คณะกรรมการสนิเชื�อและทรัพย์รอขาย 
2) คณะอนกุรรมการสนิเชื�อ 
3) คณะอนกุรรมการทรัพย์รอขาย 
4) คณะอนกุรรมการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

คณะอนกุรรมการภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการอํานวยการธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย 

1) คณะอนกุรรมการประสานงานด้านเงินฝาก 

2) คณะอนกุรรมการเครือขา่ยการขายและบริการ 

3) คณะอนกุรรมการจดัการทรัพย์สนิ 

4) คณะอนกุรรมการพฒันาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5) คณะอนกุรรมการจดัซื :อจดัจ้างทั�วไป 

6) คณะอนกุรรมการจดัซื :อจดัจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7) คณะอนกุรรมการเตรียมความพร้อมผลติภณัฑ์และกระบวนการทํางานใหม ่

8) คณะอนกุรรมการพฒันาธุรกิจและกลยทุธ์ผลติภณัฑ์ 

9) คณะอนกุรรมการบริหารวกิฤต 

10) คณะอนกุรรมการประสานงานการสื�อสารและการตลาด 

คณะกรรมการภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัท ทนุภทัร ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุลธุรกิจตลาดทนุ 
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2) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงธุรกิจตลาดทนุ 

คณะกรรมการภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการ บล.ภทัร ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

3) คณะกรรมการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมการภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการ บล.เคเคเทรด ประกอบด้วย 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
3) คณะกรรมการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยหลกัทรัพย์ 
4) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินยั 
คณะกรรมการภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการ บลจ.ภทัร ประกอบด้วย 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
3) คณะกรรมการจดัการลงทนุ 
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9.3 การสรรหาและแต่งตั �งกรรมการและผู้บริหาร 

9.3.1 การสรรหาบคุคลเพื�อแตง่ตั :งเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาคดัเลอืกและสรรหาบคุคลที�มีคณุสมบตัเิหมาะสมทั :งด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที�จะเป็นประโยชน์ตอ่ธนาคารและสมควรได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือ
กรรมการตรวจสอบของธนาคาร เพื�อเสนอตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารหรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาแตง่ตั :งตามข้อบงัคบั
ของธนาคาร  

ในการสรรหากรรมการใหม ่ ธนาคารได้จดัทํา Board Skill Matrix เพื�อกําหนดคณุสมบตัิของกรรมการที�ต้องการสรรหา โดย
พิจารณาความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที�จําเป็นที�ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการธนาคารและมีความสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ อีกทั :งใช้ฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหม ่ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นซึ�งมีสทิธิเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณา
เลอืกตั :งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของธนาคารผา่นช่องทางที�ธนาคารกําหนด โดยธนาคารได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการ
เสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั :งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของธนาคาร  โดยในการสรรหาและแตง่ตั :งบคุคลเพื�อเข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการอิสระนั :น บคุคลดงักลา่วจะต้องมคีณุสมบตัติามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และมคีณุสมบตัิ
ตามนิยามกรรมการอิสระของธนาคารด้วย 

ธนาคารมีกระบวนการสรรหาบคุคลที�จะแตง่ตั :งเป็นกรรมการ คือ ผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูนําเสนอชื�อบคุคลที�
มีคณุสมบตัเิหมาะสมและประวตัิโดยละเอียด เพื�อให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาคณุสมบตัิ ความ
เหมาะสมและผลตอบแทนแล้วนําเสนอตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อเลอืกตั :งเป็น
กรรมการตามหลกัเกณฑ์ข้อบงัคบัของธนาคารดงัตอ่ไปนี : 

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที�มีอยูท่ั :งหมดตามข้อ 1 เลอืกตั :งบคุคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3. บคุคลซึ�งได้รับคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตั :งเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที�พงึมีหรือพงึ

เลอืกตั :งในครั :งนั :น ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลอืกตั :งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที�พงึ
จะมี หรือจะพงึเลอืกตั :งในครั :งนั :น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี :ขาด 
 

9.3.2 การให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั :งเป็นกรรมการ 

การให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั :งเป็นกรรมการเป็นสว่นหนึ�งของหลกัการกํากบัดแูล
กิจการที�ดี ธนาคารได้มกีารกําหนดหลกัเกณฑ์การให้สทิธิแกผู่้ ถือหุ้นในการเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั :งเป็นกรรมการ
ของธนาคารและเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร 

ผู้ ถือหุ้นที�จะเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั :งเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิดงันี : 

1. เป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารซึ�งต้องถือหุ้นอยา่งน้อย 200,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 
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2. ถือหุ้นในธนาคารตามจํานวนที�กําหนดข้างต้นตอ่เนื�องมาไมน้่อยกวา่ 1 ปี และยงัถือหุ้นจํานวนดงักลา่วในวนัที�เสนอ
เสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั :งเป็นกรรมการ 

3. สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อและให้ความเห็นตอ่
คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั :งเป็นกรรมการของธนาคาร โดยมตขิองคณะกรรมการธนาคารถือ
เป็นที�สดุ 

บคุคลที�ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนและคณะกรรมการธนาคารจะได้รับการบรรจุ
ชื�อในวาระการเลอืกตั :งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร สาํหรับบคุคลที�ไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนหรือคณะกรรมการธนาคาร   ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นที�เสนอชื�อบคุคลดงักลา่วทราบภายหลงัการ
ประชมุคณะกรรมการธนาคารทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื�นที�เหมาะสม 

 

9.3.3 การสรรหาบคุคลเพื�อแตง่ตั :งเป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณา สรรหา คดัเลอืก และกลั�นกรองบคุคลที�มีความสามารถและ
คณุสมบตัิที�เหมาะสม เพื�อดํารงตําแหนง่ผู้บริหารสงูสดุ โดยมีปัจจยัเบื :องต้นที�ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คณุสมบตัิ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในอตุสาหกรรมหรือธุรกิจการเงินการธนาคารและที�จําเป็นสาํหรับตําแหนง่งานที�ได้รับมอบหมาย ผู้ ที�
ได้รับคดัเลอืกให้ดํารงตาํแหนง่ควรมีแนวคิด วิสยัทศัน์ในการบริหารจดัการในแนวทางเดียวกนักบัคณะกรรมการธนาคารเพื�อให้การ
ดําเนินงานขององค์กรประสบความสาํเร็จลลุว่งตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะเสนอชื�อบคุคลที�
ได้รับการคดัเลอืกตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาแตง่ตั :งตอ่ไป 

 สาํหรับตําแหนง่ผู้บริหารอื�นๆ ตั :งแตร่ะดบัผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารระดบัสงูจะ
เป็นผู้สรรหา คดัเลอืก บคุคลที�มีคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที�จําเป็นสาํหรับตําแหนง่งาน เพื�อเสนอตอ่
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขอความเห็นชอบตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
และนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั :งตอ่ไป 

 

9.3.4 ขั :นตอนการดาํเนินการเสนอแตง่ตั :งกรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ หรือที�ปรึกษาของธนาคาร 

 ธนาคารมีการกําหนดหลกัเกณฑ์เรื�องการเสนอแตง่ตั :งกรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ หรือที�ปรึกษาของธนาคาร 
เพื�อให้การขอความเห็นชอบการแตง่ตั :งกรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ หรือที�ปรึกษาของธนาคารเป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ.2551 และประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยที�กําหนดวา่สถาบนัการเงินจะต้อง
ตรวจสอบคณุสมบตัิของบคุคลที�จะเสนอชื�อให้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ หรือที�ปรึกษาของธนาคาร 
เพื�อให้แนใ่จวา่ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 (1) – (10) แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ.2551 และลกัษณะ
ต้องห้ามเพิ�มเตมิใน 3 ด้านหลกัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึ�งได้แก่ 1) ด้านความซื�อสตัย์ สจุริต และชื�อเสยีง 2) ด้าน
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และ 3) ด้านสถานะทางการเงิน 
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เมื�อธนาคารแหง่ประเทศไทยให้ความเห็นชอบการแตง่ตั :งกรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ หรือที�ปรึกษาของ

ธนาคารแล้ว ฝ่ายจดัการจะเสนอชื�อบคุคลที�ได้รับความเห็นชอบให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั :งหรือให้ความเห็นชอบ

เพื�อเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาเลอืกตั :ง แล้วแตก่รณี  
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9.4 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

ธนาคารมีการกํากบัดแูลบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ กําหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ใน
ภาพรวมของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ รวมทั :งอนมุตัินโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ ที�นําเสนอโดยคณะ
กรรมการบริหารของธนาคาร รวมถึงให้ความเห็นชอบบคุลากรที�มีคณุสมบตัเิหมาะสมที�คดัเลอืกและนําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทนของธนาคารสาํหรับตาํแหนง่กรรมการผู้จดัการหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื�อเป็น
ตวัแทนของธนาคารในการกํากบัดแูลการดาํเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ  

ในสว่นการกํากบัการจดัการธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคารจะกําหนดโครงสร้างการ
กํากบั การบริหารตดิตามและกํากบัดแูลบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ทั :งหมด ได้แก่ ด้านการบริหารความเสี�ยงของกลุม่ธุรกิจฯ ด้านการ
ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของกลุม่ธุรกิจฯ ด้านการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ของกลุม่ธุรกิจฯ  และด้านการบริหารจดัการของกลุม่
ธุรกิจฯ   

ธนาคารตระหนกัถงึความสาํคญัของการเปิดเผยข้อมลูตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ โดยคณะกรรมการธนาคารได้
มอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการเป็นผู้มีหน้าที�กํากบัให้บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ โดยผา่นฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของธนาคารซึ�งทําหน้าที�ติดตามการดาํเนินงานของ
หนว่ยงานกํากบัการปฏิบตัิงานของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และรายงานตอ่คณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบั
กิจการ 

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นผู้ ทําหน้าที�ดแูลให้ธนาคารและบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) ที�เหมาะสมและมีประสทิธิผล โดยมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในของธนาคาร
เป็นผู้ดแูลเรื�องระบบการตรวจสอบภายใน ตดิตามการดําเนินงานการตรวจสอบภายในของหนว่ยงานตรวจสอบภายในของธนาคาร
และบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร รวมทั :งมคีณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาด
ทนุและ/ หรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุทําหน้าที�ดแูลและกํากบัดแูลบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ให้ดาํเนินงาน
ภายใต้ระบบควบคมุภายในที�เพียงพอและเหมาะสมโดยผา่นหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และรายงานตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร  

ในปีนี :ธนาคารได้มีการปรับปรุงแนวทางการบริหารจดัการบริษัทของกลุม่ธุรกิจฯ รวมทั :งนโยบายและหลกัเกณฑ์ของธนาคาร
ที�เกี�ยวกบัการกํากบัดแูลการดาํเนินงานของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื�อให้กระบวนการทํางานมปีระสทิธิภาพ ป้องกนัการเกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึ�งธนาคารให้ความสาํคญั และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การกํากบัรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย และ
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสาํนกังาน ก.ล.ต. เชน่ นโยบายการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกลุม่ธรุกิจฯ 
นโยบายการลงทนุในหลกัทรัพย์และการบริหารฐานะในบญัชีเพื�อการค้าของกลุม่ธุรกิจฯ นโยบายการบริหารความเสี�ยงด้านกลยทุธ์
ของกลุม่ธุรกิจฯ และหลกัเกณฑ์เรื�องการเปิดเผยรายการที�เกี�ยวโยงกนั (Connected Transaction) และการรายงานการกระจายการ
ถือหุ้น (Strategic Shareholders) เป็นต้น  

  



                              แบบ 56-1 ประจําปี 2558   

 

สว่นที� 2-9 หน้า 9-18 

9.5 การดแูลเรื+องการใช้ข้อมูลภายใน  

ธนาคารมีมาตรการที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรในการป้องกนัการนําข้อมลูภายในไปใช้เพื�อหาประโยชน์สว่นตนหรือเอื :อประโยชน์
แก่ผู้ อื�นในทางมิชอบ ซึ�งเป็นการเอาเปรียบผู้ อื�น โดยธนาคารห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที�เกี�ยวข้อง อนัได้แก่ คู่
สมรส บตุรและบตุรบญุธรรมที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ใช้ข้อมลูภายในที�เป็นสาระสาํคญัตอ่การเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของธนาคาร
และยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชนเพื�อซื :อขายหลกัทรัพย์ของธนาคาร โดยธนาคารกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคล
ที�เกี�ยวข้องที�สามารถเข้าถึงข้อมลูภายในที�เป็นสาระสาํคญัตอ่การเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของธนาคารต้องขออนมุตัิซื :อขาย
หลกัทรัพย์ของธนาคารลว่งหน้าก่อนวนัที�ต้องการซื :อขายหลกัทรัพย์ของธนาคาร 1 วนั โดยคําขออนมุตัิจะมีผลใช้บงัคบั 3 วนัทําการ
นบัถดัจากวนัที�ได้รับอนมุตั ิ และกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารทกุคนที�มีหน้าที�รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึง
คูส่มรส บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ และบคุคลที�เกี�ยวข้องกบักรรมการและ/ หรือผู้บริหารของธนาคารต้องรายงานการเปลี�ยนแปลงการ
ถือครองหลกัทรัพย์ของธนาคารภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัที�มีการซื :อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ ให้สาํนกังาน ก.ล.ต. พร้อมกบั
สง่สาํเนารายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) ไปยงัเลขานกุารบริษัทภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัที�มีการซื :อ 
ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เพื�อรายงานการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วให้ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารทราบ รวมทั :งเพื�อให้
มีการเปิดเผยในรายงานประจําปี  

ธนาคารห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานที�ทราบข้อมลูที�สาํคญัของธนาคารและงบการเงินซื :อขายหลกัทรัพย์ของ
ธนาคารในชว่งระหวา่ง 7 วนัก่อนวนัสิ :นไตรมาสจนกระทั�งธนาคารได้เปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชนแล้วเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 
ช่วงการซื :อขายหลกัทรัพย์ (Trading Session) อยา่งไรก็ดี การซื :อขายหลกัทรัพย์ของธนาคารภายใต้หลกัเกณฑ์นี :ไมร่วมถงึการใช้สทิธิ
ซื :อหลกัทรัพย์ของธนาคารตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับจากธนาคารในฐานะผู้บริหารหรือพนกังาน 

ทั :งนี : ธนาคารได้จดัให้มีการสื�อสารระเบียบปฏิบตัิว่าด้วยข้อมูลภายในของธนาคารแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุก
ระดบัอย่างทั�วถึงทั :งองค์กรและเป็นไปอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้รับทราบถึงหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�กําหนดไว้ในระเบียบปฏิบตัิ
ดงักลา่ว 

สายตรวจสอบภายในมีการสอบทานการปฏิบตัใินเรื�องการใช้ข้อมลูภายในและการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี�ยวกบั
จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ซึ�งหากพบผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระทําความผิดจะนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคารเพื�อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของธนาคาร 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ในปี 2558 ธนาคารและบริษัทยอ่ยได้ใช้บริการสอบบญัชีและบริการอื�นจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากดั ซึ�งเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารและบริษัทยอ่ย โดยมีคา่ใช้จ่ายคา่ตอบแทนที�เกี�ยวข้อง ได้แก ่

 

9.6.1 คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

ธนาคารและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่สาํนกังานสอบบญัชีที�ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการที�
เกี�ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีดงักลา่วในรอบปีบญัชีที�ผา่นมามีจํานวนเงินรวม 13.35 ล้านบาท 

 

9.6.2 คา่บริการอื�น (Non-audit Fee)  

ธนาคารและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอื�น ได้แก่ การตรวจสอบธุรกรรมโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ การ
ตรวจสอบวเิคราะห์สถานะ และการตรวจสอบพิเศษเกี�ยวกบัการควบคมุการปฏิบตัิงานและการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทหลกัทรัพย์ตามข้อกําหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้แก่สาํนกังานสอบบญัชีที�ผู้สอบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีที�
ผา่นมามจํีานวนเงินรวม  2.63 ล้านบาท 
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9.7 การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที+ด ี

คณะกรรมการธนาคารให้ความสาํคญัอยา่งยิ�งและมคีวามมุง่มั�นที�จะดําเนินการให้การกํากบัดแูลกิจการของธนาคารเป็นไป
ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีที�กําหนดโดยหนว่ยงานที�กํากบัดแูลธนาคารอยา่งตอ่เนื�อง เป็นผลให้ธนาคารได้รับรางวลัการปฏิบตัิ
ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีหลายรางวลัดงันี :  

- ผลประเมินในระดบั “ดีเลศิ” จากโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 จดัโดยสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย  สาํนกังาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นปีที� 9 ตอ่เนื�องกนั 

- ผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการในระดบั “ดีเลศิ” ในโครงการสาํรวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
ประจําปี 2558  และได้รับตราสญัลกัษณ์ 5 ดวงจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- เป็น 1 ใน 51 บริษัทจดทะเบียนที�ผา่นเกณฑ์การประเมินด้านความยั�งยืนโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้รับคดัเลอืกให้
อยูใ่น Thailand Sustainability Investment 2015 หรือรายชื�อ “หุ้นยั�งยืน” 

ในรอบปี 2558 ที�ผา่นมาธนาคารได้มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีทั :ง 5 หมวดตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ
ที�ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในแตล่ะหวัข้อดงันี : 

 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการธนาคารได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคารโดยคํานงึสทิธิของผู้ ถือหุ้นตามที�กฎหมายกําหนด 
อนัประกอบด้วยสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน สทิธิใน
การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั :งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบคุคล สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
เป็นประจําทกุปี สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตั :งและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี สทิธิในการมีสว่นร่วมและรับทราบเมื�อมี
การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัภายในธนาคาร และสทิธิในการได้รับข้อมลูเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของเงินทนุ เปลี�ยนแปลงอํานาจ
ควบคมุ หรือเมื�อมีการซื :อขายสนิทรัพย์ที�สาํคญั นอกจากนี : ธนาคารยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในการแสดงความคดิเห็นและ
ซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการเสนอวาระการประชมุผู้ถือหุ้น สทิธิในการเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั :งเป็น
กรรมการของธนาคาร สทิธิในการมีสว่นร่วมในการเสริมสร้างผลการดําเนินงานของธนาคาร สทิธิในการมีสว่นแบง่ในกําไรของธนาคาร 
และสทิธิในการรับสารสนเทศอยา่งเพียงพอและทนัเวลา เป็นต้น 

1.1 การอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที� 

ธนาคารกําหนดให้มกีารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัจากวนัสิ :นสดุรอบปีบญัชีของธนาคาร และ
ในกรณีที�มีความจําเป็นเร่งดว่นที�ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษและต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้น ธนาคารจะเรียกประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2558 ธนาคารได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีขึ :นในวนัที� 23 เมษายน 2558 ซึ�งไมอ่ยูใ่นช่วง
วนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ซึ�งมีการคมนาคมสะดวกตอ่การเดินทางของผู้ ถือหุ้นที�จะเข้าร่วม
ประชมุ โดยในระหวา่งปีธนาคารไมม่ีการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ธนาคารสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่รวมถงึผู้ ถือหุ้นที�เป็นสถาบนัเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้น
สามญัประจําปี ธนาคารเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้าก่อนเวลาประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชั�วโมง 
จดัเตรียมสถานที� เจ้าหน้าที�ต้อนรับและเจ้าหน้าที�ลงทะเบียนในจํานวนที�เหมาะสม การลงทะเบียนและการประมวลผลการนบัคะแนน
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เสยีงใช้ระบบบาร์โค้ดของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อความสะดวกรวดเร็ว และมีการจดัเตรียมอากร
แสตมป์เพื�ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะ 

ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ธนาคารเปิดเผยรายละเอียดเกี�ยวกบัเอกสารหลกัฐานที�จําเป็นที�ผู้ ถือหุ้นต้องนํามาให้ครบถ้วน
ในวนัประชมุเพื�อรักษาสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ มีการแจ้งข้อบงัคบัของธนาคารในสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทั :ง
แนบหนงัสอืมอบฉนัทะเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นมาประชมุแทนได้เลอืกที�จะมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ�งหรือ
กรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชมุแทน 

นอกจากนี : ธนาคารได้จดัทําหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัภาษาองักฤษและเผยแพร่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบั
ภาษาไทย เพื�ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  อีกทั :งธนาคารได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นที�มาร่วมประชมุภายหลงัเริ�มการประชมุแล้ว 
โดยให้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในระเบียบวาระที�อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ด้ลงมติ   

1.2 การให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ 

  ธนาคารดาํเนินการในการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยปฏิบตัิตามคูม่ือ AGM Checklist ของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
กลา่วคอื เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าบนเว็บไซต์ของ
ธนาคารไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
(TSD) ซึ�งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของธนาคารเป็นผู้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าทางไปรษณีย์ไมน้่อยกวา่ 28 
วนัก่อนวนัประชมุ รวมทั :งได้ประกาศลงหนงัสอืพิมพ์รายวนัทั :งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษอยา่งละ 1 ฉบบั เป็นเวลาติดตอ่กนั 3 
วนั ซึ�งในหนงัสอืเชิญประชมุมีรายละเอียดของวาระการประชมุพร้อมเอกสารประกอบอยา่งเพียงพอที�จะใช้ประกอบการตดัสนิใจ
ลงคะแนนในวาระตา่งๆ อาทิ ในวาระพิจารณาอนมุตัจิ่ายเงินปันผล ธนาคารเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จํานวนเงินปันผลที�
เสนอจ่ายพร้อมทั :งเหตผุลและข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลกบัปีที�ผา่นมาเพื�อประกอบการพิจารณา ในวาระพิจารณา
เลอืกตั :งกรรมการ ธนาคารให้ข้อมลูที�ครบถ้วนเกี�ยวกบักรรมการที�เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตั :ง ในวาระพิจารณากําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ ธนาคารให้ข้อมลูเกี�ยวกบันโยบายและวธีิในการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการนอกเหนือจากรูปแบบและจํานวน
ของคา่ตอบแทนที�เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ และในวาระพิจาณาแตง่ตั :งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
ธนาคารเปิดเผยรายละเอียดของผู้สอบบญัชีที�เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั :งอยา่งครบถ้วน อาทิ ชื�อผู้สอบบญัชี บริษัทที�สงักดั 
ประสบการณ์และความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี รวมถงึคา่บริการของผู้สอบบญัชี เป็นต้น โดยในหนงัสอืเชิญประชมุมีการระบอุยา่ง
ชดัเจนถึงวตัถปุระสงค์และเหตผุล รวมทั :งความเห็นของคณะกรรมการธนาคารในแตล่ะวาระ 

1.3  การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าเกี�ยวกบัวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสง่คําถามที�เกี�ยวกบัวาระการประชมุลว่งหน้าได้ตั :งแตว่นัที�
มีคําบอกกลา่วเรียกประชมุ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ รวมทั :งเป็นการรักษาสทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอยา่ง
เต็มที� โดยธนาคารได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ในการสง่คาํถามลว่งหน้าบนเว็บไซต์ของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามลว่งหน้าเกี�ยวกบั
วาระการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ทั :งทางเว็บไซต์ของธนาคาร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางโทรสารมายงัสาํนกัเลขานกุารบริษัท โดย
เลขานกุารบริษัทจะรวบรวม กลั�นกรอง และนําเสนอตอ่ประธานกรรมการและคณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาตามความเหมาะสม
ตอ่ไป 

1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั :ง
เป็นกรรมการ 
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ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั :ง
เป็นกรรมการของธนาคารก่อนที�ธนาคารจะสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ธนาคารได้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุและเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั :งเป็นกรรมการของธนาคารลว่งหน้า
ประมาณ 3 เดือนก่อนวนัสิ :นสดุรอบปีบญัชี กลา่วคือ ระหวา่งวนัที� 7 ตลุาคม – 30 ธนัวาคม 2557 โดยธนาคารได้แจ้งขา่วผา่นช่องทาง
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวธีิการเสนอระเบียบวาระและเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั :งเป็น
กรรมการไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร  อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระสาํหรับการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
หรือเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั :งเป็นกรรมการในระยะเวลาดงักลา่ว 

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชมุที�ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึ�งจะต้องมีลกัษณะเข้า
ขา่ยตามข้อกําหนดของธนาคาร เว้นแตค่ณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาเป็นอยา่งอื�น โดยมติของคณะกรรมการธนาคารถือเป็นที�สดุ  

ในกรณีที�มีการเสนอระเบียบวาระเรื�องเดียวกนัจากผู้ ถือหุ้นหลายราย หรือเป็นเรื�องที�อาจจะนํามาพิจารณาร่วมกนัได้ 
คณะกรรมการธนาคารอาจนํามารวมเป็นระเบียบวาระเดียวกนัได้  ซึ�งระเบียบวาระใดที�ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับการบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร  สว่น
เรื�องที�ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายหลงัการประชมุคณะกรรมการธนาคาร
ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื�นที�เหมาะสม 

1.5 การมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยมอบฉนัทะให้
ผู้ อื�นหรือกรรมการอิสระของธนาคารมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ โดยธนาคารได้จดัเตรียมและสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที�มี
รูปแบบที�ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ อีกทั :งผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร รวมทั :งธนาคารได้ระบอุยา่งชดัเจนในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นถงึเอกสารที�ต้องใช้
ประกอบการมอบฉนัทะ โดยธนาคารได้หลกีเลี�ยงการกําหนดเงื�อนไขซึ�งทําให้ยากตอ่การมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ธนาคารได้เสนอชื�อกรรมการอิสระของธนาคารเป็นทางเลอืกให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะใน
กรณีที�ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองเพื�ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น  สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558 ธนาคารได้เสนอชื�อกรรมการอิสระของธนาคารจํานวน 2 คนให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ โดยมีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของธนาคารเพื�อเข้าร่วมประชมุแทนจํานวน 176 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 108,848,337 หุ้น 

1.6 การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเพื�อให้ข้อมลูและตอบคําถามแก่ผู้ ถือหุ้น 

ธนาคารมีนโยบายให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  กรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายงาน ผู้บริหารระดบัสงู รวมทั :งผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นทกุครั :ง เพื�อให้ข้อมลูเพิ�มเติมและตอบข้อซกัถามแก่ผู้ ถือหุ้น  โดยในปี 2558 ที�ผา่นมาประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชดุ
ยอ่ยทกุชดุที�อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการธนาคาร ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายงาน 
และผู้บริหารระดบัสงูสดุด้านการเงินของธนาคาร รวมทั :งผู้สอบบญัชีของธนาคารได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ด้วย 

1.7 การจดัสรรเวลาการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 

ก่อนเริ�มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุ โดย
ธนาคารได้ชี :แจงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน วิธีการนบัคะแนน รวมถงึวิธีปฏิบตัใินการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และถาม
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คําถามในเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัธนาคารในระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานกรรมการซึ�งทําหน้าที�ประธานที�ประชมุดําเนินการประชมุ
ตามระเบียบวาระการประชมุที�ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ ไมม่ีการเพิ�มวาระการประชมุโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 
จดัสรรเวลาสาํหรับการอภิปรายอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดงความเห็น
และซกัถามโดยให้เวลาอยา่งเหมาะสมและให้กรรมการที�เกี�ยวข้องชี :แจงและให้ข้อมลูตา่งๆ แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วน 

1.8 การบนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วน 

ธนาคารจดัให้มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 อยา่งครบถ้วน มกีารบนัทกึรายชื�อกรรมการ
และผู้บริหารที�เข้าร่วมประชมุ วิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการใช้บตัรลงคะแนน วิธีการนบัคะแนน คําชี :แจงที�เป็นสาระสาํคญั 
คําถามคาํตอบ ความคิดเห็นของที�ประชมุ และมติที�ประชมุ โดยแยกเป็นจํานวนเสยีงที�เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงในแตล่ะ
ระเบียบวาระอยา่งครบถ้วนชดัเจน 

ธนาคารเปิดเผยมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในเวลาที�กําหนด จดัสง่รายงานการประชมุ
ให้แก่หนว่ยงานทางการภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ รวมทั :งเผยแพร่รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของธนาคาร 

 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

ธนาคารเคารพในสทิธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสาํคญัตอ่การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม โดย
ธนาคารปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การรับสารสนเทศ และการออกเสยีงลงคะแนน โดยถือวา่ 1 หุ้น
มี 1 เสยีง ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ ถือหุ้นรายนั :นไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั :น 

2.1 รายการระหวา่งกนัหรือรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

ธนาคารไมส่นบัสนนุให้มีการเข้าทํารายการระหวา่งธนาคารกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และบคุคลที�เกี�ยวข้อง 
(รายการที�เกี�ยวโยงกนั) เพื�อเป็นการหลกีเลี�ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ :นระหวา่งธนาคารและบคุคลดงักลา่ว อยา่งไรก็
ตาม ในบางครั :งธนาคารอาจมคีวามจําเป็นต้องเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั อนัเนื�องมาจากการดําเนินงานที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของ
ธนาคาร ทั :งนี : การเข้าทํารายการดงักลา่วต้องเป็นไปตามวธีิการและขอบเขตของกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง  กลุม่ธุรกิจฯ มีระเบียบปฏิบตัิ
วา่ด้วยการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัและรายการที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื�อให้การตกลงเข้าทําธุรกรรม
ดงักลา่วมีแนวทางที�ชดัเจน ผา่นกระบวนการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มเีหตมุีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที�ด ีเพื�อประโยชน์
ตอ่กลุม่ธุรกิจฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญั 

กรรมการหรือผู้บริหารของกลุม่ธรุกิจฯ ที�มีสว่นได้เสยีหรือมีสว่นเกี�ยวข้องกบัธุรกรรมใดจะไมเ่ข้าร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ
ในการพิจารณาธุรกรรมนั :น เพื�อให้การตดัสนิใจเป็นไปเพื�อประโยชน์ของกลุม่ธุรกิจฯ อยา่งเตม็ที� 

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีอํานาจในการพิจารณารายการใดๆ ที�ธนาคารจะเข้าทํากบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่และบคุคลที�เกี�ยวข้อง เพื�อเป็นการหลกีเลี�ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งธนาคารและบคุคลดงักลา่ว และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�ทบทวนการเปิดเผยข้อมลูของธนาคารในกรณีที�เกิดรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบ โดยในปีที�ผา่นมาธนาคารมิได้มีการดําเนินการฝ่าฝืน
หรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การทํารายการระหวา่งกนัแตอ่ยา่งใด 
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ในการซื :อขายหลกัทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหารของกลุม่ธุรกิจฯ รวมทั :งคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะของกรรมการและ
ผู้บริหารของกลุม่ธุรกิจฯ จะต้องเปิดบญัชีซื :อขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ในกลุม่ธุรกิจฯ ภายใต้ระเบียบที�มกีารกําหนดไว้ โดย
การซื :อขายหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดพื :นฐาน ไมเ่ป็นการเอาเปรียบผู้ อื�นอยา่งไมย่ตุิธรรมหรือ
ด้วยวิธีการที�ไมถ่กูจริยธรรมหรือไมถ่กูต้องตามกฎหมาย และการเข้าทํารายการดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามธุรกรรมปกติและอยูบ่น
พื :นฐานเดยีวกนักบัรายการที�ทํากบัลกูค้า 

 

3. การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุม่ธุรกิจฯ ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยมีนโยบายที�จะดแูลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจอยา่ง
ครบถ้วน เพื�อให้ผู้ ที�เกี�ยวข้องมั�นใจวา่การประกอบธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ได้คํานงึถงึปัจจยัด้านสิ�งแวดล้อมเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยนื  
รวมทั :งผู้มีสว่นได้เสยีจะได้รับความคุ้มครองอยา่งเป็นธรรม ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน อนัได้แก่ พนกังาน ผู้บริหารของธนาคาร
และบริษัทยอ่ย หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก 

ธนาคารมนีโยบายแนวทางการดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของธนาคารมี
แนวทางในการปฏิบตัิหน้าที�อยา่งรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึ�งครอบคลมุประเด็นความรับผิดชอบตอ่สงัคม 10 ประการ ได้แก่ การกํากบั
ดแูลกิจการที�ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การตอ่ต้านการทจุริต การเคารพสทิธิมนษุยชน การปฏิบตัิตอ่พนกังาน/ 
แรงงานอยา่งเป็นธรรม ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม การจดัการสิ�งแวดล้อม นวตักรรมและการ
เผยแพร่นวตักรรมจากการดาํเนินความรับผิดชอบตอ่สงัคม และการจดัทํารายงานแหง่ความยั�งยนื 

3.1 การมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีในการเสริมสร้างผลการดําเนินงานของธนาคาร 

ธนาคารได้พฒันาเว็บไซต์ของธนาคารเพื�อเป็นอีกช่องทางหนึ�งให้ผู้มีสว่นได้เสยีได้มีสว่นร่วมในการสร้างเสริมผลการ
ดําเนินงานของธนาคาร โดยผู้มสีว่นได้เสยีไมว่า่จะเป็นลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ทางการค้า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น หรือเจ้าหนี :สามารถสง่
ข้อเสนอแนะผา่นทางเว็บไซต์มายงัผู้บริหารของธนาคารได้ ซึ�งเป็นกระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือกนัระหวา่งธนาคารกบัผู้มี
สว่นได้เสยีในการสร้างความมั�นคงทางการเงินและความยั�งยืนของกิจการ 

3.2 การจดัให้มชี่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการปกป้องผู้ให้ข้อมลูหรือผู้แจ้งเบาะแส 

ธนาคารมีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี�ยวกบัความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน
ที�บกพร่อง การกระทําผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมที�อาจสอ่ถงึการทจุริตคอร์รัปชั�นหรือประพฤติมิชอบของบคุคลในองค์กร 
โดยพนกังานและผู้มีสว่นได้เสยีอื�นๆ สามารถติดตอ่สื�อสารกบัธนาคารผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น การติดตอ่ผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์
มายงักรรมการอิสระของธนาคารได้โดยตรงที�อีเมล์ Independent_director@kiatnakin.co.th สาขาของธนาคาร หรือศนูย์รับเรื�อง
ร้องเรียนของธนาคาร (หมายเลขโทรศพัท์ 0-2165-5555) นอกจากนี : พนกังานของธนาคารสามารถติดตอ่มายงัประธานกรรมการ
ธนาคาร ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าที�กํากบัดแูลกิจการได้โดยตรง เพื�อแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนจากการกระทําผิด 

ธนาคารมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมลูที�กระทําโดยเจตนาสจุริต โดยธนาคารจะไมก่ระทําการใดที�มี
ลกัษณะการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่พนกังาน ลกูจ้าง หรือบคุคลอื�นใดที�รับจ้างทํางานให้แกธ่นาคาร เนื�องจากการแจ้งเบาะแส
ดงักลา่ว และธนาคารให้ความสาํคญักบัการเก็บรักษาข้อมลูผู้แจ้งเบาะแส ข้อมลูการร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ไว้เป็น
ความลบั ซึ�งจะรับรู้เฉพาะในกลุม่บคุคลที�ได้รับมอบหมายและเกี�ยวข้องด้วย หรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที�ที�กฎหมายกําหนดเทา่นั :น  
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นอกจากนี : ผู้ ร้องเรียนสามารถยื�นข้อร้องเรียนเป็นความลบั ทั :งนี : ธนาคารจะดาํเนินการตามกระบวนการรับเรื�องร้องเรียน และระเบียบ
การสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษทางวินยัที�ธนาคารกําหนด 

3.3 แนวปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ 

คณะกรรมการธนาคารได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร 
เพื�อเป็นการสร้างความมั�นใจวา่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่จะได้รับการดแูลตามสทิธิและข้อตกลงที�มีอยูก่บัธนาคารอยา่งเป็นธรรม ซึ�งแนว
ปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ สรุปได้ดงันี : 

บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 

กลุม่ธุรกิจฯ มุง่มั�นในการดาํเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบเพื�อให้เกิดผลประกอบการที�ดี มคีวามสามารถใน
การแขง่ขนั มีการเจริญเติบโตอยา่งมั�นคง โดยคํานงึถงึสภาวะความเสี�ยงในปัจจบุนัและอนาคต เพื�อให้เกิดการเพิ�มมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในระยะยาว โดยกลุม่ธุรกิจฯ มีหน้าที�ในการดาํเนินงาน เปิดเผยข้อมลูให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทั :งรายใหญ่และราย
ยอ่ย เพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม และพยายามอยา่งเต็มที�ในการปกป้องทรัพย์สนิและธํารงไว้ซึ�งชื�อเสยีงของกลุม่ธุรกิจฯ  

บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อลกูค้า 

กลุม่ธุรกิจฯ ถือวา่ความพงึพอใจสงูสดุและความเชื�อมั�นของลกูค้าที�มีตอ่กลุม่ธุรกิจฯ เป็นสิ�งสาํคญัอยา่งยิ�ง กลุม่ธุรกิจฯ จึง
มุง่มั�นที�จะนําเสนอผลติภณัฑ์ที�มีคณุภาพและการบริการที�เป็นเลศิแก่ลกูค้า โดยคาํนงึถงึความต้องการและประโยชน์ของลกูค้าเป็น
สาํคญั เปิดเผยข้อมลูขา่วสารเกี�ยวกบัผลติภณัฑ์และบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบิ่ดเบือนข้อเท็จจริง โดยคํานงึถงึประโยชน์
ของลกูค้า ไมกํ่าหนดเงื�อนไขการค้าที�ไมเ่ป็นธรรม จดัให้มรีะบบการควบคมุดแูลการปฏิบตัติามข้อตกลงที�ได้ให้ไว้กบัลกูค้าอยา่ง
เคร่งครัด และด้วยความซื�อสตัย์สจุริต เอาใจใสแ่ละสมํ�าเสมอ รักษาข้อมลูความลบัของลกูค้า ไมเ่ผยแพร่ข้อมลูของลกูค้า ยกเว้นได้รับ
อนญุาตจากลกูค้าหรือมีหน้าที�ต้องเปิดเผยตามที�กฎหมายกําหนด กลุม่ธุรกิจฯ จะไมค้่ากําไรจากการเปิดเผยข้อมลูความลบัของลกูค้า 
พนกังานจะต้องไมป่รึกษาธุรกิจที�เกี�ยวกบัลกูค้าของตนกบัพนกังานอื�นที�ไมเ่กี�ยวข้อง นอกจากนี : กลุม่ธุรกิจฯ ปฏิบตัติามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบงัคบัอื�นซึ�งวางข้อจํากดัเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการรักษาความลบัของข้อมลูลกูค้า  

กลุม่ธุรกิจฯ รับฟังข้อคิดเห็นรวมทั :งเรื�องร้องเรียนเกี�ยวกบัผลติภณัฑ์และการบริการของกลุม่ธุรกิจฯ ซึ�งเมื�อได้รับเรื�องแล้ว 
หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องจะต้องดําเนินการตรวจสอบและให้การแก้ไขเยียวยาอยา่งเร่งดว่น 

บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อพนกังาน 

พนกังานทกุคนของกลุม่ธุรกิจฯ เป็นทรัพยากรที�มีคณุคา่ยิ�งและเป็นปัจจยัหลกัของความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของกลุม่
ธุรกิจฯ กลุม่ธุรกิจฯ จงึสง่เสริมการพฒันาทกัษะและความสามารถในการทํางานของพนกังานอยา่งตอ่เนื�อง ทั�วถงึและสมํ�าเสมอ เพื�อ
พฒันาศกัยภาพของพนกังานให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานเมื�อเทียบกบับริษัทชั :นนําอื�นๆ ในธุรกิจ และเป็นกําลงัสาํคญัในการพฒันาให้
กลุม่ธุรกิจฯ เป็นสถาบนัการเงินชั :นนําที�สามารถให้บริการที�ดีแก่ลกูค้า 

ธนาคารมีระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลในเรื�องการแตง่ตั :ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ มกีารปฏิบตัิโดย
ความสจุริตใจ ตั :งอยูบ่นพื :นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน เคารพในสทิธิมนษุยชนของพนกังานทกุ
คน โดยปฏิบตัิกบัพนกังานทกุคนอยา่งให้เกียรติ ให้ความเคารพสทิธิสว่นบคุคล และเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังานเฉพาะที�
จําเป็นโดยถือเป็นความลบั โดยธนาคารไมย่อมรับการเลอืกปฏิบตัิอนัเนื�องด้วยเชื :อชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุ ความพิการ หรือ
รสนิยมทางเพศ และไมย่อมรับการเลอืกปฏิบตัิที�ผิดกฎหมายทกุรูปแบบ 
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ธนาคารมีระบบการกําหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการที�เหมาะสม เสมอภาค และเทียบเคยีงได้กบัผู้ประกอบการอื�นใน
ประเทศซึ�งอยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมทั :งมคีา่ตอบแทนเมื�อเกษียณอายแุก่พนกังานเพื�อสร้างความมั�นคงในชีวติ  สวสัดิการ
สาํหรับพนกังานของธนาคารประกอบด้วยกองทนุสาํรองเลี :ยงชีพพนกังาน กองทนุประกนัสงัคม การประกนัสขุภาพกลุม่ การประกนั
ชีวิตกลุม่ การประกนัอบุตัิเหตกุลุม่ การตรวจสขุภาพประจําปี ห้องพยาบาลของธนาคาร ห้องสาํหรับพนกังานที�เป็นมารดาในการเก็บ
นํ :านมให้บตุร (Mother Corner) ตลอดจนการให้ทนุการศกึษาตอ่เนื�องระดบัปริญญาตรี (Kiatnakin Responsibility Scholarships) 
สาํหรับบตุรของพนกังาน และสวสัดิการเกี�ยวกบัเงินชว่ยเหลอืพนกังานในโอกาสตา่งๆ เป็นต้น 

ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยั ธนาคารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานที�ปฏิบตังิานโดยคาํนงึถงึความปลอดภยั 
สขุอนามยั สิ�งแวดล้อมที�ดีเพื�อเอื :อตอ่การปฏิบตังิานของพนกังาน และเพื�อการอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้า  นอกจากนี : ธนาคารยงัจดั
ให้มีการซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกนัภยัในอาคารสาํนกังาน รวมทั :งธนาคารได้ประกาศเรื�องแนวการปฏิบตัเิพื�อความปลอดภยัและ
กรณีพบเหตกุารณ์ผิดปกต ิ เพื�อให้เกิดความปลอดภยัตอ่อาคารสถานที�และตอ่พนกังานทกุคน และมีระเบียบวิธีการปฏิบตัิเรื�องระบบ
ความปลอดภยัสาํนกังาน 

ธนาคารมีการดแูล บริหารจดัการ และการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค สภุาพ ให้เกียรติ ให้โอกาสในการ
ทํางานแก่พนกังานทกุระดบั และมุง่เน้นการพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรและบรรยากาศในการทํางานที�ดี  

กลุม่ธุรกิจฯ กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที�ระบถุงึแนวทางในการปฏิบตัิงานในหน้าที�ของพนกังานตามคณุคา่ที�
กลุม่ธุรกิจฯ มุง่หวงั และมีนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�นเพื�อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของพนกังาน
ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต โดยกลุม่ธุรกิจฯ ได้จดัให้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจและนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�นให้
พนกังานทราบโดยทั�วกนั เพื�อให้ถือเป็นแนวปฏิบตัิควบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและระเบียบพนกังานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 
และมีการตดิตามผลการปฏิบตัิอยูเ่สมอ 

(รายละเอียดเรื�องการเคารพสทิธิมนษุยชน และการปฏิบตัิตอ่พนกังาน/ แรงงานอยา่งเป็นธรรมปรากฏตามรายงานความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม) 

บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อเจ้าหนี, รวมถึงเจ้าหนี,คํ,าประกนั 

ธนาคารปฏิบตัติามสญัญาและข้อผกูพนัตา่งๆ ที�มีตอ่เจ้าหนี :และเจ้าหนี :คํ :าประกนัของธนาคารอยา่งเคร่งครัด ไมว่า่จะเป็นเรื�อง
วตัถปุระสงค์ การใช้เงิน การชําระคืน การดแูลคณุภาพหลกัทรัพย์คํ :าประกนั และเรื�องอื�นใดที�ได้ให้ข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี :และเจ้าหนี :คํ :า
ประกนัของธนาคาร 

ธนาคารจะรายงานฐานะและข้อมลูทางการเงินของธนาคารแกเ่จ้าหนี :ด้วยความถกูต้องและซื�อสตัย์อยา่งสมํ�าเสมอ และใน
กรณีที�ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขข้อใดข้อหนึ�งได้ ธนาคารจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี :ทราบโดยเร็ว เพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
โดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล โดยธนาคารมุง่มั�นในการรักษาสมัพนัธภาพที�ยั�งยืนกบัเจ้าหนี :และให้ความเชื�อถือซึ�งกนัและกนั 

ธนาคารได้กําหนดกลยทุธ์ในการบริหารเงินทนุเพื�อความมั�นคงและแข็งแกร่ง เพื�อป้องกนัมิให้ธนาคารอยูใ่นฐานะที�ยากลาํบาก
ในการชําระหนี :คืนแก่เจ้าหนี : อีกทั :งมีการบริหารสภาพคลอ่งเพื�อเตรียมพร้อมในการชําระคืนหนี :ให้แก่เจ้าหนี :ของธนาคารอยา่งทนัทว่งที
และตรงตามระยะเวลาครบกําหนด 

ธนาคารกําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีหน้าที�วางแผนติดตามและควบคมุฐานะเงินกองทนุให้เหมาะสมกบั
กิจกรรมทางการเงินของกลุม่ธุรกิจฯ โดยมกีระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุ (Internal Capital Adequacy 
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Assessment Process ที�วางแผนที�เหมาะสม สามารถรองรับความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญัครบทกุด้าน ทั :งภายใต้ภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต รวมถงึมคีวามสอดคล้องตามแนวทางการกํากบัดแูลเงินกองทนุโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคารแหง่ประเทศไทย  

บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ 

กลุม่ธุรกิจฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของคูค้่าเสมอมา เนื�องจากความสาํเร็จของกลุม่ธุรกิจฯ สว่นหนึ�งมาจากการได้รับการ
สนบัสนนุจากคูค้่า กลุม่ธุรกิจฯ จึงปฏิบตัิตอ่คูค้่าทกุรายด้วยความเสมอภาคและยตุิธรรมในการทําธุรกิจ ปฏิบตัิตามสญัญาหรือ
เงื�อนไขตา่งๆ ที�ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด ในกรณีที�ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขข้อใดข้อหนึ�งได้ ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จะ
รีบแจ้งให้คูค้่าทราบโดยเร็ว เพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล 

ธนาคารมนีโยบายและระเบียบและวิธีปฏิบตัิวา่ด้วยการจดัซื :อจดัจ้าง โดยในการคดัเลอืกผู้ขาย คูส่ญัญา หรือที�ปรึกษาต้อง
อยูบ่นพื :นฐานของหลกัการวา่ธนาคารต้องได้รับประโยชน์สงูสดุ ภายใต้กระบวนการคดัเลอืกที�โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถ
ตรวจสอบได้ ธนาคารเปิดโอกาสให้คูส่ญัญาทกุรายที�ผา่นเกณฑ์มาตรฐานการคดัเลอืกของธนาคารมีสว่นร่วมในการนําเสนอราคา 
และห้ามมใิห้พนกังานรับผลประโยชน์ตา่งๆ จากผู้ ที�เข้ารับการคดัเลอืกโดยเด็ดขาด หากปรากฏวา่มข้ีอมลูการเรียก หรือการรับ หรือ
การจา่ยผลประโยชน์ใดๆ ที�ไมส่จุริตเกิดขึ :น ธนาคารจะเปิดเผยรายละเอียดตอ่คูค้่าและร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 

กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบการควบคมุดแูลมิให้มกีารนําข้อมลูความลบัของคูค้่าไปเปิดเผยหรือนําไปใช้เพื�อดําเนินธุรกิจโดยวิธีการที�
ผิดกฎหมาย และกลุม่ธุรกิจฯ จะไมใ่ห้ความร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ที�ทําธรุกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภยัตอ่สงัคม
และความมั�นคงของประเทศ 

บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อคู่แข่งทางการคา้ 

กลุม่ธุรกิจฯ ดาํเนินธุรกิจตามกฎกติกาและจริยธรรม และมีระบบการควบคมุดแูลมิให้มีการดําเนินการใดๆ เพื�อให้ได้มาหรือ
ใช้ข้อมลูความลบัทางการค้าของคูแ่ขง่ทางการค้าโดยวิธีการที�ผิดกฎหมาย และไมทํ่าลายชื�อเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าหรือกลา่วหา
ในทางร้ายโดยปราศจากมลูความจริง 

การพยายามเพิ�มยอดขายโดยให้ร้ายสนิค้าและบริการของธนาคารอื�นถือเป็นการขดัตอ่นโยบายของธนาคาร เนื�องจาก
ธนาคารมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจด้วยการนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการที�ดีกวา่ 

บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม  

กลุ่มธุรกิจฯ ทําหน้าที�ในฐานะพลเมืองที�ดี สง่เสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยพนกังานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ซึ�งถือเป็นสิทธิสว่นตวั แต่ห้ามมิให้พนกังานใช้สิทธิ
หรือสนบัสนนุทางการเมืองในนามของกลุม่ธุรกิจฯ  

กลุม่ธุรกิจฯ ปฏิบตัิหรือควบคมุให้มีการปฏิบตัิตาม ข้อกําหนด และกฎหมายที�เกี�ยวข้องอยา่งเคร่งครัด ไมใ่ห้ความร่วมมือ
หรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ที�ทําธุรกิจผิดกฎหมาย เกี�ยวข้องกบัการทจุริตคอรัปชั�น หรือเป็นภยัตอ่สงัคมและความมั�นคงของ
ประเทศ ไมด่ําเนินธุรกิจใดๆ ที�มสีว่นทําให้ชมุชน สงัคมสว่นรวมและสิ�งแวดล้อมได้รับความเสยีหาย และไมส่ร้างผลกําไรบนภาระของ
สงัคม 

กลุม่ธุรกิจฯ ยดึมั�นในการประสานประโยชน์ขององค์กร พนกังาน ลกูค้าและผู้ ถือหุ้นให้สอดคล้องกบัประโยชน์ของการพฒันา
เศรษฐกิจและการพฒันาตลาดการเงินและตลาดทนุของประเทศ โดยมุง่เน้นการเติบโตควบคูก่บัการพฒันาตลาดการเงินและตลาดทนุ
ไทย พยายามชว่ยเหลอืและพฒันาตลาดการเงิน ตลาดทนุ และธุรกิจหลกัทรัพย์ของประเทศให้มกีารเติบโตอยา่งมั�นคง และสนบัสนนุ
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การนําเอาความรู้ ความเชี�ยวชาญในด้านธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ และพนกังาน อาทิ ด้านการบริหารจดัการ การวางระบบ และกฎหมาย 
เป็นต้น ไปใช้เพื�อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสว่นรวม 

กลุม่ธุรกิจฯ สง่เสริมให้มกีารให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนกังาน เพื�อปลกูฝังจิตสาํนกึของความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม
สว่นรวม และสิ�งแวดล้อมให้เกิดขึ :นในหมูพ่นกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เนื�องและจริงจงั รวมถึงรณรงค์และสร้างจิตสาํนกึให้แก่พนกังานใน
การอนรัุกษ์และการใช้ทรัพยากรและพลงังานตา่งๆ อยา่งชาญฉลาดและมีประสทิธิภาพ และสนบัสนนุให้บคุลากรเป็นอาสาสมคัรหรือ
มีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคมและงานสาธารณกศุล   

กลุม่ธุรกิจฯ ได้จดัสรรงบประมาณเพื�อช่วยเหลือสงัคมและสาธารณกุศลอย่างเหมาะสมโดยจะไม่จํากดัอยู่แต่โครงการและ
กิจกรรมที�เอื :อประโยชน์ทางภาษีเท่านั :น มีสว่นร่วมทางสงัคมในการให้การสนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมที�ธํารงไว้ซึ�งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม ตลอดจนปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนที�ดีในการให้การอปุถมัภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสมํ�าเสมอ และ
สง่เสริมให้ชมุชนโดยรอบของกลุม่ธุรกิจฯ และชมุชนตา่งๆ มีความเข้มแข็ง สามารถพึ�งพาตนเองได้อย่างยั�งยืน ช่วยเหลือเกื :อกูลกนั มี
คณุภาพชีวิตที�ดี มีความสขุ และอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสขุ 

(รายละเอียดเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคมและสิ�งแวดล้อมของกลุม่ธุรกิจปรากฏตามรายงาน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม) 

3.4 การไมล่ว่งละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา 

กลุม่ธุรกิจฯ เคารพในทรัพย์สนิทางปัญญาของบคุคลอื�น การใช้ประโยชน์โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากสิ�งตา่งๆ (เสยีง ภาพ 
ข้อความ) ที�บคุคลอื�นได้จดสทิธิบตัร เครื�องหมายการค้า หรือลขิสทิธิlไว้ เป็นการกระทําที�ต้องห้ามโดยเด็ดขาดไมว่า่สิ�งนั :นจะได้มา
อยา่งไรก็ตาม ทั :งนี : รวมถงึการใช้โปรแกรมหรือเครื�องมืออื�นใดซึ�งทําขึ :นเพื�อหลกีเลี�ยงหรือละเมิดสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อื�น
ด้วย 

3.5 การตอ่ต้านคอร์รัปชั�นและการให้สนิบน 

กลุม่ธุรกิจฯ มีเจตนารมณ์และความมุง่มั�นในการตอ่ต้านคอร์รัปชั�นในทกุรูปแบบ โดยยดึถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ หลกัการกํากบัดแูลกิจการและนโยบายตอ่ต้านการทจุริต รวมถงึระเบียบข้อกําหนดตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการ
ตอ่ต้านคอร์รัปชั�นของประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด โดยธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 
หรือ CAC ซึ�งเป็นโครงการที�ได้รับการสนบัสนนุการจดัทําโดยรัฐบาลและสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต
แหง่ชาต ิ ปัจจบุนัธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุทั :งหมดได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านทจุริตเป็นที�เรียบร้อยแล้ว 

ธนาคารได้ดําเนินการตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชั�นอยา่งตอ่เนื�องดงันี : 

- ธนาคารมีการกําหนดนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�นเพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีแนวทางในการปฏิบตังิานและ
การดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส และพฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยั�งยืน โดยธนาคารห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานทกุคนตดิสนิบน ตอบแทน หรือให้เงินแก่บคุคล เจ้าหน้าที�รัฐ หรือบริษัทห้างร้านใด เพื�อรับประโยชน์ทางธุรกิจที�
ไมเ่หมาะสมหรือเพื�อมีอิทธิพลตอ่การดาํเนินธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ถ้ามีการจ่ายเงินหรือให้ของขวญั (รวมถงึสนัทนาการ) 
แก่เจ้าหน้าที� กรรมการ พนกังาน หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัองค์กรของรัฐหรือองค์กรที�อยูใ่นความควบคมุของรัฐ กรรมการ 
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ผู้บริหารและพนกังานจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบของธนาคาร ซึ�งนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�นของธนาคารนี :รวมถึงการ
ห้ามมิให้มีการเรียกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั�นเพื�อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื�อน และคนรู้จกั 

ธนาคารจะไมใ่ห้ความร่วมมือหรือสนบัสนนุกิจกรรมใดที�ผิดกฎหมาย เกี�ยวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชั�น หรือเป็นภยัตอ่
สงัคมและความมั�นคงของประเทศ 

 นอกจากนี : กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและสมาชิกในครอบครัวจะต้องไมรั่บของขวญั การสนัทนาการที�มากหรือบอ่ย
เกินไป รวมทั :งสิ�งตอบแทนอื�นใดที�ถือวา่มีมลูคา่มากเกินปกติจากบคุคลหรือบริษัทห้างร้านอื�นที�ธนาคารประกอบธุรกิจ
หรือจะประกอบธุรกิจด้วย เพื�อมุง่หวงัประโยชน์ทางธุรกิจกบัทางธนาคารทั :งทางตรงและทางอ้อม 

- ธนาคารกําหนดให้ทกุฝ่ายงานดําเนินการบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการตามมาตรฐานสากล โดยประเมินความเสี�ยง
ผา่นแบบประเมินความเสี�ยงด้วยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) รายงานความเสยีหายด้านปฏิบตัิการ 
(Operational Loss Reporting) และกําหนดและรายงานดชันีความเสี�ยง (Key Risk Indicator : KRI) อยา่งสมํ�าเสมอ 
นอกจากนี :  ธนาคารได้กําหนดให้ทกุฝ่ายงานจดัทําแบบประเมินความเสี�ยงด้วยตนเองเรื�องการตอ่ต้านคอร์รัปชั�น  โดย
กําหนดรูปแบบการคอร์รัปชั�นเพื�อใช้ประเมินความเสี�ยงด้านคอร์รัปชั�นที�อาจเกิดขึ :น  ให้ทกุฝ่ายงานรายงานข้อมลูความ
เสี�ยงตอ่ฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการและฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ เพื�อสอบทาน วิเคราะห์และจดัทํา
รายงานเสนอตอ่คณะอนกุรรมการบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และผู้บริหารระดบัสงู
ของธนาคาร เพื�อให้สามารถติดตามและควบคมุความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ และเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และ
สามารถเตรียมพร้อมในการรองรับความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ :นในอนาคต 

- การกําหนดระเบียบปฏิบตัิในการให้และรับของขวญั คา่รับรอง หรือคา่ใช้จ่ายอื�น  ๆกบับคุคลภายนอก เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของธนาคารมีหลกัปฏิบตัิที�ชดัเจนในการปฏิบตัิงาน การเบิกคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที�ต้องเป็นไปอยา่ง
สมเหตสุมผล มีมลูคา่เหมาะสม ไมม่ีลกัษณะที�จะนําไปสูก่ารให้หรือรับสนิบน สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�น
และข้อกําหนดตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

- ธนาคารสื�อสารนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�น ระเบียบปฏิบตัิที�เกี�ยวข้อง และชี :แจงบทบาทหน้าที�ของพนกังานในการชี :เบาะแส
กรณีพบเห็นการกระทําที�เข้าขา่ยคอร์รัปชั�น รวมถงึการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการจะไมล่ดตําแหนง่ ลงโทษ
หรือให้ผลทางลบตอ่ผู้ ที�ปฏิเสธการคอร์รัปชั�น แม้วา่การกระทํานั :นจะทําให้ธนาคารสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ โดยสื�อสาร
ไปยงักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานผา่นระบบอินทราเน็ตของธนาคาร การจดั Executive Talk นําโดยประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร และเชิญผู้บริหารของธนาคารรับฟังและแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในหวัข้อ Anti-Corruption การจดั
ชี :แจงนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�นให้แก่หนว่ยงานตา่งๆ และธนาคารได้จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานผา่นทาง E-Learning 
ในหวัข้อนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�นพร้อมแบบทดสอบเพื�อประเมินความรู้ความเข้าใจ โดยใช้เป็นสื�อในการอบรมปฐมนิเทศ
พนกังานใหม ่  และใช้เพื�อทบทวนความรู้ความเข้าใจของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุคนในเรื�องการปฏิบตัิเพื�อตอ่ต้าน
คอร์รัปชั�น โดยจะจดัให้มีการฝึกอบรมเป็นประจําทกุปี นอกจากนี : ธนาคารยงัมีการสื�อสารนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�นไปยงั
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ อีกด้วย 

สาํหรับการสื�อสารไปยงัสาธารณชนและผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ ธนาคารสื�อสารนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�นผา่นหลายช่องทาง 
เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร รายงานประจําปี และรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม นอกจากนี : ธนาคารยงัได้สง่จดหมายเพื�อ
แจ้งเจตนารมณ์แก่คูค้่าและลกูค้าเกี�ยวกบัการให้บริการบนหลกัธรรมาภิบาลและตอ่ต้านคอร์รัปชั�นของธนาคาร 
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- ผลประเมินดชันีชี :วดัความคืบหน้าการป้องกนัการมีสว่นเกี�ยวข้องกบัคอร์รัปชั�นของธนาคาร (Anti-corruption Progress 

Indicator) ในปี 2558 ตามโครงการประเมินการดําเนินการเพื�อความยั�งยืนของบริษัทจดทะเบียนของสาํนกังาน ก.ล.ต.  

พบวา่ธนาคารอยูใ่นระดบั 4 Certified (จาก 5 ระดบั) แสดงให้เห็นถึงการนํานโยบายไปปฏิบตัิโดยมีการสอบทานความ

ครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั :งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต  

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ�งในหลกัการที�มีความสาํคญัตอ่การกํากบัดแูลกิจการที�ดีของกลุม่ธุรกิจฯ กลุม่ธุรกิจฯ ให้ความสาํคญั
ในการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารที�ถกูต้อง โปร่งใส ครบถ้วน รวดเร็ว และทนัเวลา โดยได้ดําเนินการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี : 

4.1 การเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร 
กลุม่ธุรกิจฯ เปิดเผยข้อมลูขา่วสารที�สาํคญัทั :งข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที�มิใช่ข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 

ทนัเวลา และโปร่งใส ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (56-1) เว็บไซต์ของ
ธนาคารทั :งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และสื�อมวลชน (แล้วแตก่รณี) อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูขา่วสารอยา่ง
ทั�วถึงและเทา่เทียมกนั  

กลุม่ธุรกิจฯ มีขั :นตอนที�ชดัเจนในการเปิดเผยข้อมลูทั :งในกรณีปกตแิละกรณีเร่งดว่น สาํหรับข้อมลูทางการเงิน เพื�อให้ผู้ ถือหุ้น
และนกัลงทนุได้รับข้อมลูที�รวดเร็ว กลุม่ธุรกิจฯ เปิดเผยงบการเงินสาํหรับงวดครึ�งปีและงบการเงินประจําปีฉบบัก่อนตรวจสอบและงบ
การเงินสาํหรับไตรมาสที� 1 และ 3 ฉบบัก่อนสอบทานนอกเหนือจากการนําสง่งบการเงินฉบบัตรวจสอบและฉบบัสอบทาน และเปิดเผย
บทวิเคราะห์การดําเนินงานโดยฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis) และเอกสารนําเสนอผลประกอบการ 
(Performance Update) เป็นรายไตรมาสให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของธนาคาร โดยกลุม่ธุรกิจฯ ไมเ่คยมีประวตัิการ
สง่รายงานทางการเงินลา่ช้า 

ข้อมลูตา่งๆ ของกลุม่ธุรกิจฯ ที�ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนรวมถงึผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุแล้วจะเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ
ธนาคาร ซึ�งธนาคารได้ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เพื�อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที�สดุจากข้อมลูที�มี
ทั :งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสมํ�าเสมอ 

ในปี 2558 ผู้บริหารระดบัสงูและนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้พบและให้ข้อมลูตอ่นกัวิเคราะห์ ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทั :งในและ
ตา่งประเทศในโอกาสตา่งๆ ดงันี : 

 

รูปแบบของกิจกรรม จํานวนครั :ง 

การเข้าพบเพื�อสมัภาษณ์ตวัตอ่ตวั (One-on-One Meeting) 16 

การประชมุทางโทรศพัท์ (Conference Call) 17 

การประชมุนกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting) 4 

การเข้าร่วมประชมุนกัลงทนุ (Investor Conference) ในประเทศ 2 
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การเดินทางไปพบผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ (Roadshow) ตา่งประเทศ 4 

แถลงขา่วตอ่สื�อมวลชน (Press Conference) 2 

 

นอกจากนี : คณะกรรมการธนาคารได้จดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารตอ่รายงานทางการเงิน ซึ�งลง
นามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร รวมถงึดแูลให้มีการเปิดเผยการทําหน้าที�ของคณะกรรมการชดุยอ่ยของ
ธนาคารไว้ในแบบ 56-1 รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของธนาคารดงัมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 9.2 คณะกรรมการ และเอกสารแนบ 
4-8 รายงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ 

4.2 นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์กบันกัลงทนุและคอยดแูลผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัและรายยอ่ย 
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ รวมถงึผู้ ที�สนใจในข้อมลูของกลุม่ธุรกิจฯ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ของธนาคาร ได้แก ่

ชื�อ  : นายชวลติ จินดาวณิค (รักษาการ) 

โทรศพัท์  : 0-2841-5925 

โทรสาร  : 0-2841-5529 

อีเมล์  : investor_relations@kiatnakin.co.th 

เว็บไซต์  : www.kiatnakinphatra.com 

ที�อยูส่าํหรับติดตอ่  : ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

    ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

    เลขที� 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชั :น 31 

    ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

    เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ธนาคารได้กําหนดจรรยาบรรณสาํหรับนกัลงทนุสมัพนัธ์ขึ :นเพื�อสง่เสริมหลกัการด้านจริยธรรมและการปฏิบตัิตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์สาํหรับผู้บริหารและพนกังานทกุคนที�เกี�ยวข้องกบังานนกัลงทนุสมัพนัธ์ในด้านการเปิดเผยและการรักษาความลบัของงบ
การเงินและข้อมลูอื�นที�เกี�ยวข้อง ซึ�งธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดของจรรยาบรรณสาํหรับนกัลงทนุสมัพนัธ์บนเว็บไซต์ของธนาคาร 

นอกจากนี : ธนาคารได้สนบัสนนุให้นกัลงทนุสมัพนัธ์เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื�อแลกเปลี�ยนความรู้ 
ประสบการณ์ แนวทางปฏิบตัิ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษัทจดทะเบียน 

4.3 การแตง่ตั :งผู้สอบบญัชีและงบการเงินของธนาคาร 
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คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที�พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตั :งบคุคลซึ�งมคีวาม
อิสระและเป็นผู้สอบบญัชีที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. เพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร และเสนอคา่ตอบแทน
ของบคุคลดงักลา่ว  

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั :งที� 2/2559 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัแิตง่ตั :งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบ
บญัชีประจําปี 2559 โดยเสนอให้แตง่ตั :งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีของธนาคาร ด้วย
เหตผุลเนื�องจากมีความเป็นอิสระและมีความพร้อมในการรับงานเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารและบริษัทยอ่ย ซึ�งผู้สอบบญัชีและทีมงานมี
ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี�ยวกบัการดําเนินงานและมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาด
ทนุเป็นอยา่งดี   

ทั :งนี : คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนาคารได้รับการอนมุตัจิากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของธนาคาร (รายละเอียดของคา่ตอบแทน
ผู้สอบบญัชีสาํหรับปี 2558 ปรากฏในหวัข้อ 9.6 คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี) 

ในปีที�ผา่นมางบการเงินของธนาคารได้รับการรับรองโดยไมม่เีงื�อนไขจากผู้สอบบญัชี  

 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างกรรมการ 

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทั :งสิ :น 15 คน แบง่เป็นกรรมการอิสระ 5 คน  กรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 คน 
และกรรมการที�เป็นผู้บริหาร 7 คน  ซึ�งมีความหลากหลายทั :งในเรื�องทกัษะวชิาชีพ ความเชี�ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ และเพื�อให้
เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ธนาคารได้แตง่ตั :งกรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการธนาคาร  โดยประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหารไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกนั   

- ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสาํคญัในการดแูลและสนบัสนนุให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้อยา่ง
เต็มที�ตามทิศทางและกลยทุธ์ที�กําหนดไว้ เพื�อประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผู้ ถือหุ้นโดยรวม ประธานกรรมการเป็นผู้ นําและมสีว่น
ร่วมในการตดัสนิใจเรื�องนโยบายซึ�งเป็นผลมาจากการประชมุคณะกรรมการธนาคารที�ได้พิจารณาและกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจ
ร่วมกบัฝ่ายจดัการ เป็นผู้ควบคมุการประชมุคณะกรรมการธนาคารให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยสนบัสนนุและผลกัดนัให้
กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการประชมุ เช่น การตั :งคําถามที�สาํคญัๆ พบปะหารือ ชว่ยเหลอืแนะนํา สอดสอ่งดแูล ให้คาํปรึกษาและ
ให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ ตอ่ผู้บริหาร กํากบั ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานและผลประกอบการของธนาคาร สนบัสนนุการ
ดําเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผา่นทางประธานเจ้าหน้าที�บริหารอยูอ่ยา่งสมํ�าเสมอ ดแูลสทิธิประโยชน์ตา่งๆ ให้กบัผู้ ถือหุ้น ดแูลให้การ
ติดตอ่สื�อสารระหวา่งกรรมการและผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ดแูลให้มีจดุรับแจ้งเรื�องร้องเรียนเกี�ยวกบัพฤติกรรมอนัควร
สงสยั เสริมสร้างมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของคณะกรรมการธนาคารให้ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต และทําหน้าที�
เป็นตวัแทนของธนาคารในการตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานราชการและองค์กรตา่งๆ ที�มิได้เกี�ยวข้องกบัการกํากบัดแูลธุรกิจของ
ธนาคาร  

- ประธานเจ้าหนา้ที�บริหาร 
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ประธานเจ้าหน้าที�บริหารเป็นหวัหน้าของฝ่ายจดัการ มีหน้าที�รับผิดชอบการบริหารจดัการธุรกิจประจําวนัของธนาคารและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ให้สาํเร็จลลุว่ง และวางแผนการดําเนินงานและกลยทุธ์ในการบริหารจดัการธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 
ตามที�ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารจะไมเ่ข้าไปเกี�ยวข้องในภาระหน้าที�ของฝ่ายจดัการหรือในการนํานโยบายของคณะกรรมการธนาคาร
ไปใช้ในทางปฏิบตัิ โดยความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการเป็นไปในรูปแบบการทํางานร่วมกนั 

- กรรมการอิสระ 

ธนาคารได้กําหนดคํานิยามของกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกวา่ข้อกําหนดขั :นตํ�าของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ดงันี : 

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั :งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร ทั :งนี : ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั :นๆ 
ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจ
ควบคมุของธนาคาร  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทั :งในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา  ทั :งนี :ลกัษณะ
ต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�ปรึกษา ของสว่นราชการซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี�น้อง และบตุร  รวมทั :งคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที�จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มอํีานาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั :งไมเ่ป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร   เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทั :งในปัจจบุนั
และในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกตเิพื�อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กู้ยืม  คํ :าประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี :สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื�นทํานองเดียวกนั ซึ�งเป็นผลให้
ธนาคารหรือคูส่ญัญามีภาระหนี :ที�ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ�ง ตั :งแตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของธนาคารหรือ
ตั :งแต ่20 ล้านบาทขึ :นไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ�ากวา่  ทั :งนี : การคํานวณภาระหนี :ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณ
มลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยว
โยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนี :ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนี :ที�เกิดขึ :นในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัที�มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของธนาคาร และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ  หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึ�งมีผู้สอบ
บญัชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารสงักดัอยู ่เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทั :งในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถงึการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ�งได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของธนาคารและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนั :นด้วย  
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทั :งในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับการแตง่ตั :งขึ :นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้
ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นที�มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั :งหมดของบริษัทอื�น  ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของธนาคาร  ภายหลงัได้รับ
การแตง่ตั :งให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อที� (1) - (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัท
ยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective decision) ได้ 

- คณะกรรมการชดุย่อย 

ธนาคารมีคณะกรรมการชดุยอ่ย 5 ชดุที�อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการธนาคาร ทําหน้าที�ชว่ยศกึษาและ
กลั�นกรองเป็นการเฉพาะในด้านตา่งๆ คณะกรรมการชดุยอ่ยที�อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการบริหาร และ 
คณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ โดยมีรายละเอียดของขอบเขตอํานาจหน้าที�ตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ 9.2. 
คณะกรรมการ 

5.2 บทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

บทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารรวมถึงเรื�องที�เป็นอํานาจดาํเนินการ/ อํานาจอนมุตัิของ
คณะกรรมการธนาคารมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 9.2.1 คณะกรรมการธนาคาร  

5.3 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

คณะกรรมการธนาคารมกีารพิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กรอยา่งสมํ�าเสมอ โดยพิจารณาร่วมกบัคณะ
กรรมการบริหารเพื�อปรับปรุงให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจในอนาคต นอกจากนี : คณะกรรมการธนาคารยงัได้
มีการตดิตามดแูลให้มีการนํากลยทุธ์ของกลุม่ธุรกิจฯ ไปปฏิบตั ิพร้อมกบัติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการเป็นระยะๆ  
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ในรอบปีที�ผา่นมา คณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจของธนาคารซึ�งได้รับการอนมุตัิโดยที�
ประชมุคณะกรรมการธนาคาร เพื�อให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจของธนาคาร และจะนําเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาและอนมุตัใินลาํดบัตอ่ไป 

5.4 จริยธรรมทางธุรกิจ 

กลุม่ธุรกิจฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการมีชื�อเสยีงที�ดี ดงันั :นการดาํรงไว้ซึ�งความนา่เชื�อถือที�ลกูค้า ผู้ ร่วมงาน ผู้ ถือหุ้น 
หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง และประชาชนทั�วไปมตีอ่ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ถือเป็นหน้าที�ของกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที� และ
พนกังานทกุคนที�พงึปฏิบตัิ  กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนต้องยดึถือและปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายตา่งๆ 
ที�กํากบัหรือใช้กบัธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ปฏิบตัิตามมาตรฐานและดําเนินธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม โดยยดึถือ
หลกัของการให้บริการที�มีมาตรฐานและยดึมั�นในคณุธรรม เพราะการดาํเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ อยูบ่นพื :นฐานของความไว้วางใจ
และความเชื�อถือจากลกูค้าและประชาชนทั�วไป 

คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตัจิรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (Guidelines for Business Conduct) เพื�อให้กรรมการ 
เจ้าหน้าที� และพนกังานของกลุม่ธุรกิจฯ มกีรอบการดําเนินงานที�มีมาตรฐานร่วมกนัและยดึมั�นในคณุธรรม จรรยาบรรณในการดาํเนิน
ธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ระบหุลกัการที�สาํคญัในเรื�องตา่งๆ ประกอบด้วย 1) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  2) การหาผลประโยชน์จาก
ธนาคาร 3) หน้าที�ในการรักษาความลบั 4) การปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม 5) การเคารพผู้ อื�น 6) การรักษาข้อมลูและทรัพย์สนิของธนาคาร 
7) การปฏิบตัิตามกฎหมาย 8) การสื�อสารที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรและทางอิเลก็ทรอนิกส์ และ 9) หน้าที�ในการสง่เสริมการปฏิบตัติาม
หลกัจรรยาบรรณ (รายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคาร) โดยธนาคารได้มีการสื�อสารและเผยแพร่จรรยาบรรณในการดาํเนิน
ธุรกิจผา่นระบบอินทราเน็ตของธนาคารเพื�อให้พนกังานและผู้บริหารได้รับทราบและสง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิ ทั :งนี : พนกังานทกุคนของ
ธนาคารต้องผา่น E-learning และทําแบบทดสอบเกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

5.5 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ :นเมื�อผลประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึ�งมคีวามขดัแย้งหรือคาดวา่จะมีความขดัแย้งไม่
วา่ทางใดทางหนึ�งกบัผลประโยชน์โดยรวมของกลุม่ธุรกิจฯ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ :นได้ในหลายรูปแบบในธุรกิจตา่งๆ 
ของกลุม่ธุรกิจฯ คณะกรรมการธนาคารจึงได้กําหนดนโยบายเรื�องการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ซึ�งบงัคบัใช้กบัธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของกลุม่ธุรกิจฯ ต้องหลกีเลี�ยงการมีสว่นร่วมในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ที�อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึ�งสื�อความไมเ่หมาะสม ผิดจริยธรรมหรือทําให้กลุม่ธุรกิจฯ เสยีเชื�อเสยีงได้ รวมทั :งหลกีเลี�ยงกิจกรรม 
ผลประโยชน์ หรือการเข้าร่วมใดๆ ที�อาจกระทบการใช้วจิารณญาณและความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที�ของตน หรือทําให้กลุม่
ธุรกิจฯ ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และประชาชนทั�วไปไมไ่ด้รับประโยชน์สงูสดุ 

ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จะไมทํ่าธุรกรรมที�มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแตธ่รุกรรมดงักลา่วดําเนินการ
ภายใต้กฎหมาย กรอบจริยธรรม หรือดําเนินการภายใต้หลกัการดงัตอ่ไปนี : 

- เป็นธุรกรรมที�คาํนงึถงึประโยชน์ที�ดีที�สดุสาํหรับลกูค้า หรือจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ลกูค้าในสถานการณ์ขณะนั :น 
- เป็นการทําธุรกรรมในลกัษณะที�เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบับคุคลทั�วไปที�มิได้มีความ

เกี�ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction)  
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- ปฏิบตัิตามเงื�อนไขเพิ�มเตมิอื�นๆ ที�หนว่ยงานกํากบัดแูลกําหนดให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ต้องปฏิบตัิก่อนการ
ทําธุรกรรม เพื�อให้มีความโปร่งใสหรือเป็นธรรมกบัลกูค้า 

5.6 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการธนาคารมกีารกํากบัดแูลการบริหารความเสี�ยงผา่นคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงอยา่งใกล้ชิด โดยนโยบาย
หลกัในการบริหารความเสี�ยงของธนาคารคือการบริหารความเสี�ยงให้ครอบคลมุทั :งองค์กร โดยมุง่เน้นให้แตล่ะสายธุรกิจและหนว่ย
ธุรกิจมีหน้าที�และความรับผิดชอบในการเข้าใจความเสี�ยงและบริหารความเสี�ยงที�เกิดขึ :นจากหนว่ยงานของตนเองให้อยูภ่ายใต้กรอบ
และนโยบายการบริหารความเสี�ยงโดยรวม ทั :งนี : สายบริหารความเสี�ยงจะทําหน้าที�ในการกํากบั ดแูล และสอบทานความเพียงพอของ
กลไกการบริหารและควบคมุความเสี�ยงของแตล่ะสายธุรกิจและหนว่ยธุรกิจ นอกจากนี : แตล่ะสายธุรกิจจะถกูจดัสรรเงินกองทนุเพื�อใช้
ในการรองรับความเสี�ยงของธุรกิจโดยวดัจากความเสี�ยงตา่งๆ ของธุรกรรม ประกอบกบัความเสยีหายที�เกิดขึ :นจากธุรกิจนั :นด้วย   

นอกจากนี : สายบริหารความเสี�ยงยงัได้จดัให้มกีารฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี�ยงแก่บคุลากรของธนาคาร
และบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื�อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี�ยง และกระตุ้นให้เกิดการมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่การ
บริหารความเสี�ยงขององค์กร 

5.7 การประชมุคณะกรรมการ 

ธนาคารมีการกําหนดวนัประชมุและกําหนดระเบียบวาระการประชมุประจําสาํหรับการประชมุคณะกรรมการธนาคารเป็น
การลว่งหน้าในแตล่ะปี โดยเลขานกุารบริษัทจะแจ้งกําหนดวนัประชมุและระเบียบวาระการประชมุประจําสาํหรับการประชมุทั :งปีให้
กรรมการทราบลว่งหน้าตั :งแตใ่นช่วงปลายปีก่อนการประชมุในปีถดัไป เพื�อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ และ
อาจมกีารนดัประชมุคณะกรรมการธนาคารเพิ�มเตมิตามความเหมาะสมได้ โดยเลขานกุารบริษัทรับผิดชอบในการจดัประชมุและสง่
หนงัสอืเชิญประชมุ ระเบียบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุไปยงักรรมการเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ เพื�อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ยกเว้นมเีหตจํุาเป็นเร่งดว่น โดยกรรมการแตล่ะ
คนสามารถสอบถามข้อมลูเพิ�มเติมได้จากเลขานกุารบริษัทและมคีวามเป็นอิสระที�จะเสนอเรื�องเข้าสูว่าระการประชมุได้  ทั :งนี : ระเบียบ
วาระการประชมุจะระบอุยา่งชดัเจนวา่เป็นเรื�องเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนมุตัิหรือเพื�อพิจารณา และวาระติดตามผลการดําเนินงานเป็น
ประจํา 

ในการประชมุคณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาการประชมุไว้อยา่งเพียงพอที�ฝ่ายจดัการจะนําเสนอ
รายงานและกรรมการจะอภิปรายปัญหาสาํคญัอยา่งรอบคอบ และภายหลงัการประชมุมกีารจดัทํารายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์
อกัษรซึ�งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารทกุครั :ง พร้อมให้คณะกรรมการธนาคารและผู้ ที�เกี�ยวข้องสามารถตรวจสอบได้   
โดยระหวา่งปี 2558 ที�ผา่นมา คณะกรรมการธนาคารมีการประชมุร่วมกนัทั :งสิ :น 10 ครั :ง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการธนาคารของกรรมการแตล่ะคนปรากฏในข้อ 8.1 คณะกรรมการธนาคาร) 

นอกจากนี : ประธานกรรมการยงัสนบัสนนุให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุ เพื�อให้ข้อมลู
เพิ�มเติมและสร้างความคุ้นเคยกบัคณะกรรมการธนาคาร และธนาคารยงัเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถขอข้อมลูที�จําเป็นเพิ�มเติม
จากประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานธุรกิจ เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหารระดบัสงูทา่นอื�นได้ภายในขอบเขต
นโยบายที�กําหนดไว้  อีกทั :งเปิดโอกาสให้กรรมการที�ไมไ่ด้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชมุภายในร่วมกนัเอง เพื�อเป็นการอภิปราย
ปัญหาเกี�ยวกบัการจดัการที�อยูใ่นความสนใจ โดยในปี 2558 กรรมการที�ไมไ่ด้เป็นผู้บริหารประชมุกนัเองโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วม
ประชมุด้วยจํานวน 2 ครั :ง และได้มีการรายงานผลการประชมุให้ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารทราบ 
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5.8 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

ธนาคารมีนโยบายสนบัสนนุให้กรรมการและผู้บริหารของธนาคารเข้าร่วมสมัมนาและอบรมหลกัสตูรที�เป็นประโยชน์ตอ่การ
ปฏิบตัิหน้าที�ตามแผนกําหนดไว้กบัสถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคม
ธนาคารไทย หรือสถาบนัอิสระอื�นๆ เพื�อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื�องและนําความรู้มาใช้ประโยชน์กบัธนาคารและ
กลุม่ธุรกิจฯ ตอ่ไป  

ในปี 2558 กรรมการของธนาคารและผู้บริหารระดบัสงูจํานวน 20 คนได้เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ เพื�อเสริมสร้าง
ศกัยภาพในหลายๆ ด้าน เช่น เสริมสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจ วิสยัทศัน์ รวมทั :งเพิ�มองค์ความรู้และได้แลกเปลี�ยน
ประสบการณ์กบัผู้บริหารระดบัสงูในองค์กรตา่งๆ ทั :งหมด 12 หลกัสตูร คิดเป็นจํานวนวนัที�อบรมโดยเฉลี�ย (Man Day) เทา่กบั 2.98 
วนั 

ในปี 2558 มกีรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารจํานวน 14 คนที�เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที�สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย และตลาดหลกัทรัพย์ฯ จดัขึ :น ดงัรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท และสรุปได้ดงันี : 

 

รายนามกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ชื+อหลักสตูร ผู้จัดหลกัสตูร 

1. นายสพุล  วธันเวคิน - CG Forum 4/2015  Governance as a 
Driving Force for business 
Sustainability 

- ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

2. นางดยันา บนุนาค 
 

- Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

3. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ - Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI  08/2015) 

- CG Forum 1/2015 “CG in Substance 
วฒันธรรมองค์กรกบัหลกัธรรมาภิบาล” 

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 

- ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

4. นายประวิทย์ วรุตบางกรู - Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI 08/2015) 

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

5. นายธานินทร์ จิระสนุทร - CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : 
High Priority Roles Of the Board” 

- CG Forum 1/2015 “CG in Substance 
วฒันธรรมองค์กรกบัหลกัธรรมาภิบาล” 

- ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

- ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

6. นายสรุพล กลุศิริ - Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

7. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ - Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 5/2015) 

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
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รายนามกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ชื+อหลักสตูร ผู้จัดหลกัสตูร 

8. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน - Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 

- Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI 8/2015) 

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 

9. นายประชา ชํานาญกิจโกศล - Director  Certification  Program Update  (DCPU 
5/2015) 

- Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI  7/2015 ) 

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

10. นางภทัรพร มิลนิทสตู - Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI  8/2015) 

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

11. นางกลุนนัท์ ซานไทโว - Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI  8/2015 )     

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

12. นายชวลติ จินดาวณิค 
 

- Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 

- Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 4/2015) 

-   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

13. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ - Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 7/2015) 

-   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

14. นายศราวธุ จารุจินดา 
 

- Advanced Audit Committee Program 
(AACP 19/2015) 

-   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 

นอกจากการสนบัสนนุให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว สาํนกั
เลขานกุารบริษัทยงัได้จดัให้มกีารบรรยายเพื�อเพิ�มพนูความรู้ในเรื�องตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ให้แก่
กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร (Executive Talk) โดยในระหวา่งปี 2558 มีการจดั Executive Talk จํานวน 4 ครั :ง ในหวัข้อตา่งๆ 
ดงันี : 

- พฒันาการของงานบริหารความเสี�ยงและแนวทางในการบริหารความเสี�ยงด้านเครดติ 

- ภาพรวมของธุรกิจจดัการลงทนุและทิศทางการดาํเนินงานของ บลจ.ภทัร 

- ภาพรวมเศรษฐกิจ (Economic Update) 

- มาตรฐานการายงานทางการเงินที�มีผลกระทบตอ่ธนาคาร 

5.9 การดาํรงตาํแหนง่กรรมการที�บริษัทอื�นของกรรมการ 
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ธนาคารตระหนกัถงึคณุคา่ของประสบการณ์ที�กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการที�หนว่ยงานอื�น อยา่งไรก็ตาม เพื�อให้
กรรมการที�เป็นผู้บริหารของธนาคารได้มเีวลาในการทําหน้าที�ได้อยา่งเต็มที� การดํารงตําแหนง่ภายนอกธนาคารจะต้องอยูภ่ายใต้
เงื�อนไขวา่จะไมทํ่าให้เสยีการปฏิบตัิหน้าที�กรรมการของธนาคาร 

หลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคารกําหนดให้กรรมการของธนาคารสามารถดํารงตาํแหนง่ประธานกรรมการ กรรมการที�
เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งในบริษัทอื�นได้อีกไมเ่กิน 3 กลุม่ธุรกิจ โดยการเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการที�เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัทที�มใิช่กลุม่ธุรกิจ ให้นบัแต่
ละบริษัทเป็นหนึ�งกลุม่ธุรกิจ ซึ�งข้อกําหนดดงักลา่วมีความสอดคล้องกบัประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ที� สนส. 13/2552 ลง
วนัที� 9 กรกฎาคม 2552 อีกทั :งหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคารยงักําหนดวา่กรรมการที�เป็นผู้บริหารไมค่วรดํารงตําแหนง่
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�นที�อยูน่อกกลุม่ธุรกิจฯ มากกวา่ 2 แหง่ 

กรรมการของธนาคารไมส่ามารถเข้าเป็นหุ้นสว่นหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื�นๆ ซึ�งประกอบ
กิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของธนาคาร เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที�จะมีมติแตง่ตั :ง 

ก่อนที�กรรมการที�เป็นผู้บริหารของธนาคารจะเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการ เจ้าหน้าที� หรือพนกังานของธุรกิจอื�น กรรมการคน
ดงักลา่วจะต้องได้รับอนญุาตจากธนาคาร และในกรณีที�กรรมการที�เป็นผู้บริหารของธนาคารจะดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัท
อื�นที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารของธนาคารก่อน เพื�อเป็นการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ :น 

กรรมการเข้าใหมท่กุคนต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภายนอกธนาคารเมื�อเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการของธนาคาร 
และกรรมการทกุคนมีหน้าที�ต้องรายงานกิจกรรมรวมถึงแจ้งเปลี�ยนแปลงข้อมลู (ถ้าม)ี ที�เกี�ยวกบัผลประโยชน์ภายนอกธนาคารให้
ธนาคารทราบ 

5.10 การดาํรงตาํแหนง่กรรมการที�บริษัทอื�นของผู้บริหาร 

ธนาคารตระหนกัถงึคณุคา่ของประสบการณ์ที�ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานธุรกิจหรือ
เทียบเทา่ของธนาคารได้รับจากการเป็นกรรมการที�หนว่ยงานอื�น อยา่งไรก็ตาม เพื�อให้ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารได้มีเวลาในการทํา
หน้าที�ได้อยา่งเต็มที� การดํารงตําแหนง่ภายนอกธนาคารจะต้องอยูภ่ายใต้เงื�อนไขวา่จะไมทํ่าให้เสยีการปฏิบตัิหน้าที�เพื�อธนาคาร 

หลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคารกําหนดให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานธุรกิจหรือ
เทียบเทา่ของธนาคารสามารถดาํรงตําแหนง่ประธานกรรมการ กรรมการที�เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามอยา่งใดอยา่ง
หนึ�งหรือหลายอยา่งในบริษัทอื�นได้อีกไมเ่กิน 3 กลุม่ธุรกิจ โดยการเป็นประธานกรรมการ กรรมการที�เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัทที�มใิชก่ลุม่ธุรกิจ ให้นบัแตล่ะบริษัทเป็นหนึ�งกลุม่ธรุกิจ 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานธุรกิจหรือเทียบเทา่ของธนาคารไมส่ามารถเข้าเป็นหุ้นสว่นหรือ
เข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื�นๆ ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ
ธนาคาร 

ก่อนที�ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานธุรกิจหรือเทียบเทา่ของธนาคารจะเข้าดาํรงตาํแหนง่
กรรมการ เจ้าหน้าที� หรือพนกังานของธุรกิจอื�น ผู้บริหารคนดงักลา่วจะต้องได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่ายกํากบัการ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร และในกรณีที�ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานธุรกิจหรือเทียบเทา่ของ
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ธนาคารจะดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทอื�นที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบกอ่น 
เพื�อเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ :น 

เมื�อเข้าเป็นพนกังานของธนาคาร ผู้บริหารระดบัสงูทกุคนต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภายนอกธนาคาร และมี
หน้าที�ต้องรายงานกิจกรรมรวมถงึแจ้งเปลี�ยนแปลงข้อมลู (ถ้าม)ี ที�เกี�ยวกบัผลประโยชน์ภายนอกธนาคารให้ธนาคารทราบ 

5.11 การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
ธนาคารตระหนกัถงึความสาํคญัของการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการใหม ่ จึงได้จดัให้มีการแนะนําแนวทางการดาํเนินงานใน

ภาพรวมของกลุม่ธุรกิจฯ โครงสร้างบริษัทยอ่ยและบริษัทที�เกี�ยวข้องทางธุรกิจ เพื�อให้กรรมการใหมม่ีความเข้าใจทั :งวธีิการทํางานและ
โครงสร้างการถือหุ้นระหวา่งกนั นอกจากนี : ยงัให้ข้อมลูขา่วสารที�สาํคญัและจําเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการ โดยสาํนกั
เลขานกุารบริษัทเป็นหนว่ยงานที�รับผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสารสาํหรับกรรมการใหม ่ ประกอบด้วยรายงานประจําปี พนัธกิจ 
วิสยัทศัน์ คา่นิยมองค์กร รายละเอียดการดาํเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร คูม่ือสาํหรับ
กรรมการ และประกาศที�เกี�ยวข้อง 

5.12 วาระการดาํรงตาํแหนง่ของกรรมการ 

ธนาคารกําหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 18 ของธนาคารวา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั :ง กรรมการออกจากตาํแหนง่
อยา่งน้อย 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการแบง่ออกเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ให้กรรมการออกในจํานวนที�ใกล้เคียงกบั 1 ใน 3 ที�สดุ และกรรมการ
ซึ�งพ้นจากตาํแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตาํแหนง่ได้อีก  จึงทําให้วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการมีอายเุฉลี�ย 3 ปี 

ธนาคารไมกํ่าหนดวาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการของธนาคาร เพื�อมิให้ธนาคารสญูเสยีโอกาสในการแตง่ตั :งกรรมการ
ซึ�งมคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี�ยวกบัธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  ซึ�งเป็นปัจจยัสาํคญัสาํหรับความสาํเร็จในการ
กํากบัดแูลกิจการ 

5.13 แผนพฒันาเพื�อทดแทนตําแหนง่งาน  

คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนรับผิดชอบกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการมีการ
กําหนดนโยบายการวางแผนผู้สบืทอดตําแหนง่งานเพื�อดาํเนินการสรรหาผู้สบืทอดตําแหนง่งานตั :งแตร่ะดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ขึ :นไปรวมถงึประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ตอ่คณะกรรมการธนาคาร ทั :งนี : เพื�อให้การดาํเนินธุรกิจของ
ธนาคารมีความตอ่เนื�องและสอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานของสถาบนัการเงิน 

แผนพฒันาเพื�อทดแทนตําแหนง่งานของธนาคารประกอบด้วยขั :นตอนตา่งๆ ได้แก่ 1) การสาํรวจและระบตุําแหนง่ที�ต้องมีผู้
สบืทอดและคดัสรรผู้สบืทอด 2) การประเมินและอนมุตัิรายชื�อผู้สบืทอดงาน 3) การออกแบบและวางแผนการพฒันาผู้สบืทอด
ตําแหนง่งาน และ 4) การติดตามผลการพฒันาและทบทวนสถานะผู้สบืทอดตําแหนง่งาน โดยฝ่ายจดัการได้มีการรายงานให้
คณะกรรมการธนาคารทราบเป็นประจําทกุปีเกี�ยวกบัแผนพฒันาเพื�อทดแทนตําแหนง่งาน 

5.14 การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายคณะ  

คณะกรรมการธนาคารจดัทําการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารทั :งคณะเป็นประจําทกุปี และรายงาน
ผลการประเมินตอ่คณะกรรมการธนาคาร  เพื�อให้ทราบวา่ในระยะเวลา 1 ปีที�ผา่นมามีการปฏิบตัิงานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขต
อํานาจหน้าที� และเป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดีหรือไม่อย่างไร และนําผลประเมินการปฏิบตัิงานมาปรับปรุงแก้ไขในปี
ตอ่ไป ทั :งนี : เลขานกุารบริษัทเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลให้ที�ประชมุทราบ  
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แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารได้พฒันามาจากแบบประเมินตนเองของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยได้มีการปรับปรุงเนื :อหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการธนาคาร หวัข้อการประเมิน
แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลกั ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างและคณุสมบัติของคณะกรรมการ  2) ด้านบทบาท หน้าที� และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) ด้านการประชมุคณะกรรมการ 4) ด้านการทําหน้าที�ของคณะกรรมการ 5) ด้านความสมัพนัธ์กบัฝ่าย
จดัการ และ 6) ด้านการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร ซึ�งแตล่ะหวัข้อหลกัประกอบไปด้วยหลายหวัข้อย่อยต่างๆ 
กนั โดยแบบประเมินของคณะกรรมการธนาคารมีจํานวน 71 ข้อ มีระดบัคะแนนตั :งแต ่0 - 4 จากไมเ่ห็นด้วยอยา่งมากถึงเห็นด้วยอยา่ง
มาก  ซึ�งผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารทั :งคณะประจําปี 2558 มีระดบัคะแนนเฉลี�ยโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 
3.41   

แผนภมูิแสดงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายคณะประจําปี 2558 

 
 

5.15 การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายบคุคล  

ในปี 2558 คณะกรรมการได้จดัให้มกีารประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายบคุคล โดยมุง่เน้นการนําผล
ประเมินไปใช้ประโยชน์เพื�อการปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการ ซึ�งกําหนดให้มีการประเมินตนเองปีละ 1 ครั :ง  

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายบคุคลได้พฒันามาจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ซึ�งได้มีการปรับปรุงเนื :อหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการธนาคาร หวัข้อการประเมินแบง่
ออกเป็น 4 หวัข้อหลกั ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  2) ด้านการประชมุของคณะกรรมการ  3) ด้าน
การดําเนินการตามบทบาทและความสามารถที�เป็นคาดหวงั 4) ด้านสภาพแวดล้อมการดําเนินงานของกรรมการ ซึ�งแตล่ะหวัข้อหลกั
ประกอบไปด้วยหลายหวัข้อยอ่ยต่างๆ กนั โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารรายบคุลมีจํานวน 27 ข้อ มีระดบัคะแนน
ตั :งแต ่ 0 - 4 จากไมเ่ห็นด้วยอย่างมากถึงเห็นด้วยอยา่งมาก  ซึ�งผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายบคุคลประจําปี 
2558 มีระดบัคะแนนเฉลี�ยโดยรวมของทกุหมวดเทา่กบั 3.43   
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แผนภมูิแสดงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายบคุคลประจําปี 2558  

 
 

5.16 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ในปี 2558 คณะกรรมการชดุยอ่ยที�อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการธนาคารทั :ง 5 ชดุได้ทําการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั :งคณะด้วยตนเองและมกีารรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั :งคณะด้วยตนเอง
โดยใช้แบบประเมินที�มคีําถามแบง่ออกเป็น 4 หมวด ได้แก ่ หมวดการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที� หมวดการประชมุ
คณะกรรมการ หมวดการทําหน้าที�ของประธานกรรมการ และหมวดรายงานการประชมุคณะกรรมการ โดยมีระดบัคะแนนตั :งแต ่ 1-5 
จากน้อยที�สดุถงึมากที�สดุ ซึ�งผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั :งคณะด้วยตนเองของคณะกรรมการบริหารและคณะ
กรรมการบริหารความเสี�ยงมรีะดบัคะแนนเฉลี�ยโดยรวมของทกุหมวดเทา่กบั 3.89 และ 4.03 ตามลาํดบั 

คณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการทั :งคณะด้วย
ตนเองโดยใช้แบบประเมินที�มีคําถามแบง่ออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดโครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ หมวดบทบาท 
หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หมวดการประชมุคณะกรรมการ หมวดการทําหน้าที�ของกรรมการ หมวดความสมัพนัธ์
กบัฝ่ายจดัการ และหมวดการพฒันาตนเองของกรรมการ โดยมีระดบัคะแนนตั :งแต ่0-4 จากไมเ่ห็นด้วยอยา่งมากถงึเห็นด้วยอยา่งมาก 
ซึ�งผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั :งคณะด้วยตนเองของคณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบั
กิจการมีระดบัคะแนนเฉลี�ยโดยรวมของทกุหมวดเทา่กบั 2.64 

 คณะกรรมการตรวจสอบประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั :งคณะด้วยตนเองโดยใช้แบบประเมินซึ�งพฒันามา
จากตวัอยา่งในคูม่ือคณะกรรมการตรวจสอบที�เผยแพร่โดยสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกอบด้วย 3 สว่นหลกั ได้แก่ สว่นที� 1 ความเหมาะสม
ของโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และสภาพแวดล้อมทั�วไปวา่มีลกัษณะที�สนบัสนนุและเอื :อตอ่การทําหน้าที�
ของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งมีประสทิธิภาพ สว่นที� 2 การปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที�ผา่นมา และสว่นที� 
3 ความพร้อมก่อนรับตําแหนง่กรรมการตรวจสอบ ซึ�งแบบประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั :งคณะด้วยตนเองนี :
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ประกอบไปด้วยคาํถามทั :งสิ :น 122 ข้อ โดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อนําไปสูก่ารปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื :อตอ่การปฏิบตัิหน้าที� รวมถงึ
ทบทวนแนวทางการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ และพฒันาปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบตามความ
เหมาะสม ซึ�งจากการประเมนิพบวา่กรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
สภาพแวดล้อมทั�วไปมีลกัษณะที�สนบัสนนุและเอื :อตอ่การทําหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งมีประสทิธิภาพด้วยคะแนนร้อย
ละ 90 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที�ตามขอบเขต อํานาจหน้าที� และความรับผิดชอบในรอบปีที�ผา่นมาแล้วด้วยคะแนนร้อย
ละ 76 และกรรมการตรวจสอบมคีวามพร้อมก่อนเข้ารับตําแหนง่กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบด้วยคะแนนร้อยละ 100 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั :งคณะด้วยตนเองโดยใช้แบบ
ประเมนิที�มีคาํถามแบง่ออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดโครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ หมวดบทบาท หน้าที� และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ หมวดการประชมุคณะกรรมการ หมวดการทําหน้าที�ของกรรมการ หมวดความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
และหมวดการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร โดยมีระดบัคะแนนตั :งแต ่ 0-4 จากไมเ่ห็นด้วยอยา่งมากถึงเห็นด้วย
อยา่งมาก ซึ�งผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั :งคณะด้วยตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมี
ระดบัคะแนนเฉลี�ยโดยรวมของทกุหมวดเทา่กบั 3.07 

5.17 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงู 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนซึ�งเป็นกรรมการอิสระได้จดัให้คณะกรรมการธนาคารทําการประเมินผล
ประกอบการของธนาคารและประเมินผลการปฏิบตังิานของประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่หรือเทียบเทา่เป็น
ประจําทกุปี เพื�อนําผลประเมินประกอบการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู อีกทั :งเพื�อให้ได้ทราบปัจจยั มมุมอง
ด้านตา่งๆ ที�คณะกรรมการธนาคารมีตอ่ผลประกอบการของธนาคารและผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงู และเป็นข้อมลู
สะท้อนกลบัให้กบัผู้บริหารระดบัสงู เพื�อพิจารณากําหนดและทบทวนกลยทุธ์ นโยบายการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจดัการให้
เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

ทั :งนี : ประธานกรรมการธนาคารและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนซึ�งเป็นกรรมการอิสระได้ร่วมกนัสื�อสาร
ผลการประเมิน มมุมอง ความคาดหวงัของคณะกรรมการธนาคารให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธาน
ธุรกิจหรือเทียบเทา่ได้รับทราบ  

วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูง 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูประกอบด้วย 

1. ประเมินผลประกอบการของธนาคารประจําปี โดยกรรมการของธนาคารทกุคนทําการประเมิน 
2. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที�บริหารจะทําการประเมินตนเอง และให้

กรรมการของธนาคารทกุคนและกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยอื�นที�ประธานเจ้าหน้าที�บริหารดาํรงตาํแหนง่เป็น
ประธานกรรมการของคณะกรรมการชดุยอ่ยทําการประเมิน  

3. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่จะทําการประเมินตนเอง และให้ 
กรรมการของธนาคารทกุคน ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และผู้บริหารระดบัประธานสายงานทกุคนทําการประเมิน  

ทั :งนี : เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินให้ที�ประชมุ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนและคณะกรรมการธนาคารรับทราบตามลาํดบั  

หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบติังาน 
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1. การประเมินผลประกอบการประจําปีของธนาคาร ประกอบด้วยหวัข้อการประเมินด้านตา่งๆ ดงันี : 

1.1 ระดบัผลกําไรประจําปี 

1.2 ฐานะการเงินโดยรวมของธนาคาร  

1.3 การกําหนดกลยทุธ์และเป้าหมายของธนาคาร 

1.4 ระดบัความเสี�ยงและระบบการบริหารความเสี�ยงของธนาคาร 

1.5 คณุภาพผู้บริหาร (คณะกรรมการบริหาร) ของธนาคารโดยรวม 

1.6 ประสทิธิภาพในการบริหารทรัพยากรบคุคล 

1.7 ภาพลกัษณ์ของธนาคารตอ่ผู้ เกี�ยวข้อง (Stakeholders) 

1.8 ประสทิธิภาพการทํางานร่วมกบัคณะกรรมการธนาคาร 
2. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ประกอบด้วยหวัข้อการประเมินด้านตา่งๆ ดงันี : 

2.1 ความเป็นผู้ นําที�มีวิสยัทศัน์  
2.1.1 การกําหนดทิศทางและโครงสร้างทางธุรกิจของกลุม่ 
2.1.2 การกําหนดแนวทางในการสร้างความร่วมมือ และศกัยภาพร่วม 
2.1.3 การกําหนดตาํแหนง่ทางธุรกิจ 

2.2 การพฒันาธรรมาภิบาล 
2.2.1 การกํากบัดแูลการดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
2.2.2 การตระหนกัและความสาํคญัตอ่ความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีของธุรกิจ 
2.2.3 การบริหารการดาํเนินงานของคณะกรรมการชดุตา่งๆ 

2.3 การเป็นต้นแบบของผู้ นํา 
2.3.1 การเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหวา่งผู้บริหารและผู้มีสว่นได้เสยี 
2.3.2 การมีทศันคติที�ดีและยดึในหลกัธรรมาภิบาล 

3. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประกอบด้วยหวัข้อการประเมินด้านตา่งๆ ดงันี : 
3.1 ความเป็นผู้ นําที�มีวิสยัทศัน์ 

3.1.1 การมวีิสยัทศัน์และความคิดเชิงกลยทุธ์ 
3.1.2 การกําหนดแนวทางในการสร้างความร่วมมือและศกัยภาพร่วม 
3.1.3 การพฒันาองค์กรระยะยาว 
3.1.4 การเข้าใจความต้องการและความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสยี 

3.2 การวางแผนและนําไปสูก่ารปฏิบตั ิ
3.2.1 การกําหนดแนวทางการนํากลยทุธ์ไปปฏิบตั ิ
3.2.2 การวางแผนการทํางานอยา่งเป็นระบบ 
3.2.3 การแก้ไขปัญหาและการตดัสนิใจ   
3.2.4 การประสานงานและปฏิบตัิงานร่วมกบัคณะกรรมการชดุตา่งๆ 
3.2.5 การกํากบัดแูลตามหลกัธรรมาภิบาล 
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3.3 การเป็นต้นแบบของผู้ นํา 
3.3.1 การสร้างให้เกิดการให้คํามั�นในกลุม่ผู้บริหารระดบัสงู 
3.3.2 การมุง่มั�นสูค่วามสาํเร็จ 
3.3.3 การควบคมุอารมณ์และการทํางานภายใต้แรงกดดนั 
3.3.4 การจดัการงานบคุคลและการพฒันาบคุคล 
3.3.5 การมีทศันคติที�ดีและยดึในหลกัธรรมาภิบาล 
3.3.6 การมีสาํนกึของความเป็นเจ้าของ 

3.4 การจดัการการเปลี�ยนแปลง 
3.4.1 การดาํเนินการเชิงรุก 
3.4.2 ศกัยภาพเพื�อนําการปรับเปลี�ยน 

นอกจากการปฏิบตัิข้างต้น ยงัมหีลกัเกณฑ์การประเมินการกํากบัดแูลกิจการที�กําหนดโดยหนว่ยงานกํากบัดแูลบางประการ
ที�ธนาคารยงัมิได้ปฏิบตัติามดงันี : 

1. กําหนดวิธีการลงคะแนนเสยีงเลอืกตั :งกรรมการโดยการลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

ธนาคารมิได้ใช้วิธีการลงคะแนนเสยีงแบบสะสมในการเลอืกตั :งกรรมการ เนื�องจากข้อบงัคบัของธนาคารกําหนดให้ 1 หุ้นมี 1 
เสยีง และผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนสามารถใช้คะแนนเสยีงที�มีอยูท่ั :งหมดเลอืกตั :งบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนน
เสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

2. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 - 12 คน 

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจํานวน 15 คน เนื�องจากธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอ่ยประกอบไปด้วย
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุซึ�งต้องใช้กรรมการที�มีความรู้หลายด้าน  คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบคุคลที�มี
ความรู้ ประสบการณ์และความสามารถที�หลากหลายเพียงพอที�จะปฏิบตัิหน้าที�ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหารมากกวา่ร้อยละ 66 กรรมการอิสระมากกวา่ร้อยละ 50 และ
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

ปัจจบุนัคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 8 คนจากกรรมการทั :งหมด 15 คน คิดเป็น
อตัราร้อยละ 53 มีกรรมการอิสระจํานวน 5 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 33 และมีประธานกรรมการที�ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

4. การกําหนดนโยบายจํากดัจํานวนปีในการดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้ทรงคณุวฒุิที�เชี�ยวชาญและเข้าใจธุรกิจธนาคารพาณิชย์และตลาดทนุ ซึ�งเป็นธุรกิจที�ต้องใช้

ความชํานาญ ความรู้ ประสบการณ์เฉพาะด้าน ประสบการณ์และความรู้ในธุรกิจธนาคารและตลาดทนุซึ�งเป็นเรื�องที�สาํคญั  ทั :งนี : 
ธนาคารและผู้ ถือหุ้นของธนาคารเชื�อมั�นวา่กรรมการอิสระของธนาคารยงัคงสามารถทําหน้าที�ได้อยา่งเป็นอิสระตามบทบาทและความ
รับผิดชอบ 

ทั :งนี : ธนาคารอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการในเรื�องดงัตอ่ไปนี :เพื�อปรับปรุงการดาํเนินการของธนาคารให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์
การประเมินการกํากบัดแูลกิจการที�กําหนดโดยหนว่ยงานกํากบัดแูล 

1. การให้ที�ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการธนาคาร 
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2. การกําหนดนโยบายคา่ตอบแทนพนกังานและผู้บริหารที�มคีวามเชื�อมโยงกบัผลการดําเนินงานของธนาคารในระยะยาว 
และคา่ตอบแทนที�จะจงูใจผู้บริหารในระยะยาว (Long-term Incentive) ที�มีความสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของ
ธนาคารและผลประโยชน์ที�สร้างให้กบัผู้ ถือหุ้น ทั :งนี : การกําหนด Long-term Incentive สาํหรับพนกังานและผู้บริหารได้
ถกูบรรจอุยูใ่นแผนการดําเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ สาํหรับปี 2559 – 2561 ซึ�งได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ธนาคารแล้ว 
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1010. .   ความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

โปรดศกึษาข้อมลูจากรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมประจําปี 2558 ของธนาคาร 
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1111..    การควบคุมภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยงและการบริหารจัดการความเสี�ยง  
 
11.1 สรุปภาพรวมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง 

 กลุ่มธุรกิจฯ ได้ให้ความสําคญักับหลกัการกํากับดูแลกิจการ โดยกําหนดให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติตาม
แนวทางดงันี 1 

- สง่เสริม สนบัสนนุ และสร้างกระบวนการเข้าถึงการควบคมุภายใน เพื�อให้เกิดความสมัพนัธ์และความเข้าใจอนั
ดีในบทบาทหน้าที�ระหว่างผู้บริหารและพนกังานผ่านกิจกรรมการสื�อสารขององค์กรภายใต้การสนบัสนนุของ
ผู้บริหารระดบัสงู 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีกระบวนการในการกํากับดูแลตนเอง การควบคุมภายในตามแนว
ทางการบริหารความเสี�ยงเชิงบรูณาการ (COSO ERM) 

 

การควบคมุภายใน 

กลุม่ธุรกิจฯ มีนโยบายที�จะจดัให้มีกระบวนการ การกํากบัดแูลตนเอง การควบคมุภายในและการบริหารความเสี�ยงที�
มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ  
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และผู้ บริหารจะดําเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของกระบวนการทั 1ง 3 อย่าง
สมํ�าเสมอ โดยกระบวนการดงักล่าวครอบคลมุถึงการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแลการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางการ โดยได้มีการประเมินระบบการควบคมุภายในต่างๆ ตามองค์ประกอบของการ
ควบคมุภายในแต่ละด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน การกําหนดวตัถปุระสงค์ การระบเุหตกุารณ์ การประเมินความเสี�ยง 
การตอบสนองตอ่ความเสี�ยง กิจกรรมการควบคมุ สารสนเทศและการสื�อสาร และการติดตามประเมินผล โดยกลุม่ธุรกิจฯ ได้
จดัให้มีการพฒันากระบวนการทั 1ง 3 อยา่งตอ่เนื�อง 

เพื�อให้เป็นไปตามแนวทาง กรอบการกํากบัดแูลที�ดี การควบคมุภายในตามแนวทางการการบริหารความเสี�ยงของ
องค์กรเชิงบรูณาการทั 1ง 8 ด้าน ประกอบด้วย 

1) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

กลุ่มธุรกิจฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนกัถึงความจําเป็นของระบบการ
ควบคมุภายใน โดยมีคณะกรรมการคอยดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที�ชดัเจนและวดัผลได้ เพื�อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบตัิงานของพนกังาน มีการจดัโครงสร้างองค์กรที�ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  กลุม่
ธุรกิจฯ มีข้อกําหนดเกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Guidelines for Business Conduct) และข้อกําหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กรเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั 1ง
บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน นอกจากนั 1น กลุม่ธุรกิจฯ กําหนดให้มีสายตรวจสอบภายใน สายกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน และสาย
บริหารความเสี�ยงเป็นสายงานที�สาํคญัที�สนบัสนนุให้เกิดสภาพแวดล้อมของการกํากบัดแูล การควบคมุภายใน และการบริหาร
ความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพ และมีการจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมด้านการเงิน 
การจดัซื 1อ และการบริหารทั�วไปที�รัดกมุและสามารถป้องกนัการทจุริตได้ กลุม่ธุรกิจฯ มีการจดัทํานโยบายการควบคมุด้านการ
จดัการบคุลากรเกี�ยวกบัการสรรหาและการจดัจ้างพนกังานที�เหมาะสม การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการพฒันาพนกังาน 
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กําหนดให้มีการควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานโดยหวัหน้างาน และมีกระบวนการตรวจทานและถ่วงดลุ (Check and Balance) 
ที�เหมาะสมของแตล่ะธุรกรรมของกลุม่ธุรกิจฯ  

2) การกําหนดวตัถปุระสงค์ (Objective Setting) 
กลุ่มธุรกิจฯ โดยแต่ละสายงานมีการกําหนดวตัถุประสงค์ที�เชื�อมโยงกับวิสยัทศัน์ พนัธกิจ   และกลยุทธ์ของกลุ่ม

ธุรกิจฯ  และมีการกําหนดตวัชี 1วดัเป้าหมายความสําเร็จ (Key Performance Indicator) อย่างชดัเจน กลา่วคือ การกําหนด
วตัถปุระสงค์เป็นไปอยา่ง SMART คือ Specific มีความชดัเจนและกําหนดผลตอบแทนหรือผลลพัธ์ที�พนกังานของกลุม่ธุรกิจฯ 
ทกุคนเข้าใจได้ Measurable สามารถวดัผลการบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ Achievable มีความเป็นไปได้ที�จะบรรลวุตัถปุระสงค์
ของกลุม่ธุรกิจฯ ภายใต้ทรัพยากรที�มีอยูใ่นปัจจุบนั Relevant มีความสอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายการดําเนินของกลุม่
ธุรกิจฯ  Timeliness กําหนดระยะเวลาที�จะบรรลวุตัถปุระสงค์ไว้อย่างชดัเจน ทั 1งนี 1 การกําหนดวตัถปุระสงค์ดงักลา่วเป็นไป
เพื�อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกบัพนัธกิจของกลุม่ธุรกิจฯ และระดบัความเสี�ยงของ
กลุม่ธุรกิจฯ ที�ยอมรับได้ 

3) การระบเุหตกุารณ์ (Event Identification) 

กลุม่ธุรกิจฯ มีการระบเุหตกุารณ์ภายในและภายนอกที�มีผลกระทบต่อการบรรลวุตัถุประสงค์และการดําเนินธุรกิจ
ของกลุม่ธุรกิจฯ  โดยได้มีการจดัทําแบบทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ที�เหมาะสม มีการประเมินสถานการณ์ในทางลบที�
อาจจะเกิดขึ 1น (Stress Scenario) ประเมินขนาดของความเสยีหายหรือปัญหาที�จะเกิดขึ 1นภายใต้ Stress Scenario ตา่งๆ และ
มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสียหายหรือปัญหาที�อาจจะเกิดขึ 1น โดยกลุ่มธุรกิจฯ ได้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการและสถานการณ์ที�ใช้ทดสอบเป็นระยะๆ ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี�ยงของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยสายบริหารความเสี�ยงภายใต้การกํากบัดแูลจากคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

4) การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) 

กลุม่ธุรกิจฯ มีนโยบายการบริหารความเสี�ยง มีกระบวนการในการประเมินความเสี�ยงอย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง 
โดยพิจารณาปัจจัยความเสี�ยงทั 1งจากภายนอกและภายในซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ อย่างมี
นยัสําคญั พร้อมกําหนดมาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ที�เป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสี�ยงและมาตรการในการลดความ
เสี�ยงเหลา่นั 1น โดยสายบริหารความเสี�ยงภายใต้การกํากบัดแูลจากคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และสื�อสารให้สายงานที�
เกี�ยวข้องรับทราบและปฏิบตัิตามมาตรการบริหารความเสี�ยงที�กําหนด และมีการสอบทานและติดตามผลโดยสายตรวจสอบ
ภายใน เพื�อให้มีการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตา่งๆ เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี�ยงที�กําหนดไว้ 

5) การตอบสนองตอ่ความเสี�ยง (Risk Response) 

กลุม่ธุรกิจฯ โดยสายบริหารความเสี�ยงร่วมกับสายงานที�เกี�ยวข้องกําหนดวิธีการตอบสนองต่อความเสี�ยงให้อยู่ใน
ระดบัที�กลุม่ธุรกิจฯ ยอมรับได้ โดยมีการเลอืกวิธีการจดัการการตอบสนองที�เหมาะสมกบัระดบัความน่าจะเกิดและผลกระทบ 
โดยการเปรียบเทียบกับต้นทุนและผลประโยชน์ที�กลุ่มธุรกิจฯ ได้รับ รวมถึงการติดตามผลและทบทวนมาตรการในการ
ตอบสนองตอ่ความเสี�ยงตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�องและสมํ�าเสมอ 

6) กิจกรรมการควบคมุที�ด ี(Control Activities) 

กลุม่ธุรกิจฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�และวงเงินอํานาจอนมุตัิของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ในแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแบ่งแยกหน้าที�และความรับผิดชอบในการอนมุตัิ การบนัทึก
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รายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และการดแูลจดัการทรัพย์สนิออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื�อเป็นการตรวจสอบซึ�งกนัและกนั 
ในกรณีที�กลุม่ธุรกิจฯ มีการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว กลุม่ธุรกิจฯ 
กําหนดมาตรการเพื�อการติดตามให้การทําธุรกรรมนั 1นต้องผ่านขั 1นตอนการอนุมตัิที�กําหนด และในกรณีที�กลุ่มธุรกิจฯ มีเงิน
ลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม กลุม่ธุรกิจฯ มีการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอยา่งสมํ�าเสมอ 
รวมทั 1งมีการกําหนดทิศทางให้บคุคลที�กลุม่ธุรกิจฯ แตง่ตั 1งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดงักลา่วถือปฏิบตัิ โดยมีฝ่าย
กํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ติดตามให้การดําเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง เพื�อลดความเสี�ยงใน
การประกอบธุรกิจและรักษาชื�อเสยีงของกลุม่ธุรกิจฯ  ในกรณีที�มีความผิดพลาดเกิดขึ 1น กลุม่ธุรกิจฯ จะมีการตั 1งคณะกรรมการ
หาข้อเท็จจริงที�ประกอบด้วยหนว่ยงานกลาง เพื�อหาข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตัิงาน เพื�อป้องกนัความ
ผิดพลาดดงักลา่ว   

7) ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมลู (Information & Communication) 

กลุม่ธุรกิจฯ จดัให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�สนบัสนนุการบริหารจดัการข้อมลูและการสื�อสารภายในที�ดี ชดัเจน  
ทั�วถึงทั 1งองค์กร และทนัเหตกุารณ์ เพื�อการตดัสินใจ โดยมีการจดัเก็บข้อมลูเป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนในรูปแบบที�เข้าใจง่าย อีก
ทั 1งธนาคารมีคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศที�กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบงาน 
กระบวนการทํางาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของธนาคาร รวมถึงการพัฒนา
กระบวนการ การเรียนรู้ผ่านระบบการจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพื�อให้พนกังานทกุคนสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้และนําไปใช้เพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ควบคู่ไปกบัการพฒันาพนกังานให้มีความเชี�ยวชาญในธุรกิจที�
พร้อมจะให้ความรู้ คําแนะนําแก่ ลกูค้า คู่ค้า และผู้ ที�เกี�ยวข้อง  เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจที�กลุ่ม
ธุรกิจฯ กําหนด 

8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

กลุม่ธุรกิจฯ มีกระบวนการ ขั 1นตอน และเครื�องมือที�สนบัสนนุให้ผู้บริหารและคณะกรรมการต่างๆ สามารถติดตาม
การปฏิบตัิงาน การพฒันาประสิทธิภาพ และการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน มีตวัชี 1วดัที�ชัดเจน (Key Performance 
Indicator) เพื�อให้เกิดความมั�นใจว่าผลการปฏิบตัิงานและประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในยงัดําเนินการอยู่อย่าง
ต่อเนื�อง มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป ข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทนัท่วงที 
โดยกลุม่ธุรกิจฯ กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงาน การปฏิบตัิงาน เปรียบเทียบเป้าหมายแผนงานเป็นรายไตรมาสหรือ
เป็นรายเดือนตามลําดบัความสําคญัและผลกระทบ รวมถึงความเสียหายที�เกิดขึ 1น เพื�อประเมินผล และทบทวนกระบวนการ 
ขั 1นตอนการปฏิบตัิงาน และประสิทธิภาพของเครื�องมือบริหารความเสี�ยงที�ใช้ โดยพิจารณาและสอบทานจากรายงานผลการ
ดําเนินงาน รายงานการประชมุ รายงานความเสยีหาย รวมถึงเรื�องร้องเรียนที�มีการดําเนินการและผลการประเมินตนเองตาม
แบบประเมินที�หนว่ยงานใช้เป็นเครื�องมือในการกํากบัดแูลตนเองที�มีการสุม่ตรวจสอบเป็นระยะ โดยฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ สายบริหารความเสี�ยง และสายตรวจสอบภายใน รวมทั 1งการติดตามโดยผู้ ตรวจสอบบัญชีภายนอก และ
คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจําทกุปี เพื�อให้เกิดความเชื�อมั�นว่า
กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบการควบคมุภายในที�เหมาะสมและสามารถบรรลเุป้าหมายของกลุม่ธุรกิจฯ ได้อยา่งแนน่อน 
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11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการธนาคารต่อการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าธนาคารและบริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายในที�เพียงพอและเหมาะสม 
สามารถป้องกนัทรัพย์สินของธนาคารและบริษัทย่อยอนัเกิดจากการที�กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อํานาจได้ ในรอบปีที�ผ่านมาธนาคารและบริษัทย่อยมีข้อบกพร่องในระดบัปฏิบตัิการบางประการเกี�ยวกบัระบบการควบคุม
ภายใน ซึ�งผู้บริหารได้ให้ความสาํคญัในการปรับปรุงแก้ไขอยา่งจริงจงั ทั 1งนี 1 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที�แตกต่าง
จากคณะกรรมการธนาคาร ผู้สอบบญัชีไม่มีข้อสงัเกตที�มีนยัสําคญัเกี�ยวกบัการควบคมุภายในประการใด นอกจากนี 1 การทํา
รายการระหว่างกนัของกลุ่มธุรกิจฯ กับบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นการทํารายการระหว่างกนัตามปกติ
ธุรกิจทั�วไป มีความจําเป็นสมเหตสุมผล และมีราคาเป็นไปตามราคาตลาด ซึ�งกลุม่ธุรกิจฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินแล้ว 

กลุม่ธุรกิจฯ มีการจดัทําแบบประเมินการควบคมุภายในทกุปี ซึ�งในปี 2558 กลุม่ธุรกิจฯ มีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายในตามแบบประเมินของสาํนกังาน ก.ล.ต. ในกรอบ New COSO 2013 โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้บริหารในการตอบแบบประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณารายงานการประเมินระบบ
ควบคุมภายในของผู้บริหารดังกล่าว เพื�อแลกเปลี�ยนความเห็นให้มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกําหนดแนวทางที�
เหมาะสมกบัองค์กรได้ 
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11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ที�ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครั 1งที� 1/2555 เมื�อวนัที� 11 มกราคม 2555 ได้เห็นชอบให้แต่งตั 1ง ดร.ณรงค์ ปรีดา
นนัท์ ให้ดํารงตําแหนง่ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ หวัหน้าสายตรวจสอบภายใน และนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื�อ
อนมุตัิแล้ว ซึ�ง ดร.ณรงค์ ปรีดานนัท์ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจากสถาบนัการเงินชั 1นนํามากวา่ 20 ปี ได้รับการ
อบรมในหลกัสตูรที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการ
ดําเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ  จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมที�จะปฏิบตัิหน้าที�ดงักลา่วได้อย่างเหมาะสม ทั 1งนี 1 การพิจารณาแต่งตั 1ง 
โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิ
ของผู้ดํารงตําแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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11.4 หัวหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบัติงาน  

ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั 1งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 31 มกราคม 2557 มีมติอนมุตัิการแตง่ตั 1งนายอภิชาติ จง
สงวนประดบั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นหวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ สายกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ทั 1งนี 1  
ให้มีผลวนัที� 1 กมุภาพนัธ์ 2557 เป็นต้นไป  และธนาคารแหง่ประเทศไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแตง่ตั 1งดงักลา่ว 
นายอภิชาติ จงสงวนประดบั มปีระสบการณ์ด้านการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน การกําหนดนโยบายในการกํากบัดแูลในด้าน
ธุรกิจหลกัทรัพย์และงานตรวจสอบภายในของสถาบนัการเงินรวมระยะเวลา 18 ปี รวมถงึได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูรที�
เกี�ยวข้อง อาทิ การเข้ารับการอบรมหลกัสตูรความรู้เกี�ยวกบัการปฏิบตัิงานกํากบัดแูลสาํหรับผู้ รับผิดชอบสงูสดุในหนว่ยงาน
การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 3 หลกัสตูร จดัโดยสมาคมธนาคารไทยร่วมกบัสมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงิน
ไทย สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย รวมถึงหลกัสตูรผู้ กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานด้านธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer) จดัโดยธนาคารแหง่ประเทศไทยร่วมกบัคณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และสมาคมธนาคารไทย โดยคณุสมบตัิของผู้ดาํรงตาํแหนง่หวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานปรากฏในเอกสารแนบ 3 

หน้าที�ความรับผิดชอบของหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน มดีงันี 1 

1. วางแผนกลยทุธ์ของสายงาน (แผนธุรกิจ แผนงบประมาณ แผนอตัรากําลงั) ให้สอดคล้องกบัทิศทางและกล
ยทุธ์ขององค์กร 

2. กําหนดเป้าหมายการดาํเนินงาน และวตัถปุระสงค์ของสายงาน ตลอดจนตวัชี 1วดัผลการดําเนินงานกบัผู้บริหาร 
เพื�อให้เหมาะสมกบัทิศทางขององค์กร 

3. จดัทําหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  กํากบัดแูล  ติดตาม  และทําการประเมินผลการการ
ปฏิบตัิงานของสายตามวตัถปุระสงค์และตวัชี 1วดัผลงานที�กําหนด 

4. กําหนดและอนมุตัินโยบายด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

5. พฒันาระบบกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ปรับปรุงฐานข้อมลูกฎหมายให้เป็นปัจจบุนั และเผยแพร่คําสั�ง 
ระเบียบงาน นโยบายและคูม่ือปฏิบตัิงาน 

6. ให้คําแนะนํา คาํปรึกษา ตลอดจนเตรียมการจดัอบรมด้านนโยบาย การปฏิบตัิ หรือความรู้อื�นๆ ที�เกี�ยวกบั
กฎหมาย ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้องโดยเฉพาะในการออกผลติภณัฑ์ หรือธุรกรรมทางการเงิน
ใหมก่บักรรมการ ผู้บริหารสายงาน และพนกังาน 

7. ประเมินความเพียงพอและประสทิธิผลของกระบวนการทํางาน และหาแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบตัิงานที�
เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ร่วมกบัสายงานอื�นๆ 

8. กําหนดแนวทางในการบริหารจดัการการเก็บหนงัสอืสญัญาที�ธนาคารทํากบัลกูค้าทั 1งหมด อนัได้แก่ สญัญา       
เช่าซื 1อ สญัญาสนิเชื�อ สญัญาเงินกู้ อื�นๆ เป็นต้น 

9. กําหนดแนวทางในการสอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที�กํากบัดแูลธุรกิจ
สถาบนัการเงิน  และประเมินผลและรายงานความเสี�ยงด้านการกํากบัดแูลที�อาจเกิดขึ 1นกบักิจการ 

10. กําหนดแนวทางในการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายธนาคาร คําสั�ง หรือระเบียบงาน ตามอํานาจอนมุตั ิ
และคูม่ือปฏิบตัิงาน 
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11. กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบตัิงานที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ร่วมกบัสายงานอื�น 

12. กํากบัดแูลและติดตามการทําธุรกรรมของสายงานตา่งๆ วเิคราะห์และสอบสวนธุรกรรมที�นา่สงสยั เตรียม
รายงานที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา และนําสง่รายงานให้ ปปง. 
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1122..    รายการระหว่างกันรายการระหว่างกัน  
 
ในปี 2557 และ 2558 ธนาคารมีการทํารายการระหว่างกันกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกบัธนาคาร ซึ�งเป็น

รายการที�สนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และมีการกําหนดขั .นตอนการดําเนินการที�เกี�ยวข้องของการทํา
รายการ ซึ�งเป็นไปตามเกณฑ์ที�สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด โดยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 

12.1 มาตรการหรือขั �นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน  

ธนาคารให้ความสาํคญัตอ่การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ในการพิจารณาเข้าทํารายการระหว่างกนั
กับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ธนาคารจะพิจารณาเสมือนเป็นรายการที�กระทํากับบุคคลภายนอก  
รวมทั .งกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารที�มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนมุตัิ
รายการดงักลา่ว ทั .งนี . ธนาคารจะเปิดเผยข้อมลูเพื�อความโปร่งใสตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 

 

12.2 รายการระหว่างกันที�มีสาระสาํคัญ  

12.2.1 รายการระหวา่งกนัที�มีสาระสาํคญักบับริษัทยอ่ยและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั  

 

ชื�อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2557 ปี 2558   
บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน)/ ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น  - เงินให้สินเชื�อ 1,350.00 1,500.00 ธนาคารให้บริการสินเชื�อ 
ทนุภทัร ร้อยละ  99.98    ตามอตัราดอกเบี .ยปกติในอตัรา 
     เดียวกบัลกูค้าทั�วไป 
  - สินทรัพย์อื�น 1.00 7.44  
  - หนี .สินอื�น 56.37 74.46  
  - รายได้ดอกเบี .ย 121.37 80.50  
  - รายได้เงินปันผล 515.13 504.62  
  - รายได้อื�น 2.23 3.13  
  - คา่ใช้จา่ยอื�น 78.07 97.63  
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ชื�อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2557 ปี 2558   
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั  ธนาคารถือหุ้นผ่าน - เงินให้สินเชื�อ - 1,400.00 ธนาคารให้บริการสินเชื�อและ 
 (มหาชน)/ บล.ภทัร ทนุภทัรในสดัสว่น  - เงินรับฝาก 0.20 1.57 การรับฝากเงินตามอตัราดอกเบี .ย 
 ร้อยละ 99.95    ปกติในอตัราเดียวกบัลกูค้าทั�วไป 
  - สินทรัพย์อื�น 3.19 32.62  
  - เงินกู้ยืม 200.00 -  

  - หนี .สินอื�น 9.94 26.25  
  - รายได้ดอกเบี .ย 2.37 0.84  
  - รายได้อื�น 5.83 37.44  
  - คา่ใช้จา่ยดอกเบี .ย 7.93 3.28  
  - คา่ใช้จา่ยอื�น 9.80 28.77  

  - ภาระผกูพนั 31.68 - ธนาคารออกหนงัสือคํ .าประกนั 
     บล.ภทัร 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั/ ธนาคารถือหุ้นผา่น - เงินรับฝาก 55.65 147.01 ธนาคารให้บริการการรับฝากเงิน 
บล.เคเคเทรด ทนุภทัรในสดัสว่น     ตามอตัราดอกเบี .ยปกติในอตัรา 
 ร้อยละ 99.97    เดียวกบัลกูค้าทั�วไป 
  - สินทรัพย์อื�น 0.11 0.39  
  - เงินกู้ยืม 60.00 30.00  
  - หนี .สินอื�น 5.75 2.78  
  - รายได้ดอกเบี .ย 2.06 0.77  
  - รายได้อื�น 11.12 9.95  
  - คา่ใช้จา่ยดอกเบี .ย 31.86 28.24  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร  ธนาคารถือหุ้นผ่าน - สินทรัพย์อื�น 0.20 0.37  
จํากดั/ บลจ.ภทัร ทนุภทัรในสดัสว่น  - รายได้อื�น 2.34 5.65  
 ร้อยละ 99.97     
บริษัท สํานกักฎหมายเอราวณั จํากดั ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น - เงินรับฝาก 38.47 59.95 ธนาคารให้บริการการรับฝากเงิน 
 ร้อยละ 99.93    ตามอตัราดอกเบี .ยปกติในอตัรา 
     เดียวกบัลกูค้าทั�วไป 
  - สินทรัพย์อื�น 0.05 -  
  - รายได้เงินปันผล 34.98 -  
  - รายได้อื�น 5.78 6.06  
  - คา่ใช้จา่ยดอกเบี .ย 0.16 0.21  
  - คา่ใช้จา่ยอื�น 81.00 85.50 คา่ที�ปรึกษาทางกฎหมาย 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� 1 ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น   - รายได้เงินปันผล 84.96 81.26  
 ร้อยละ 99.95 และสว่นแบง่กําไร    
  - รายได้อื�น 0.24 0.24  
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ชื�อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2557 ปี 2558   
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� 2 ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น 

ร้อยละ 99.59 
- รายได้เงินปันผล
และสว่นแบง่กําไร 

298.75 -  

  - รายได้อื�น (11.01) 0.24 กําไร (ขาดทนุ) จากการขายคืน 
     หน่วยลงทนุ 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� 3 ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น - รายได้เงินปันผล 209.94 95.55  
 ร้อยละ 99.97 และสว่นแบง่กําไร    
  - รายได้อื�น 2.01 2.62  
กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอริ�ง  ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น - รายได้เงินปันผล 103.86 49.95  
 ร้อยละ 98.91 และสว่นแบง่กําไร    
  - รายได้อื�น 4.83 11.72  
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� - - รายได้เงินปันผล - 30.51  
พร็อพเพอร์ตี . 1  และสว่นแบง่กําไร    
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น - รายได้เงินปันผล 59.26 113.93  
พร็อพเพอร์ตี . 3 ร้อยละ 98.77 และสว่นแบง่กําไร    
  -   รายได้อื�น - 12.98  
กองทนุรวมบางกอกแคปปิตอล ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น - เงินรับฝาก 19.03 252.25 ธนาคารให้บริการการรับฝากเงิน 
 ร้อยละ 95.72    ตามอตัราดอกเบี .ยปกติในอตัรา 
     เดียวกบัลกูค้าทั�วไป 
 

 
- รายได้เงินปันผล
และสว่นแบง่กําไร 

574.31 1,426.55  

  - รายได้อื�น 33.67 8.31  
  - คา่ใช้จา่ยดอกเบี .ย 0.01 0.01  
กองทนุรวมแกมมา่แคปปิตอล ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น - เงินรับฝาก 50.19 137.45 ธนาคารให้บริการการรับฝากเงิน 
 ร้อยละ 94.03    ตามอตัราดอกเบี .ยปกติในอตัรา 
     เดียวกบัลกูค้าทั�วไป 

  
- รายได้เงินปันผล
และสว่นแบง่กําไร 

648.79 546.20  

  - รายได้อื�น 0.43 16.80  
  - คา่ใช้จา่ยดอกเบี .ย 0.01 0.01  
บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น - เงินให้สินเชื�อ 140.00 974.75 ธนาคารให้บริการสินเชื�อและการ 
 จํากดั ร้อยละ 80.58 -   เงินรับฝาก 17.59 4.32 รับฝากเงินตามอตัราดอกเบี .ย 
     ปกติในอตัราเดียวกบัลกูค้าทั�วไป 
  - สินทรัพย์อื�น 49.68 48.86  
  - หนี .สินอื�น 2.83 7.56  
  - รายได้ดอกเบี .ย 12.85 27.12  
  - คา่ใช้จา่ยดอกเบี .ย 0.23 0.16  
  - คา่เชา่และคา่บริการ 122.77 133.06  
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12.2.2 รายการระหว่างธนาคารกับกิจการที�กรรมการ ผู้บริหารสําคญัของธนาคารและบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มี
อํานาจควบคมุหรือสามารถใช้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

ชื�อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2557 ปี 2558   
กิจการที�กรรมการผู้บริหาร บริษัทที�เกี�ยวข้องกบั - เงินรับฝาก 79.59 144.52 ธนาคารให้บริการสินเชื�อและการ

รับฝากเงินตามอตัราดอกเบี .ย
ปกติในอตัราเดียวกบัลกูค้าทั�วไป 

สําคญัของธนาคารและบคุคล กรรมการธนาคาร และ ผู้บริหาร - ดอกเบี .ยจา่ย 3.45 1.10 

ที�เกี�ยวข้องที�มีอํานาจควบคมุ     
หรือสามารถใช้อิทธิพลอยา่ง  -   คา่ใช้จา่ยอื�น 77.46 72.59  
เป็นสาระสําคญั  -   หนี .สินอื�น 8.36 4.27  

 
12.2.3  รายการระหวา่งธนาคารกบักรรมการ ผู้บริหารและบคุคลที�เกี�ยวข้องที�มีอํานาจควบคมุหรือสามารถใช้

อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญั  
 

ชื�อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2557 ปี 2558   
กรรมการ/ ผู้บริหาร/ บคุคลที�เกี�ยว เป็นกรรมการ ผู้บริหารและบคุคล - เงินรับฝาก 332.35 377.59 ธนาคารให้บริการสินเชื�อและการ

รับฝากเงินตามอตัราดอกเบี .ย
ปกติในอตัราเดียวกบัลกูค้าทั�วไป 

ข้องกนั ที�เกี�ยวข้องกนักบัธนาคาร - เงินให้สินเชื�อ - 2.28 

  - ดอกเบี .ยจา่ย 9.40 7.64 
  - รายได้คา่ธรรมเนียม 17.48 19.43 บล.ภทัร บล.เคเคเทรด และ 
  ซื .อขายหลกัทรัพย์   บลจ.ภทัรให้บริการนายหน้าซื .อ 
  และหน่วยลงทนุ   ขายหลกัทรัพย์และหน่วยลงทนุ 
     โดยคิดคา่นายหน้าในอตัราเดียว 
     กบัลกูค้าทั�วไป 

 
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายสนับสนุนการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ แต่หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ .นก็จะเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ�งเป็นรายการที�มีราคาหรือ
เงื�อนไขไมแ่ตกตา่งจากที�ธนาคารทํากบับคุคลภายนอก โดยธนาคารและบริษัทยอ่ยมีการตรวจสอบรายการระหว่างกนัเป็น
ประจําทกุไตรมาสและจะรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุครั .งที�มีรายการที�ไมป่กต ิ

 

12.4 เหตุผลที�บุคคลที�อาจมีความขัดแย้งถอืหุ้นในบริษัทย่อย/ บริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10.00 แทนการถือ
หุ้นของบริษัทโดยตรง 

ธนาคารไมม่ีนโยบายให้บคุคลซึ�งมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทยอ่ยแทนการถือหุ้นในธนาคาร 
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1133..    ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ    
  
13.1 ข้อมูลจากงบการเงนิ 

13.1.1 สรุปรายการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอ่ยและงบการเงินเฉพาะธนาคารสาํหรับปี 2556 และ 2557 ตรวจสอบโดย
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4301 แหง่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ซึ�ง
ได้แสดงความเห็นและรายงานการตรวจสอบแบบไมม่ีเงื�อนไข 

งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอ่ยและงบการเงินเฉพาะธนาคารสาํหรับปี 2558 ตรวจสอบโดยนางอณุากร 
พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3257 แหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึ�งได้แสดงความเห็น
และรายงานการตรวจสอบแบบไมม่ีเงื�อนไข 

13.1.2 การเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชีในปี 2556 ถงึ 2558 

1) เกณฑ์การจดัทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมได้รวมรายการบญัชีของสาํนกังานใหญ่และสาขาธนาคารทกุแห่งและบริษัทย่อยที�ธนาคารมี
อํานาจในการควบคมุ โดยได้ตดัรายการค้าและยอดคงเหลือที�สําคญัระหว่างกนัออกแล้ว บริษัทย่อยเหลา่นี Eซึ�งเป็นนิติบคุคลที�
ตั Eงขึ Eนในประเทศไทยมีดงันี E 

  สดัสว่นความเป็นเจ้าของ 
  (ร้อยละ) 
 ลกัษณะธุรกิจ ณ วนัที� ณ วนัที� 
  31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
  2557 2558 

บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) ธุรกิจลงทนุในบริษัทอื�น 99.98 99.98 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย์ 99.95(1) 99.95(1) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั  ธุรกิจหลกัทรัพย์ 99.97(2) 99.97(2) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั ธรุกิจจดัการกองทนุ 99.97(2) 99.97(2) 
บริษัทสาํนกักฎหมายเอราวณั จํากดั สาํนกักฎหมาย 99.93 99.93 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� 1 ธุรกิจลงทนุ 99.95 99.95 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� 2 ธุรกิจลงทนุ 99.59 99.59 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� 3 ธุรกิจลงทนุ 99.97 99.97 
กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอริ�ง ธุรกิจลงทนุ 98.91 98.91 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� พร็อพเพอร์ตี E 1 ธุรกิจลงทนุ 99.52 - (3) 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� พร็อพเพอร์ตี E 3 ธุรกิจลงทนุ 98.77 98.77 
กองทนุรวมบางกอก แคปปิตอล ธุรกิจลงทนุ 95.72 95.72 
กองทนุรวมแกมมา่ แคปปิตอล ธุรกิจลงทนุ 94.03 94.03 
บริษัทซี เอ็ม ไอ ซี ดเิวลล๊อปเมนท์ จํากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 80.58 80.58 

(1)  ถือหุ้นผ่านบริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.97 
(2)  ถือหุ้นผ่านบริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99 
(3)      ชําระบญัชีแล้วในปี พ.ศ.2558 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2558  

สว่นที� 3-13 หน้า 13-2 

 

2) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกใหมแ่ละปรับปรุงใหมม่าถือปฏิบตั ิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง ซึ�งมีผลบงัคบัใช้ 
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ�งเกี�ยวข้องกบักลุม่ธนาคาร ตามรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2.2 และข้อ 3  
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงินรวมของธนาคาร งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 

 และงบกระแสเงินสด  

 
ธนาคารเกียรตนิาคิน จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
งบการเงนิรวม 

   
ปรับปรุงใหม่ 

  

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
พ.ศ. 2556 

 
พ.ศ. 2557 

 
พ.ศ. 2558 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

สินทรัพย์ 
     

เงินสด 1,230,769 
 

1,301,090 
 

1,032,052 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 9,728,606 

 
7,007,184 

 
9,801,161 

สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์  373,561 
 

1,112,589 
 

1,756,965 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิ 26,970,711 

 
29,288,651 

 
20,290,440 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยสทุธิ - 
 

- 
 

- 
เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องสทุธิ 3,884,705 

 
3,302,756 

 
2,898,694 

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์สุทธิ 57,300 
 

423,468 
 

843,476 
เงนิให้สินเชื�อแก่ลกูหนี Eและดอกเบี Eยค้างรับสทุธิ 

     
      เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี E 213,404,498 

 
203,930,591 

 
196,329,407 

      ลกูหนี Eธุรกิจหลกัทรัพย์ 614,483 
 

519,094 
 

284,815 
      ดอกเบี Eยค้างรับ 1,250,012 

 
1,140,564 

 
936,587 

      รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี Eและดอกเบี Eยค้างรับ 215,268,993 
 

205,590,249 
 

197,550,809 
      หกั รายได้รอตดับญัชี (23,215,481) 

 
(19,812,267) 

 
(18,648,635) 

      หกั คา่เผื�อหนี Eสงสยัจะสญู (7,251,648) 
 

(8,311,167) 
 

(9,539,335) 

      หกั คา่เผื�อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี E (23,415) 
 

(9,963) 
 

(6,413) 

รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี Eและดอกเบี Eยค้างรับสุทธิ 184,778,449 
 

177,456,852 
 

169,356,426 
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 4,102,669 

 
3,667,347 

 
4,598,378 

ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ 1,223,427 
 

1,445,312 
 

1,892,262 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื�นสทุธิ 425,028 

 
541,135 

 
684,964 

คา่ความนิยม 3,085,607 
 

3,066,035 
 

3,066,035 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 720,745 

 
945,037 

 
1,444,770 

ลกูหนี Eสํานกัหกับญัชี 460,995 
 

2,568,087 
 

1,030,855 
ลกูหนี Eธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื Eอขายล่วงหน้า 10,207,069 

 
7,323,457 

 
14,463,306 

สินทรัพย์อื�นสทุธิ 1,859,483 
 

1,703,727 
 

2,984,456 

รวมสินทรัพย์ 249,109,124 
 

241,152,727 
 

236,144,240 
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ธนาคารเกียรตนิาคิน จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
งบการเงนิรวม 

   
ปรับปรุงใหม่ 

  

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
พ.ศ. 2556 

 
พ.ศ. 2557 

 
พ.ศ. 2558 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

หนี 6สินและส่วนของเจ้าของ 
     

หนี 6สิน 
     

เงินรับฝาก 145,996,498 
 

132,297,166 
 

104,326,899 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 6,656,021 

 
9,795,069 

 
9,209,441 

หนี Eสินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 414,296 
 

315,538 
 

388,583 
หนี Eสินตราสารอนพุนัธ์ 634,115 

 
1,456,721 

 
2,583,953 

ตราสารหนี Eที�ออกและเงินกู้ ยืม 42,569,029 
 

42,771,534 
 

61,084,916 
ประมาณการหนี Eสิน 374,709 

 
402,144 

 
441,873 

หนี Eสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 126,893 
 

81,628 
 

108,789 
เจ้าหนี Eสํานกัหกับญัชี 1,050,733 

 
1,070,437 

 
1,097,742 

เจ้าหนี Eธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื Eอขายล่วงหน้า 8,886,919 
 

7,175,549 
 

9,816,958 
ดอกเบี Eยค้างจ่าย 1,059,165 

 
859,397 

 
721,953 

เจ้าหนี Eอื�น 1,910,219 
 

1,810,718 
 

1,861,756 
เจ้าหนี Eกรมบงัคบัคดี 575,380 

 
575,380 

 
575,380 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลและภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 526,922 
 

271,810 
 

695,815 
หนี Eสินอื�น  3,183,804 

 
5,358,511 

 
5,074,226 

รวมหนี 6สิน 213,964,703 
 

204,241,602 
 

197,988,284 
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ธนาคารเกียรตนิาคิน จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
งบการเงนิรวม 

   
ปรับปรุงใหม่ 

  

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
พ.ศ. 2556 

 
พ.ศ. 2557 

 
พ.ศ. 2558 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

ส่วนของเจ้าของ 
     

ทนุเรือนหุ้น 
     

   ทนุจดทะเบียน 
     

      หุ้นสามญั 852,337,268 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 
     

      (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 852,337,268 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 8,523,373 
 

8,523,373 
 

8,523,373 

   ทนุที�ออกและชําระแล้ว 
     

      หุ้นสามญั 846,751,109 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 
     

      (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 842,833,559 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 8,388,331 
 

8,428,336 
 

8,467,511 
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 9,203,653 

 
9,280,742 

 
9,356,233 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ 580,178 
 

1,090,612 
 

906,182 
กําไรสะสม 

     
   จดัสรรแล้ว 

     
      ทนุสํารองตามกฎหมาย 852,337 

 
852,337 

 
852,337 

      อื�นๆ 380 
 

380 
 

380 
   ยงัไม่ได้จดัสรร 15,919,050 

 
17,029,324 

 
18,345,916 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 34,943,929 
 

36,681,731 
 

37,928,559 
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ 200,492 

 
229,394 

 
227,397 

รวมส่วนของเจ้าของ 35,144,421 
 

36,911,125 
 

38,155,956 

รวมหนี 6สินและส่วนของเจ้าของ 249,109,124 
 

241,152,727 
 

236,144,240 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2558  

สว่นที� 3-13 หน้า 13-6 

 

ธนาคารเกียรตนิาคิน จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 
 

สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   

 
งบการเงนิรวม 

   
ปรับปรุงใหม่ 

  

 
พ.ศ. 2556 

 
พ.ศ. 2557 

 
พ.ศ. 2558 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

รายได้ดอกเบี Eย 15,808,672 
 

15,929,333 
 

14,776,371 
คา่ใช้จ่ายดอกเบี Eย 7,461,695 

 
7,015,905 

 
5,327,821 

รายได้ดอกเบี 6ยสุทธิ 8,346,977 
 

8,913,428 
 

9,448,550 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 4,838,173 
 

3,863,201 
 

3,933,960 
คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 480,966 

 
410,828 

 
462,599 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,357,207 
 

3,452,373 
 

3,471,361 

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื�อค้า 
     

และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 442,681 
 

573,726 
 

877,447 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 636,768 

 
261,450 

 
335,750 

รายได้จากเงินปันผลและส่วนแบง่กําไร 205,659 
 

278,332 
 

321,246 
รายได้จากการดําเนินงานอื�น ๆ 275,973 

 
432,828 

 
602,610 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 14,265,265 
 

13,912,137 
 

15,056,964 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�น ๆ 
     

คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 4,030,520 
 

3,821,452 
 

4,287,291 

คา่ตอบแทนกรรมการ 18,333 
 

22,770 
 

23,245 
คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอปุกรณ์ 1,125,825 

 
1,040,502 

 
974,765 

คา่ภาษีอากร 347,337 
 

321,663 
 

307,881 

ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลบั) (299,224) 
 

(249,115) 
 

423,932 

ขาดทนุจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 54,709 
 

1,279,467 
 

380,722 

อื�น ๆ 1,356,692 
 

1,313,222 
 

1,424,030 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�น ๆ 6,634,192 
 

7,549,961 
 

7,821,866 

หนี Eสญู หนี Eสงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 2,240,155 
 

3,198,843 
 

3,207,974 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 5,390,918 
 

3,163,333 
 

4,027,124 
ภาษีเงินได้ 951,043 

 
384,364 

 
601,573 

กําไรสุทธิ 4,439,875 
 

2,778,969 
 

3,425,551 

 

 
 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2558  

สว่นที� 3-13 หน้า 13-7 

ธนาคารเกียรตนิาคิน จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ตอ่) 
 

สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   

 
งบการเงนิรวม 

   
ปรับปรุงใหม่ 

  

 
พ.ศ. 2556 

 
พ.ศ. 2557 

 
พ.ศ. 2558 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น 
     

  รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือ 
     

        ขาดทนุในภายหลงั 
     

    กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุในสิทธิเรียกร้อง 14,240 
 

(4,407) 
 

(84,279) 

    กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผื�อขาย (687,362) 
 

173,867 
 

(123,348) 

    ภาษีเงินได้เกี�ยวกบัองคป์ระกอบของกําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอื�น 
     

        สําหรับรายการที�จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 
     

        กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 137,138 
 

(29,519) 
 

24,290 

  รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือ 
     

        ขาดทนุในภายหลงั (535,984) 
 

139,941 
 

(183,337) 

  รายการที�จะไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือ 
     

        ขาดทนุในภายหลงั 
     

    การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (2,057) 
 

9,714 
 

(16,596) 

    ภาษีเงินได้เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอื�น 
     

        สําหรับรายการจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 
     

        กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 411 
 

(1,731) 
 

2,689 

  รวมรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือ 
     

        ขาดทนุในภายหลงั (1,646) 
 

7,983 
 

(13,907) 

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสุทธิ (537,630) 
 

147,924 
 

(197,244) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 3,902,245 
 

2,926,893 
 

3,228,307 

การแบง่ปันกําไรสทุธิ 
     

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 4,418,191 
 

2,733,681 
 

3,317,102 

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ 21,684 
 

45,288 
 

108,449 
การแบง่ปันกําไรเบด็เสร็จรวม 

     
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 3,878,818 2,877,666 3,118,956 
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ 23,427 

 
49,227 

 
109,351 

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
  

กําไรตอ่หุ้นขั Eนพื Eนฐาน (บาท) 5.29 
 

3.25 3.92 
กําไรตอ่หุ้นปรับลด (บาท) 5.25 

 
3.24 3.92 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2558  

สว่นที� 3-13 หน้า 13-8 

 
ธนาคารเกียรตนิาคิน จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
งบการเงนิรวม 

   
ปรับปรุงใหม่ 

  
 

พ.ศ. 2556 
 

พ.ศ. 2557 
 

พ.ศ. 2558 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
     

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 5,390,918 
 

3,163,333 
 

4,027,124 
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 

     
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 

     
คา่เสื�อมราคา 370,358 

 
388,441 

 
330,662 

รายจ่ายตดับญัชี 105,404 
 

92,949 
 

88,631 
ส่วนเกินตดัจําหน่ายของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (33,118) 

 
56,200 

 
33,262 

หนี Eสญูและหนี Eสงสยัจะสญู 2,485,717 
 

3,486,294 
 

3,932,432 
ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนี E 3,003 

 
- 

 
- 

ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้อง 47,998 
 

86,320 
 

20,857 
กําไรจากการโอนเงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ ยืม (35,654) 

 
(1,762) 

 
(28,788) 

ขาดทนุที�ยงัไม่เกิดขึ Eนจากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 315,170 
 

25,792 
 

648,017 
(กําไร) ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเพื�อค้า 516,646 

 
(241,095) 

 
250,738 

ขาดทนุจากการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลบั) (299,224) 
 

(249,115) 
 

423,931 
(กําไร) ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื�น (10,720) 

 
(3,600) 

 
(29,350) 

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (553,346) 
 

(246,400) 
 

(72,715) 
กําไรจากการจําหน่ายอปุกรณ์ (24,436) 

 
(8,943) 

 
(13,306) 

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายอปุกรณ์ 721 
 

13,473 
 

24,507 
รายได้ดอกเบี Eยสทุธิ (8,346,977) 

 
(8,969,628) 

 
(9,481,812) 

รายได้เงินปันผล (205,659) 
 

(278,332) 
 

(321,246) 
เงินสดรับดอกเบี Eย 15,581,083 

 
16,098,195 

 
15,049,860 

เงินสดจ่ายดอกเบี Eย (7,237,211) 
 

(7,215,673) 
 

(5,517,022) 
เงินปันผลรับจากหุ้น 204,479 

 
278,245 

 
320,279 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (617,808) 
 

(897,402) 
 

(615,992) 
คา่ใช้จ่ายประมาณการหนี Eสินเพิ�มขึ Eน 23,862 

 
34,822 

 
23,133 

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายลดลง 2,404 
 

(1,351) 
 

(6,984) 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 360,669 

 
(132,289) 

 
191,194 

      กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี Eสินดําเนินงาน 8,044,279 
 

5,478,474 
 

9,277,412 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2558  

สว่นที� 3-13 หน้า 13-9 

 

ธนาคารเกียรตนิาคิน จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 

สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
งบการเงนิรวม 

   
ปรับปรุงใหม่ 

  
 

พ.ศ. 2556 
 

พ.ศ. 2557 
 

พ.ศ. 2558 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ตอ่) 
     

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ Eน) ลดลง 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (3,653,123) 
 

2,734,470 
 

(2,791,790) 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื�อค้าและเผื�อขาย 8,270,397 

 
219,011 

 
7,106,154 

เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้อง 505,906 
 

527,081 
 

302,147 
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 33,075 

 
- 

 
- 

เงินให้สินเชื�อและลกูหนี E (26,999,543) 
 

(1,947,647) 
 

(1,976,267) 
ทรัพย์สินรอการขาย 5,320,349 

 
6,221,583 

 
4,681,386 

ลกูหนี Eธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื Eอขายล่วงหน้า (5,388,984) 
 

2,883,612 
 

(7,139,849) 
ลกูหนี Eสํานกัหกับญัชี 295,721 

 
(2,107,092) 

 
1,537,232 

สินทรัพย์อื�น (273,085) 
 

(22,295) 
 

(1,326,310) 
หนี Eสินดําเนินงานเพิ�มขึ Eน (ลดลง) 

     
เงินรับฝาก (7,030,740) 

 
(13,684,565) 

 
(27,970,267) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,187,614 
 

3,139,048 
 

(585,628) 
หนี Eสินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 39,701 

 
(98,759) 

 
73,045 

เงินกู้ ยืมระยะสั Eน (5,299,060) 
 

(6,567,837) 
 

- 
เจ้าหนี Eสํานกัหกับญัชี 901,369 

 
19,704 

 
27,305 

เจ้าหนี Eธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื Eอขายล่วงหน้า 4,129,469 
 

(1,711,371) 
 

2,641,409 
เจ้าหนี Eอื�น (49,966) 

 
(118,387) 

 
23,998 

หนี Eสินอื�น 177,633 
 

2,262,130 
 

(422,307) 

      เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (19,788,988) 
 

(2,772,840) 
 

(16,542,330) 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2558  

สว่นที� 3-13 หน้า 13-10 

 

ธนาคารเกียรตนิาคิน จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 

สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
งบการเงนิรวม 

   
ปรับปรุงใหม่ 

  
 

พ.ศ. 2556 
 

พ.ศ. 2557 
 

พ.ศ. 2558 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
     

เงินสดจ่ายเพื�อซื Eอเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ระยะยาว (5,228,847) 
 

(6,852,377) 
 

(5,987,558) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ระยะยาว 7,010,899 

 
4,981,507 

 
7,380,514 

เงินสดจ่ายเพื�อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ - 
 

(5,675) 
 

(472,073) 
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ (228,644) 

 
(162,586) 

 
(764,274) 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 25,673 
 

9,341 
 

16,754 
เงินสดจ่ายเพื�อซื Eอสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (191,834) 

 
(133,816) 

 
(229,977) 

      เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ 1,387,247 
 

(2,163,606) 
 

(56,614) 

      กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
     

เงินสดรับจากการเพิ�มทนุ 175,656 
 

117,094 
 

114,666 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  34,841,475 

 
66,799,398 

 
86,179,723 

เงินสดจ่ายเพื�อการไถ่ถอนหุ้นกู้  (16,096,722) 
 

(60,029,055) 
 

(67,866,341) 
เงินปันผลจ่าย (2,004,631) 

 
(1,805,921) 

 
(1,986,604) 

เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ (93,619) 
 

(69,265) 
 

(100,238) 
เงินลดทนุของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ (27,698) 

 
(5,504) 

 
(11,300) 

      เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 16,794,461 
 

5,006,747 
 

16,329,906 

      เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ 6น (ลดลง) สุทธิ (1,607,280) 
 

70,301 
 

(269,038) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม 2,838,049 

 
1,230,789 

 
1,301,090 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 1,230,769 
 

1,301,090 
 

1,032,052 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2558  

สว่นที� 3-13 หน้า 13-11 

 
ธนาคารเกียรตนิาคิน จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด  (ตอ่) 
สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ 
     

รายการที�ไม่ใช่เงินสด 
     

รายการที�ไม่ใช่เงินสดที�มีสาระสําคญัสําหรับปีสิ Eนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.2557 ได้แก่ 
  

      

 
งบการเงนิรวม 

   
ปรับปรุงใหม่ 

  

 
พ.ศ. 2556 

 
พ.ศ. 2557 

 
พ.ศ. 2558 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

      เจ้าหนี Eซื Eอที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์เพิ�มขึ Eน - 
 

18,885 
 

27,040 

ลกูหนี Eโอนทรัพย์สินเพื�อชําระหนี E 4,148,124 
 

5,493,712 
 

5,962,833 

โอนเงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องเป็นเงินให้สินเชื�อ 300,916 
 

36,817 
 

3,826 

ส่วนเกินกวา่ทนุจากการตีมลูค่ายตุิธรรมของ 
     

     เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องเพิ�มขึ Eน (ลดลง) 12,356 
 

(4,407) 
 

(84,279) 

ส่วนเกินกวา่ทนุจากการตีมลูค่ายตุิธรรมของ 
     

    เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื�อขายเพิ�มขึ Eน (ลดลง) (661,661) 
 

189,912 
 

(119,875) 
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13.2 อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ 

อตัราสว่นทางการเงิน (RATIO ANALYSIS) ของธนาคารและบริษัทยอ่ย 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
ปี 2556 

 
ปี 2557  

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)     
อตัรากําไรขั Eนต้น(A) 61.5 62.5 69.1 
อตัรากําไรสทุธิ* 30.1 21.0 21.9 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 13.0 7.6 8.9 
อตัราดอกเบี Eยรับจากเงินให้สินเชื�อ(B)    7.9 7.6 7.5 
อตัราดอกเบี Eยจ่าย(C) 3.9 3.7 3.0 

ส่วนต่างอตัราดอกเบี Eยจากเงินให้สินเชื�อ 4.0 3.9 4.5 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 5.0 4.1 5.0 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)      
อตัราส่วนรายได้ดอกเบี Eยสทุธิตอ่สินทรัพย์(D) 3.5 3.6 4.0 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 1.8 1.1 1.4 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่)* 0.1 0.1 0.1 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)      

อตัราส่วนหนี Eสินตอ่ส่วนของเจ้าของ  6.1 5.5 5.2 
อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก 130.7 139.6 170.6 
อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินฝากและเงินกู้ ยืม 101.2 105.5 107.6 

อตัราส่วนเงินฝากตอ่หนี Eสินรวม 68.2 64.8 52.7 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 50.1 56.9 76.5 

เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี�ยง (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) 13.66 15.2 16.5 

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)      

อตัราส่วนค่าเผื�อหนี Eสงสยัจะสญูตอ่สินเชื�อรวม 3.8 4.5 5.4 
อตัราส่วนหนี Eสญูตอ่สินเชื�อรวม 0.7 1.3 1.5 
อตัราส่วนเงินให้สินเชื�อที�หยุดรับรู้รายได้ตอ่สินเชื�อรวม 3.8 5.6 5.8 

อตัราส่วนดอกเบี Eยค้างรับตอ่สินเชื�อรวมและดอกเบี Eยค้างรับ 0.7 0.6 0.5 
อัตราส่วนอื�นๆ (Other Ratio)      

อตัราส่วนเงินกองทนุสภาพคล่องตอ่หนี Eสินทั�วไป (NCR เกณฑ์ กลต.)      

บล.เคเคเทรด  (เดมิชื�อ บล.เกียรตนิาคนิ) 
บล.ภทัร 

159.26 
36.73 

159.90 
54.52 

184.06 
58.27 

*รายได้จากการดําเนินงานรวมขาดทนุจากทรัพย์สินรอการขาย 
**ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั Eงที� 7/2558  เมื�อวนัที� 27 สิงหาคม 2558 มีมติอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล จากผลการดําเนินงานงวด
วนัที� 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ�งจา่ยเงินปันผลวนัที� 25 กนัยายน 2558 

(A) อตัรากําไรขั Eนต้น = รายได้ดอกเบี Eยสทุธิ+รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ / รายได้ดอกเบี Eย+ รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 
(B) อตัราดอกเบี Eยรับ = รายได้ดอกเบี Eย/(เงินให้สนิเชื�อเฉลี�ย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที�มีดอกเบี Eยเฉลี�ย) 
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(C)  อตัราดอกเบี Eยจ่าย = คา่ใช้จ่ายดอกเบี Eย/(เงินฝากเฉลี�ย+เงินกู้ ยืมเฉลี�ย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที�มีดอกเบี Eยเฉลี�ย) 
(D) อตัราสว่นรายได้ดอกเบี Eยสทุธิตอ่สนิทรัพย์ = รายได้ดอกเบี Eยสทุธิ/สนิทรัพย์เฉลี�ย   
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14.  การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  
 

คําอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายบริหาร (MD&A) สําหรับงวดปี 2558 สิ /นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 
ซึ�งอธิบายการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัในข้อมูลทางการเงินรวม โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานรวมและฐานะการเงินรวม 
สาํหรับงวดปี 2557 สิ /นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีดงันี / 

ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงนิและตลาดทุน 

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตวัอยา่งเปราะบาง โดยเผชิญความเสี�ยงจากทั /งภายในและภายนอกประเทศ  โดยใน
ไตรมาสที� 4/2558 เศรษฐกิจไทยยงัคงชะลอตวั โดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรมที�ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์โลกที�
ตกตํ�าต่อเนื�อง และเศรษฐกิจโลกที�ซบเซา ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมที�เกี�ยวเนื�องกับ
ปิโตรเลยีม อิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงอตุสาหกรรมเกษตร ขณะที�ภาวะภยัแล้งที�ทวีความรุนแรงขึ /นได้สง่ผลกระทบต่อการผลิตภาค
การเกษตร โดยเฉพาะสนิค้าเกษตรหลกัของไทย เช่น ข้าว มนัสําปะหลงั และปาล์มนํ /ามนั และสง่ผลกระทบลกูโซ่ไปยงัรายได้
เกษตรกรและทําให้การบริโภคโดยรวมยงัคงซมึเซา อยา่งไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยเริ�มได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากมาตรการภาครัฐ
ต่างๆ เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก มาตรการสินเชื�อดอกเบี /ยตํ�า มาตรการกระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์ และ
มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื�อกระตุ้นการจบัจ่ายช่วงปลายปี ทําให้ความเชื�อมั�นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจเริ�มสง่สญัญาณดีขึ /น
บ้าง และอาจเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ภาคเอกชนเริ�มจบัจ่ายและลงทนุในช่วงถดัไป ทั /งนี / ฝ่ายวิจยัของธนาคารคาดว่าเศรษฐกิจ
ไทยโดยรวมในปี 2558 จะขยายตวัอยูที่�ร้อยละ 2.8 

ในสว่นของภาวะตลาดรถยนต์ในไตรมาสที� 4/2558 สง่สญัญาณดีขึ /นจากปัจจยัชั�วคราว อนัได้แก ่การเร่งซื /อรถขนาด
ใหญ่โดยเฉพาะรถยนต์นั�งที�สร้างบนพื /นฐานรถกระบะและรถยนต์นั�งอเนกประสงค์ก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
รถยนต์เพิ�มตามอตัราการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทําให้ยอดขายรถยนต์และรถยนต์เชิงพาณิชย์ในไตรมาสที� 4/2558 
เพิ�มขึ /นจากปีก่อนถึงร้อยละ 5.3 และร้อยละ 17.4 ตามลําดบั อย่างไรก็ตาม ทิศทางเศรษฐกิจที�ชะลอตวัในปี 2558 ทําให้
ยอดขายรถยนต์ทั /งปี 2558 อยูที่� 799,594 คนั ลดลงร้อยละ 9.3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทั /งนี / ฝ่ายวิจยัของธนาคารคาดว่า
ยอดขายรถยนต์ในปี 2559 จะอยูที่� 760,000 – 780,000 คนั ลดลงประมาณร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 5.0 จากยอดขายรถยนต์ใน
ปี 2558 เนื�องจากเศรษฐกิจที�ฟื/นตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากปัญหาภยัแล้งที�ยงัคงมีอยู่และกระทบกําลงัซื /อของเกษตรกร 
รวมทั /งจากมาตรการภาษีสรรพสามิตใหมที่�จะทําให้ประชาชนชะลอการซื /อรถยนต์ขนาดใหญ่และรถยนต์เชิงพาณิชย์ 

สาํหรับตลาดทนุ มลูคา่การซื /อขายหลกัทรัพย์เฉลี�ยตอ่วนัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาด เอ็ม เอ ไอ เท่ากบั 44,302 
ล้านบาท ลดลงจาก 45,466 ล้านบาทในปี 2557 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ (SET index) ณ สิ /นปี 2558 ปิดที� 1,288.02 จุด 
ลดลงร้อยละ 14.0 จาก 1,497.67 จดุ ณ สิ /นปี 2557 

 

ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจในปี 2558 

- ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจที�ยงัฟื/นตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในปี 2558 ธนาคารพาณิชย์โดยรวมเน้นการเติบโตแบบ
ระมดัระวงั สง่ผลให้สินเชื�อโดยรวมของธนาคารหดตวัร้อยละ 3.6 จากสิ /นปี 2557 สินเชื�อเช่าซื /อรถยนต์หดตวัร้อยละ 6.4 
สนิเชื�อธุรกิจหดตวัร้อยละ 3.8 ในขณะที�สนิเชื�อบรรษัทมีการขยายตวัร้อยละ 51.8  
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ในสว่นของหนี /ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ณ สิ /นปี 2558 อตัราสว่นหนี /ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื�อรวมอยู่ที�ร้อยละ 5.8 
เพิ�มขึ /นจากร้อยละ 5.6 ณ สิ /นปี 2557 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2558 ปริมาณหนี /ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีการปรับตวัลดลง
อยา่งตอ่เนื�องตั /งแตไ่ตรมาสที� 2/2558 ที�มีอตัราสว่นหนี /ที�ไมก่่อให้เกิดรายได้อยูที่�ร้อยละ 6.9 และปรับลงมาอยู่ที�ร้อยละ 5.8 ณ 
สิ /นปี 2558 

  สําหรับปี 2558 ธนาคารได้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ อย่างต่อเนื�องตลอดทั /งปี โดยมี
พฒันาการที�สาํคญัๆ ดงันี /  

ธนาคารได้มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายสาขาและปรับเปลี�ยนรูปแบบการให้บริการที�สาขาตลอดทั /งปี เพื�อเพิ�ม
ศกัยภาพในด้านบริการและเพื�อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงรองรับธุรกรรมต่างๆ ทั /ง
ทางด้านเงินฝาก การลงทนุ และสนิเชื�อให้ดียิ�งขึ /น ทั /งนี / ในปี 2558 ธนาคารได้ทยอยเปิดตวัสาขารูปแบบใหม่ โดยในไตรมาสที� 
4/2558 ธนาคารได้มีการเปิดสาขารูปแบบใหม่เพิ�มเติม ได้แก่ สาขาเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล 
เชียงใหม่ สาขาศรีราชา สาขาเซ็นทรัลเฟสติเวิล อีสต์วิลล์ สาขาชลบรีุ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า และสาขาเมเจอร์ รัช
โยธิน ทั /งนี / จากการพฒันาเครือขา่ยสาขาและปรับเปลี�ยนรูปแบบสาขาตลอดทั /งปี 2558 ซึ�งรวมถึงการปิดสาขา ควบรวบ และ
เปิดสาขารูปแบบใหม ่สง่ผลให้ ณ สิ /นปี 2558 ธนาคารมีสาขารวมทั /งสิ /น 65 สาขา 

   ในด้านผลิตภณัฑ์และบริการทางด้านสินเชื�อ  เมื�อต้นปี 2558 ธนาคารได้ลงนามในสญัญาพนัธมิตรกบับริษัท ซูซูกิ 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อให้ธนาคารเป็นผู้ให้บริการสนิเชื�อเช่าซื /อรถยนต์รายหลกั (Captive Finance) ธนาคารได้เพิ�ม
บริการ KK Direct Debit บริการหกับญัชีอตัโนมตัิเพื�อชําระคา่สนิเชื�อที�ลกูค้ามีกบัธนาคาร ธนาคารได้เพิ�มช่องทางใหม่ในการ
สมคัรสินเชื�อรถกู้ เงินด่วน (CarQuickCash) ให้กบัลกูค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (www.silkspan.com) เพื�อเพิ�มความสะดวก
ให้กบัผู้ ใช้บริการ  ธนาคารยงัได้ทําการพฒันาแอพพลิเคชั�น  KK Auto อย่างต่อเนื�องเพื�อเป็นช่องทางให้ลกูค้าสามารถทํา
ธุรกรรมทางด้านสนิเชื�อเช่าซื /อรถยนต์ผา่นสมาร์ทโฟนได้อยา่งง่ายดาย นอกจากนี / ในไตรมาสที� 3/2558 ธนาคารได้มีการออก
ผลติภณัฑ์สนิเชื�อ Lombard ซึ�งเป็นสนิเชื�อหมนุเวียนอเนกประสงค์สาํหรับลกูค้าบคุคลรายใหญ่ ซึ�งใช้ทรัพย์สนิทางการเงินของ
ลกูค้าเป็นหลกัประกนัโดยผลติภณัฑ์ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งด ี 

  ในด้านผลิตภณัฑ์เงินฝากและการลงทนุ ธนาคารได้ขยายช่องทางการให้บริการเงินฝากกบัไปรษณีย์ สําหรับบญัชี
เงินฝากออมทรัพย์และบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั โดยไม่ต้องแสดงสมุดบญัชี ผ่านที�ทําการไปรษณีย์ทั�วประเทศ  มีการ
ให้บริการใหม่ผ่าน KK Smart Investment Service ซึ�งเป็นบริการหกับญัชีเงินฝากเพื�อการลงทนุแบบอตัโนมตัิในกองทนุรวม 
และมีการจดัทํา Viral Clip เรื�อง “The Dog” และ “The Dream” เพื�อเป็นการประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ทางด้านเงินฝากและ
ด้านการลงทนุซึ�งได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี  

ในสว่นของเงินกู้ ยืม ในปี 2558 ธนาคารออกหุ้นกู้ รวมทั /งสิ /น 77,043 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทนุประเภทที� 2 จํานวน 3,000 ล้านบาท 

ด้านธุรกิจบริหารหนี / สําหรับปี 2558 ธนาคารขายทรัพย์รอการขายได้จํานวน 1,597 ล้านบาท และมีกําไรจากการ
ขายทรัพย์รอการขายจํานวน 844 ล้านบาท ในขณะที�ธุรกิจตลาดเงินสามารถทํารายได้จํานวน 190 ล้านบาทในปี 2558 

- ธุรกิจตลาดทนุ 

สาํหรับปี 2558 มลูค่าการซื /อขายหลกัทรัพย์เฉลี�ยต่อวนัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาด เอ็ม เอ ไอ เท่ากบั 44,302 
ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 45,466 ล้านบาทในปี 2557 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ เคลื�อนไหวในทิศทางขาลง และนกัลงทุน
ตา่งชาตขิายสทุธิ 1.56 แสนล้านบาท โดยตลาดมีความกงัวลเกี�ยวกบัการฟื/นตวัที�ลา่ช้าของเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศที�พฒันา
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แล้ว การปรับตวัลงอยา่งรุนแรงของตลาดหุ้นจีน ผลกระทบจากราคานํ /ามนัที�ลดลงอยา่งตอ่เนื�อง และการขึ /นอตัราดอกเบี /ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐในเดือนธนัวาคม ประกอบกบัปัจจยัภายในประเทศ ได้แก่ หนี /ครัวเรือนที�อยูใ่นระดบัสงู ปริมาณการสง่ออก
ในระดบัตํ�า ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที�ตํ�ากว่าประมาณการ โดยเฉพาะบริษัทในกลุม่พลงังานและปิโตรเคมี  
รวมทั /งมลูคา่ใบอนญุาตใช้คลื�นความถี�สาํหรับธุรกิจโทรคมนาคมที�สงูเกินคาด จึงสง่ผลลบตอ่โครงสร้างอตุสาหกรรม 

บล.ภทัร และ บล.เคเคเทรด มีสว่นแบ่งการตลาดสําหรับการเป็นนายหน้าซื /อขายหลกัทรัพย์ (ไม่รวมบญัชีซื /อขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท) ที�ร้อยละ 4.69 และร้อยละ 0.81 ตามลาํดบั หากพิจารณาสว่นแบ่งการตลาดรวม จะเห็นว่าเพิ�มขึ /นจาก
ร้อยละ 5.03 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 5.50 ในปี 2558 ซึ�งเป็นอนัดบัที� 4 จากจํานวนบริษัทหลกัทรัพย์ทั /งหมด 36 แหง่ อนัเป็นผล
จากการเพิ�มขึ /นของสดัสว่นการซื /อขายของนกัลงทนุสถาบนัทั /งในประเทศและตา่งประเทศ ซึ�งเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของ บล.ภทัร  
สาํหรับธุรกิจการลงทนุของธุรกิจตลาดทนุเมื�อรวมผลขาดทนุจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื�อขาย มีรายได้จํานวน 
1,056 ล้านบาท 

 

 การเปลี-ยนแปลงในงบการเงนิ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 เรื�องงบการเงินรวม ที�มีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป มีผลให้ธนาคารต้องนํางบการเงินของบริษัท ซี เอ็ม ไอ ซ ี
ดิเวลล๊อปเม้นท์ จํากดั ซึ�งประกอบธุรกิจให้เช่าและให้บริการอาคารสํานกังาน ซึ�งธนาคารได้รับหุ้นสามญัมาจากการแปลงหนี /
เป็นทนุตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี / โดยธนาคารถือหุ้นในบริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จํากัด ที�ร้อยละ 80.58  มา
จดัทํางบการเงินรวม โดยก่อนหน้านี / การไม่จดัทํางบการเงินรวมเป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที� 27/2550 เรื�อง 
การผอ่นผนัการบงัคบัใช้มาตรฐานการบญัชี "ฉบบัที� 27 เรื�องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ" และ "ฉบบัที� 28 เรื�อง
เงินลงทนุในบริษัทร่วม" สาํหรับสถาบนัการเงิน 

 

ผลการดาํเนินงานรวมของธนาคารและบริษัทย่อย    
           (หนว่ย: ร้อยละ) 

 อัตราส่วนต่างๆ  ไตร
มาสที-  
4/2557 

ปี 
 2557 

ไตร
มาสที-  
1/2558 

ไตร
มาสที-  
2/2558 

ไตร
มาสที-  
3/2558 

ไตร
มาสที-  
4/2558 

ปี 
2558 

อตัราการเติบโตของเงินให้สนิเชื�อ  (1.6) (3.1) (1.8) (3.0) 0.6 0.6 (3.6) 
หนี /ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื�อรวม (ไม่รวม
รายการระหวา่งธนาคาร) 

5.6 5.6 6.5 6.9 6.6 5.8 5.8 

อตัราสว่นการตั /งสาํรองตอ่หนี /ที�ไมก่่อให้เกิดรายได้
รวม 

80.5 80.5 74.0 72.6 79.8 91.9 91.9 

อตัราสว่นสาํรองตอ่สาํรองตามเกณฑ์ 156.5 156.5 150.2 143.4 154.8 160.1 160.
1 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 

สําหรับงวดปีสิ 5นสุด ณ วันที- 31 ธันวาคม ข้อมูลทางการเงนิรวม เปลี-ยนแปลง   

(พันบาท) 2558 
 2557  

(ปรับปรุงใหม่) จาํนวนเงิน ร้อยละ 
รายได้ดอกเบี /ย 14,776,371 15,929,333 (1,152,962) (7.2) 
คา่ใช้จ่ายดอกเบี /ย 5,327,821 7,015,905 (1,688,084) (24.1) 

รายได้ดอกเบี /ยสทุธิ 9,448,550 8,913,428 535,122 6.0 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 3,933,960 3,863,201 70,759 1.8 
คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 462,599 410,828 51,771 12.6 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 3,471,361 3,452,373 18,988 0.5 
กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 877,447 573,726 303,721 52.9 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 335,750 261,450 74,300 28.4 
รายได้จากเงินปันผลและส่วนแบง่กําไร 321,246 278,332 42,914 15.4 
รายได้จากการดําเนินงานอื�น ๆ 602,610 432,828 169,782 39.2 

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 15,056,964 13,912,137 1,144,827 8.2 
คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 4,287,291 3,821,452 465,839 12.2 
คา่ตอบแทนกรรมการ 23,245 22,770 475 2.1 
คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอปุกรณ์ 974,765 1,040,502 (65,737) (6.3) 
คา่ภาษีอากร 307,881 321,663 (13,782) (4.3) 
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลบั) 423,932 (249,115) 673,047 (270.2) 
ขาดทนุจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 380,722 1,279,467 (898,745) (70.2) 
อื�นๆ 1,424,030 1,313,222 110,808 8.4 

รวมคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ 7,821,866 7,549,961 271,905 3.6 
หนี /สญู หนี /สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 3,207,974 3,198,843 9,131 0.3 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 4,027,124 3,163,333 863,791 27.3 
ภาษีเงินได้ 601,573 384,364 217,209 56.5 

กําไรสุทธิ 3,425,551 2,778,969 646,582 23.3 

การแบ่งปันกําไรสุทธิ 
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 3,317,102 2,733,681 583,421 21.3 
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ 108,449 45,288 63,161 139.5 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 3,118,956 2,877,666 241,290 8.4 
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ 109,351 49,227 60,124 122.1 

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
กําไรตอ่หุ้นขั /นพื /นฐาน (บาท)                3.92                 3.25                 0.67           20.6  
กําไรตอ่หุ้นปรับลด (บาท)                3.92                 3.24                 0.68           21.0  
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ผลการดําเนินงานในปี 2558 เปรียบเทียบกบัปี 2557  

ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิ (ไมร่วมผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) เท่ากบั 3,317 ล้านบาท เพิ�มขึ /นร้อยละ 21.3 โดยกําไร
สทุธิจํานวนนี /เป็นกําไรสทุธิของธุรกิจตลาดทุน ซึ�งดําเนินการโดยทนุภทัรและบริษัทย่อย ได้แก่ บล.ภทัร บล.เคเคเทรด และ 
บลจ.ภทัร จํานวน 1,010 ล้านบาท หากพิจารณากําไรเบ็ดเสร็จรวมจะเท่ากบั 3,119 ล้านบาท เพิ�มขึ /นร้อยละ 8.4 โดยกําไร
เบ็ดเสร็จรวมจํานวนนี /เป็นกําไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจตลาดทนุจํานวน 865 ล้านบาท  ทั /งนี / กําไรเบ็ดเสร็จรวมได้รวมผลจากการวดั
มลูคา่หลกัทรัพย์เผื�อขายอนัเป็นผลจากความผนัผวนของตลาดทนุ  

รายไดด้อกเบี�ย จํานวน 14,776 ล้านบาท ลดลง 1,153 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 จากปี 2557 โดยหลกัมาจากการ
ลดลงของรายได้ดอกเบี /ยจากสนิเชื�อเชา่ซื /อรถยนต์ที�ปรับตวัลดลงร้อยละ  8.6 จากการหดตวัของสนิเชื�อเช่าซื /อรถยนต์จาก 
124,252 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 116,246 ล้านบาทในปี 2558 และจากการลดลงของรายได้ดอกเบี /ยจากรายการระหวา่ง
ธนาคารและตลาดเงินที�ลดลงร้อยละ 48.7 ซึ�งเป็นไปตามภาวะอตัราดอกเบี /ยที�ปรับลดลงและการบริหารสภาพคลอ่งของ
ธนาคาร  

 

งวดปีสิ 5นสุดวนัที- งบการเงนิรวม เปลี-ยนแปลง 
  31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี 5ย 14,776 15,929 (1,153) (7.2) 

เงินให้สนิเชื�อ 4,619 4,700 (81) (1.7) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 135 263 (128) (48.7) 

เช่าซื /อและสญัญาเชา่การเงิน 8,910 9,744 (834) (8.6) 

เงินลงทนุ 579 617 (38) (6.2) 

เงินลงทนุในสทิธิเรียกร้อง 534 606 (72) (11.8) 
 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย จํานวน 5,328 ล้านบาท ลดลง 1,688 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.1 จากปี 2557 โดยอตัราดอกเบี /ย
จ่ายในปี 2558 อยูที่�ร้อยละ 3.0 ลดลงจากร้อยละ 3.7 ในปี 2557 อนัเป็นผลมาจากการลดลงของอตัราดอกเบี /ยนโยบายจาก
ร้อยละ 2.0 ณ สิ /นปี 2557 เป็นร้อยละ 1.75 และสิ /นสดุที�ร้อยละ 1.5 ณ สิ /นปี 2558 และจากอตัราดอกเบี /ยจ่ายเงินรับฝากที�
ลดลงตามภาวะตลาด การปรับโครงสร้างเงินฝากและเงินกู้ยืมของธนาคารที�ได้ทํามาอยา่งตอ่เนื�อง รวมถึงปริมาณเงินรับฝากที�
ลดลงซึ�งสอดคล้องกบัการหดตวัของสนิเชื�อในปีที�ผา่นมา 

 

งวดปีสิ 5นสุดวนัที- งบการเงนิรวม เปลี-ยนแปลง 
  31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค.  57 ล้านบาท   ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี 5ย 5,328 7,016 (1,688) (24.1) 

   เงินรับฝาก 3,062 4,515 (1,453) (32.2) 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 94 96 (2) (2.1) 

   ตราสารหนี /ที�ออกและเงินกู้ยืม 1,328 1,461 (132) (9.1) 
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งวดปีสิ 5นสุดวนัที- งบการเงนิรวม เปลี-ยนแปลง 
  31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค.  57 ล้านบาท   ร้อยละ 

   คา่ธรรมเนียมในการกู้ยมืเงิน 3 3 0 0.6 

   เงินนําสง่ FIDF และ DPA 779 881 (102) (11.6) 

   อื�นๆ 62 61 1 1.6 
รายได้ดอกเบี�ยสทุธิ จํานวน 9,449 ล้านบาท เพิ�มขึ /นจาก 8,913 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.0 แม้สินเชื�อรวมจะหดตวั 

ทั /งนี / โดยหลกัมาจากการเพิ�มขึ /นของสว่นต่างอตัราดอกเบี /ยเป็นร้อยละ 4.5 ในปี 2558 จากร้อยละ 3.9 ในปี 2557 ในขณะที�
อตัราดอกเบี /ยรับของเงินให้สนิเชื�อลดลงเลก็น้อยจากปี 2557 จากร้อยละ 7.6 เป็นร้อยละ 7.5 โดยเป็นผลมาจากการขยายตวั
ของสนิเชื�อบรรษัทและสนิเชื�อ Lombard ที�มีอตัราดอกเบี /ยตํ�ากวา่สนิเชื�อประเภทอื�นของธนาคาร 

     (หนว่ย: ร้อยละ) 

(ร้อยละ) 
ไตรมาส
ที- 4/2557  

ปี 
2557 

ไตรมาส
ที- 1/2558  

ไตรมาส
ที- 2/2558 

ไตรมาส
ที- 3/2558 

ไตรมาส
ที- 4/2558 

ปี 
2558 

อตัราดอกเบี /ยรับของเงินให้สนิเชื�อ 7.6 7.6 7.3 7.3 7.7 7.8 7.5 
อตัราดอกเบี /ยจ่าย  3.4 3.7 3.3 3.1 2.9  2.7 3.0 
สว่นตา่งอตัราดอกเบี /ย 4.2 3.9 4.0 4.2 4.9  5.1 4.5 

 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ จํานวน 3,471 ล้านบาท เพิ�มขึ /นร้อยละ 0.5 จากปี 2557 โดยธุรกิจตลาดทนุมี
รายได้จากค่าธรรมเนียมธุรกิจการจัดการกองทนุเพิ�มขึ /นเป็น 255 ล้านบาทในปี 2558 จาก 134 ล้านบาทในปี 2557 รายได้
จากที�ปรึกษาทางการเงินและรายได้จากการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์จํานวน 239 ล้านบาท เพิ�มขึ /นร้อยละ 34.1 รายได้จากค่า
นายหน้าซื /อขายหลกัทรัพย์จํานวน 1,639 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.0 ตามปริมาณการซื /อขายในตลาดที�ลดลง ในสว่นของ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารมีรายรับจากค่านายหน้าขายประกนัจํานวน 891 ล้านบาท เพิ�มขึ /นจาก 866 ล้านบาทในปี 
2557 

รายไดจ้ากการดําเนินงาน จํานวน 15,057 ล้านบาท เพิ�มขึ /นร้อยละ 8.2 จากปี 2557 โดยหลกัมาจากรายได้ดอกเบี /ย
สทุธิที�เพิ�มขึ /นร้อยละ 6.0 ดงัที�กลา่วข้างต้น นอกจากนี / ธนาคารยงัมีกําไรสทุธิจากเงินลงทนุจํานวน 336 ล้านบาท เพิ�มขึ /นจาก 
261 ล้านบาทในปี 2557 และกําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศโดยสว่นใหญ่มาจากธุรกิจตลาดทนุ
จํานวน 877 ล้านบาทในปี 2558 เพิ�มขึ /นจาก 574 ล้านบาทในปี 2557 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน จํานวน 7,822 ล้านบาท เพิ�มขึ /นร้อยละ 3.6 จากปี 2557 โดยคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ประกอบไปด้วยผลขาดทนุจากการขายทรัพย์สนิรอการขาย ซึ�งในปี 2558 มีจํานวน 381 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัผลขาดทนุ
จํานวน 1,279 ล้านบาทในปี 2557 โดยเป็นผลขาดทนุจากการขายรถยดึจํานวน 1,225  ล้านบาท ลดลงเมื�อเปรียบเทียบกบัผล
ขาดทนุจากการขายรถยดึจํานวน 2,047 ล้านบาทในปีก่อน โดยหลกัมาจากผลขาดทนุต่อต้นทนุทรัพย์สินที�ลดลง และมีกําไร
จากการขายทรัพย์สนิรอการขายจํานวน 844 ล้านบาท 

หากไม่รวมผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในปี 2558 เท่ากับ 7,017 ล้านบาท เพิ�มขึ /นร้อยละ 7.6 เมื�อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการ
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ดําเนินงานจํานวน 6,520 ล้านบาทในปี 2557 โดยหลกัมาจากคา่ใช้จ่ายผนัแปรเกี�ยวกบัพนกังาน ทั /งนี / อตัราสว่นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน (ไม่รวมผลขาดทนุจากการขายทรัพย์สินรอการขายและผลขาดทนุจากการปรับมลูค่าทรัพย์สินรอการขายต่อ
รายได้สทุธิ) ในปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 47.8 ลดลงจากร้อยละ 51.6 ในปี 2557 อนัเป็นผลจากการเพิ�มขึ /นของรายได้จากการ
ดําเนินงาน 

หนี�สูญและหนี�สงสยัจะสูญ และขาดทนุจากการด้อยค่า จํานวน 3,208 ล้านบาท เพิ�มขึ /นจาก 3,199 ล้านบาทในปี 
2557 ทั /งนี / ธนาคารได้ทําการตั /งสาํรองทั�วไป (General Provision) ในไตรมาสที� 3/2558 จํานวน 600 ล้านบาท และในไตรมาส
ที� 4/2558 ธนาคารได้ตั /งสํารองทั�วไปเพิ�มเติมอีกจํานวน 400 ล้านบาท เพื�อเป็นการรองรับความผนัผวนทางเศรษฐกิจที�อาจ
เกิดขึ /นในอนาคต 

ณ สิ /นปี 2558 ยอดสาํรองคา่เผื�อหนี /สงสยัจะสญูและคา่เผื�อการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี /มีจํานวน 9,546 
ล้านบาท โดยมีสํารองทั�วไปทั /งสิ /น 2,850 ล้านบาท ทั /งนี / อตัราส่วนสํารองทั /งสิ /นต่อสํารองตามเกณฑ์เท่ากับร้อยละ 160.1 
เปรียบเทียบกบัร้อยละ 156.5 ณ สิ /นปี 2557 และมีอตัราสว่นสาํรองตอ่หนี /ที�ไมก่่อให้เกิดรายได้เทา่กบัร้อยละ 91.9 เพิ�มขึ /นจาก
ร้อยละ 80.5 ณ สิ /นปี 2557 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล จํานวน 602 ล้านบาท  กําไรตอ่หุ้นขั /นพื /นฐานและกําไรตอ่หุ้นปรับลด เทา่กบั 3.92 บาทตอ่หุ้น 

 

อัตราส่วนรายปี 

ไตรมาส
ที- 4/2557 
(ปรับปรุง
ใหม่) 

ปี 2557 
(ปรับปรุง
ใหม่) 

ไตรมาส
ที- 1/2558 

ไตรมาสที-  
2/2558 

ไตรมาส
ที- 3/2558 

ไตรมาสที- 
4/2558 

ปี 
2558 

กาํไรสุทธิ (ล้านบาท) 514 2,734 664 749 923 980 3,317 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้ น
เฉลี�ย (ROAE) (ร้อยละ) 

5.6 7.6 7.2 8.1 10.0 10.5 8.9 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 

5.6 7.7 7.2 8.0 10.0 10.6 9.0 

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวมเฉลี�ย (ROAA) (ร้อยละ) 

0.8 1.1 1.1 1.2 1.5 1.7 1.4 

กาํไรเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 149 2,878 697 664 734 1,024 3,119 
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้ น
เฉลี�ย (ROAE) (ร้อยละ) 

1.6 8.0 7.5 7.1 8.0 10.9 8.4 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 

1.6 8.1 7.6 7.1 7.9 11.1 8.5 

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวมถวัเฉลี�ย (ROAA) (ร้อยละ) 

0.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.7 1.3 
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ฐานะการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย  

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทน. 21/2552 เรื�องหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการจดัตั /งและจดัการกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์เพื�อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทน. 22/2552 เรื�อง
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการจัดตั /งและจัดการกองทุนรวมเพื�อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทน. 23/2552 เรื�องหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการจัดตั /งและจัดการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้อง ได้กําหนดให้อายขุองโครงการมีระยะเวลาสิ /นสดุไม่เกินวนัที� 31 สิงหาคม 2558 จึงสง่ผลให้ 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� พร็อพเพอร์ตี / 1 กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� พร็อพเพอร์ตี / 3 กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� 1 ถึง 3 
กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอริ�ง กองทนุรวมบางกอกแคปปิตอล และกองทนุรวมแกมมา่แคปปิตอล ซึ�งธนาคารถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมดงักลา่วต้องดําเนินการเพื�อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามที�กลา่วข้างต้น และกําลงัอยูใ่นระหวา่งการชําระบญัชี 

 สินทรพัย์รวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 236,144 ล้านบาท ลดลง 5,008 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1 จาก 
ณ สิ /นปี 2557 โดยเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี / และลกูหนี /ธุรกิจหลกัทรัพย์ (หกัรายได้รอตดับญัชี) มีจํานวน 177,966 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 3.6 จาก ณ สิ /นปี 2557 ที�มีจํานวน 184,637 ล้านบาท โดยหลกัเป็นผลจากการหดตวัของสินเชื�อเช่าซื /อรถยนต์ 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิลดลงร้อยละ 30.7 โดยหลกัเป็นผลจากเงินลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจของธนาคาร  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิเพิ�มขึ /นร้อยละ 39.9 ตามการบริหารสภาพคลอ่งให้เหมาะสมกบัภาวะตลาดและ
อตัราดอกเบี /ย ในสว่นทรัพย์สนิรอการขายสทุธิมีจํานวน 4,598 ล้านบาท 

 

สินทรัพย์ ข้อมูลทางการเงนิรวม เปลี-ยนแปลง 

(พันบาท) 31 ธ.ค.  58 
31 ธ.ค. 57  

(ปรับปรุงใหม่) 
จาํนวนเงิน ร้อยละ 

 เงินสด  1,032,052 1,301,090 (269,038) (20.7) 
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  9,801,161 7,007,184 2,793,977 39.9 
 สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์   1,756,965 1,112,589 644,376 57.9 
 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิ  20,290,440 29,288,651 (8,998,211) (30.7) 

 เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องสทุธิ  2,898,694 3,302,756 (404,062) (12.2) 
 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์สทุธิ  843,476 423,468 420,008 99.2 
 เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี /และดอกเบี /ยค้างรับสทุธิ  

เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี / 196,329,407 203,930,591 (7,601,184) (3.7) 
ลกูหนี /ธุรกิจหลกัทรัพย์ 284,815 519,094 (234,279) (45.1) 
ดอกเบี /ยค้างรับ 936,587 1,140,564 (203,977) (17.9) 

 รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี /และดอกเบี /ยค้างรับ 197,550,809 205,590,249 (8,039,440) (3.9) 

หกั รายได้รอตดับญัชี (18,648,635) (19,812,267) 1,163,632 (5.9) 

หกั คา่เผื�อหนี /สงสยัจะสญู (9,539,335) (8,311,167) (1,228,168) 14.8 

หกั คา่เผื�อการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี / (6,413) (9,963) 3,550 (35.6) 

   รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี /และดอกเบี /ยค้างรับสุทธิ 169,356,426 177,456,852 (8,100,426) (4.6) 

 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ  4,598,378 3,667,347 931,031 25.4 
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สินทรัพย์ ข้อมูลทางการเงนิรวม เปลี-ยนแปลง 

(พันบาท) 31 ธ.ค.  58 
31 ธ.ค. 57  

(ปรับปรุงใหม่) 
จาํนวนเงิน ร้อยละ 

 ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ  1,892,262 1,445,312 446,950 30.9 
 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื�นสุทธิ  684,964 541,135 143,829 26.6 
 คา่ความนิยม  3,066,035 3,066,035 0 0.0 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  1,444,770 945,037 499,733 52.9 
 ลกูหนี /สํานกัหกับญัชี  1,030,855 2,568,087 (1,537,232) (59.9) 

 ลกูหนี /ธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื /อขายล่วงหน้า 14,463,306 7,323,457 7,139,849 97.5 

 สินทรัพย์อื�นสทุธิ  2,984,456 1,703,727 1,280,729 75.2 

 รวมสินทรัพย์  236,144,240 241,152,727 (5,008,487) (2.1) 

 

หนี�สินรวม มีจํานวน 197,988 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 จาก ณ สิ /นปี 2557 โดยเป็นเงินรับฝากจํานวน 104,327 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.1 ประกอบด้วยเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื�อสิ /นระยะเวลาร้อยละ 49.3 และเงินฝากกระแสรายวนั
และเงินฝากออมทรัพย์สดัสว่นร้อยละ 50.7 ของเงินรับฝากทั /งหมด เปรียบเทียบกบัสดัสว่นเงินฝากกระแสรายวนัและเงินฝาก
ออมทรัพย์ ณ สิ /นปี 2557 ที�ร้อยละ 47.7 

ตราสารหนี /ที�ออกและเงินกู้ยืมมีจํานวน 61,085 ล้านบาท เพิ�มขึ /นร้อยละ 42.8 ประกอบด้วยหุ้นกู้ จํานวน 60,828 
ล้านบาท โดยในปี 2558 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ รวมทั /งสิ /นมลูค่า 77,043 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นกู้ ระยะสั /น 71,543 ล้านบาท 
และหุ้นกู้ ระยะยาว 5,500 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ ด้อยสทิธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที� 2 จํานวน 3,000 ล้านบาท 

อตัราสว่นเงินให้สนิเชื�อตอ่เงินฝากและเงินกู้ยืมเทา่กบัร้อยละ 107.6 เปรียบเทียบกบัร้อยละ 105.5 ณ สิ /นปี 2557  

 

หนี 5สิน ข้อมูลทางการเงนิรวม เปลี-ยนแปลง 

 (พันบาท) 31 ธ.ค.  58 
 31 ธ.ค. 57 

(ปรับปรุงใหม่) จาํนวนเงิน ร้อยละ 

 เงินรับฝาก  104,326,899 132,297,166 (27,970,267) (21.1) 

 กระแสรายวนั  349,549 242,971 106,578 43.9 

 ออมทรัพย์  52,524,864 62,850,117 (10,325,253) (16.4) 

 จ่ายคืนเมื�อสิ /นระยะเวลา  50,802,178 68,516,850 (17,714,673) (25.9) 

 บตัรเงินฝาก  650,308 687,228 (36,920) (5.4) 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  9,209,441 9,795,069 (585,628) (6.0) 

 หนี /สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม  388,583 315,538 73,045 23.1 

 หนี /สินตราสารอนพุนัธ์  2,583,953 1,456,721 1,127,232 77.4 

 ตราสารหนี /ที�ออกและเงินกู้ ยืม  61,084,916 42,771,534 18,313,382 42.8 

 หุ้นกู้   60,827,838 42,514,456 18,313,381 43.1 

 ตัzวแลกเงิน  257,078 257,078 0 0.0 
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หนี 5สิน ข้อมูลทางการเงนิรวม เปลี-ยนแปลง 

 (พันบาท) 31 ธ.ค.  58 
 31 ธ.ค. 57 

(ปรับปรุงใหม่) จาํนวนเงิน ร้อยละ 

 ประมาณการหนี /สิน  441,873 402,144 39,729 9.9 

 หนี /สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  108,789 81,628 27,161 33.3 

 เจ้าหนี /สํานกัหกับญัชี  1,097,742 1,070,437 27,305 2.6 

 เจ้าหนี /ธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื /อขายล่วงหน้า  9,816,958 7,175,549 2,641,409 36.8 

 ดอกเบี /ยค้างจ่าย  721,953 859,397 (137,444) (16.0) 

 เจ้าหนี /อื�น  1,861,756 1,810,718 51,038 2.8 

 เจ้าหนี /กรมบงัคบัคดี  575,380 575,380 0 0.0 

 ภาษีเงินได้นิตบิคุคลและภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย  695,815 271,810 424,005 156.0 

 หนี /สินอื�น   5,074,226 5,358,511 (284,285) (5.3) 

 รวมหนี 5สิน  197,988,284 204,241,602 (6,253,318) (3.1) 

 

ส่วนของผูถื้อหุน้ จํานวน 38,156 ล้านบาท เพิ�มขึ /นร้อยละ 3.4 จาก ณ สิ /นปี 2557 โดยมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว
เทา่กบั 8,468 ล้านบาท เพิ�มขึ /นร้อยละ 0.5 จากการใช้สทิธิ ESOP-W2 ในระหวา่งปี และสว่นเกินมลูค่าหุ้นเท่ากบั 9,356 ล้าน
บาท กําไรสะสมที�ยงัไมไ่ด้จดัสรรมีจํานวน 18,346 ล้านบาท  

เงินปันผล ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 สว่นที�เหลือในอตัราหุ้นละ 1.35 บาท เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 
2558 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวดวนัที� 1 มกราคม - 30 มิถนุายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 1.00 
บาท เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2558 

อตัราเงินกองทนุต่อสินทรพัย์เสี,ยง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสี�ยง (BIS 
Ratio) คํานวณตามเกณฑ์ Basel III ซึ�งรวมกําไรถงึครึ�งปีแรกของปี 2558 อยูที่�ร้อยละ 16.54 โดยเงินกองทนุชั /นที� 1 เทา่กบั
ร้อยละ 14.57 แตห่ากรวมกําไรถึงสิ /นปี 2558 อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสี�ยงจะเทา่กบัร้อยละ 17.95 และเงินกองทนุ
ชั /นที� 1 เทา่กบัร้อยละ 15.98 

 

การดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ 

 โครงสร้างของกลุม่ธุรกิจฯ แบ่งธุรกิจออกเป็น 2 กลุม่ คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (Commercial Banking Business) 
และธุรกิจตลาดทนุ (Capital Market Business)  

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์    

สนิเชื�อธุรกิจธนาคารพาณิชย์ประกอบด้วยสนิเชื�อรายยอ่ย สนิเชื�อธุรกิจ สนิเชื�อบรรษัท และสนิเชื�อจากการบริหารหนี /  
ดงันี / 
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สินเชื-อ 31 ธ.ค. 2558   31 ธ.ค. 2557 เปลี-ยนแปลง 

  

จาํนวนเงนิ  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

 (ร้อยละ) 

จาํนวนเงนิ 

 (ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 
 (ร้อยละ) 

    สินเชื-อรายย่อย 120,696 67.8 129,520 70.1 (6.8) 
สนิเชื�อเชา่ซื /อรถยนต์ 116,246 65.3 124,252 67.3 (6.4) 
สนิเชื�อบคุคล 2,068 1.2 3,232 1.8 (36.0) 
สนิเชื�อ Micro SMEs 1,434 0.8 1,666 0.9 (13.9) 
สนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั 948 0.5 370 0.2 156.0 

สินเชื-อธุรกิจ 46,263 26.0 48,103 26.1 (3.8) 
สนิเชื�อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 24,719 13.9 27,216 14.7 (9.2) 
สนิเชื�อธุรกิจเอสเอ็มอี 21,544 12.1 20,887 11.3 3.1 

สินเชื-อบรรษัท 8,774 4.9 5,780 3.1 51.8 

สินเชื-อสายบริหารหนี 5 694 0.4 715 0.4 (3.0) 

สินเชื-อ Lombard 1,255 0.7 0 0.0 N/A 

สินเชื-ออื-น 285 0.2 519 0.3 (45.1) 

รวมเงนิให้สินเชื-อและลกูหนี 5 177,966 100.0 184,637 100.0 (3.6) 

 
- สนิเชื�อรายยอ่ย  

สินเชื�อรายย่อยมีจํานวน 120,696 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.8 จาก ณ สิ /นปี 2557 สินเชื�อรายย่อยประกอบด้วย
สนิเชื�อเช่าซื /อรถยนต์ สนิเชื�อบคุคล สนิเชื�อ Micro SMEs และสนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั 

 สินเชื,อเช่าซื�อรถยนต์ มีมลูค่า 116,246 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 6.4 จาก ณ สิ /นปี 2557 สําหรับยอดสินเชื�อเช่าซื /อ
รถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้วที�อนมุตัิใหม่สําหรับปี 2558 มีจํานวน 37,539 ล้านบาท เพิ�มขึ /นร้อยละ 0.2 จากปี 2557 โดย
สดัสว่นสนิเชื�อเช่าซื /อรถยนต์ใหมต่อ่รถยนต์ใช้แล้วเทา่กบั 54:46   

ยอดจําหนา่ยรถยนต์ใหมร่วมทกุประเภททั /งปี 2558 มีจํานวนทั /งสิ /น 799,594 คนั ลดลงร้อยละ 9.3 เมื�อเปรียบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยธนาคารมีอตัราส่วนการให้สินเชื�อเช่าซื /อรถยนต์ใหม่ต่อยอดจําหน่ายรถยนต์สําหรับปี 
2558 เทา่กบัร้อยละ 4.2 เพิ�มขึ /นจาก ณ สิ /นปี 2557 ที�มีอตัราสว่นร้อยละ 3.9 

- สนิเชื�อธุรกิจ  

สนิเชื�อธุรกิจมีจํานวน 46,263 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.8 จาก ณ สิ /นปี 2557 สนิเชื�อธุรกิจประกอบด้วยสินเชื�อธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์และสนิเชื�อธุรกิจ SME โดยมีรายละเอียดดงันี /  

สินเชื,อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีจํานวน 24,719 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 9.2 จาก ณ สิ /นปี 2557 โดยมีระดบัหนี /ที�ไม่
ก่อให้เกิดรายได้เพิ�มขึ /นจากร้อยละ 15.6 ณ สิ /นปี 2557 เป็นร้อยละ 19.7 ณ สิ /นปี 2558 โดยระดบัหนี /ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ลดลงอยา่งตอ่เนื�องจาก ณ สิ /นไตรมาสที� 2/2558 เป็นต้นมาจากร้อยละ 21.3 ลดลงเป็นร้อยละ 19.7 ณ สิ /นปี 2558 
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สินเชื,อธุรกิจเอสเอ็มอี มีจํานวน 21,544 ล้านบาท เพิ�มขึ /นร้อยละ 3.1 จาก ณ สิ /นปี 2557 สินเชื�อธุรกิจ SME 
ประกอบด้วยสนิเชื�อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม  สนิเชื�อธุรกิจฟลอร์แพลน สนิเชื�อธุรกิจขนสง่ สนิเชื�อธุรกิจอตุสาหกรรม และ
สินเชื�อธุรกิจเครื�องจกัรและวสัดกุ่อสร้าง ณ สิ /นปี 2558 มีระดบัหนี /ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที�ร้อยละ 6.5 ของยอดสินเชื�อรวม 
เพิ�มขึ /นจากร้อยละ 5.1 ณ สิ /นปี 2557 โดยระดบัหนี /ที�ไมก่่อให้เกิดรายได้ที�เพิ�มขึ /นมาจากสนิเชื�อธุรกิจฟลอร์แพลนเป็นหลกั  

- สนิเชื�อบรรษัท 

สนิเชื�อบรรษัทมีจํานวน 8,774 ล้านบาท เพิ�มขึ /นร้อยละ 51.8 จาก ณ สิ /นปี 2557 สินเชื�อบรรษัทประกอบด้วยสินเชื�อ
ขนาดใหญ่ที�ให้กบัลกูค้าในกลุม่บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และบริษัทขนาดใหญ่ และสินเชื�อที�เกี�ยวกบัการทํารายการของ
สายงานวานิชธนกิจและตลาดทนุของ บล.ภทัร  

- สนิเชื�อสายบริหารหนี /  

สนิเชื�อสายบริหารหนี /ประกอบด้วยเงินลงทนุในสทิธิเรียกร้องที�ปรับโครงสร้างหนี /แล้วมจํีานวน 694 ล้านบาท 

นอกจากนี / ในปี 2558 ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ�งได้แก่ สินเชื�อ Lombard ซึ�งเป็นสินเชื�อหมุนเวียน
อเนกประสงค์สาํหรับลกูค้าบคุคลรายใหญ่ โดยใช้ทรัพย์สินทางการเงินของลกูค้าเป็นหลกัประกนั โดย ณ สิ /นปี 2558 สินเชื�อ 
Lombard มีจํานวน 1,255 ล้านบาท 

ตารางแสดงหนี /ที�ไมก่่อให้เกิดรายได้จําแนกตามประเภทสนิเชื�อ  

 

ประเภทของสินเชื-อ 31 ธ.ค. 2558  31 ธ.ค. 2557 

  

จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

ร้อยละ
ของ

สินเชื-อ 

จาํนวน
เงนิ 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

ร้อยละ
ของ

สินเชื-อ 

สินเชื-อรายย่อย 3,438 33.0 2.8 4,335 41.9 3.3 
สนิเชื�อเชา่ซื /อรถยนต์ 2,847 27.4 2.4 3,614 34.9 2.9 
สนิเชื�อบคุคล 131 1.3 6.3 290 2.8 9.0 
สนิเชื�อ Micro SMEs 372 3.6 26.0 271 2.6 16.3 
สนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั 88 0.8 9.3 159 1.5 42.9 

สินเชื-อธุรกิจ 6,269 60.2 13.5 5,295 51.2 11.0 
สนิเชื�อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 4,862 46.7 19.7 4,236 40.9 15.6 
สนิเชื�อธุรกิจเอสเอ็มอี 1,406 13.5 6.5 1,059 10.2 5.1 

สินเชื-อบรรษัท 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

สินเชื-อสายบริหารหนี 5 694 6.7 100.0 715 6.9 100.0 

สินเชื-อ Lombard 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

สินเชื-ออื-น 7 0.1 2.5 7 0.1 1.4 

รวม 10,408 100.0 5.8 10,352 100.0 5.6 
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ปริมาณหนี /ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อยมีจํานวน 10,408 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของ
สนิเชื�อรวม เพิ�มขึ /นจาก 10,352  ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 ของสินเชื�อรวม ณ สิ /นปี 2557 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการเพิ�มขึ /น
จากการจดัชั /นเชิงคณุภาพของลกูหนี /สนิเชื�อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึ�งธนาคารได้ดําเนินการติดตามอยา่งใกล้ชิด โดยสดัสว่นหนี /
ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื�อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มขึ /นจากร้อยละ 15.6 ณ สิ /นปี 2557 เป็นร้อยละ 21.3 ในไตรมาสที� 
2/2558 และปรับลดลงเป็นร้อยละ 19.7 ณ สิ /นปี 2558  

ในสว่นของหนี /ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื�อเช่าซื /อรถยนต์ ปริมาณหนี /ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปรับลดลง 768 ล้าน
บาท จาก ณ สิ /นปี 2557 โดยสดัสว่นหนี /ที�ไมก่่อให้เกิดรายได้ปรับลดลงมาอยูที่�ร้อยละ 2.4 จากร้อยละ 2.9 ณ สิ /นปี 2557 จาก
มาตรการและการพฒันากระบวนการภายในอยา่งตอ่เนื�อง 

ธุรกิจตลาดทนุ  

 ธุรกิจตลาดทนุประกอบด้วยธุรกิจนายหน้าซื /อขายหลกัทรัพย์และสญัญาซื /อขายลว่งหน้า ธุรกิจวานิชธนกิจ ธุรกิจการ
ลงทนุ และธุรกิจจดัการลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี /  

- ธุรกิจนายหน้าซื /อขายหลกัทรัพย์และสญัญาซื /อขายลว่งหน้า 

บล.ภทัร ดําเนินธุรกิจให้บริการเป็นนายหน้าซื /อขายหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์แก่ลกูค้าประเภทสถาบนัทั /งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงลกูค้าบคุคลรายใหญ่ภายใต้บริการ Private Wealth Management ซึ�งสําหรับลกูค้ากลุม่นี / 
บริษัทได้ให้บริการเป็นนายหน้าซื /อขายหน่วยลงทนุอีกด้วย สําหรับปี 2558  บล.ภทัร มีสว่นแบ่งการตลาด1 ร้อยละ 4.69 เป็น
อนัดับที� 5 จากจํานวนบริษัทหลกัทรัพย์ทั /งหมด 36 แห่ง และ บล.ภัทร มีรายได้ค่านายหน้าจํานวน 1,361 ล้านบาท 
ประกอบด้วยรายได้คา่นายหน้าจากการซื /อขายหลกัทรัพย์จํานวน 1,066 ล้านบาท รายได้ค่านายหน้าจากการซื /อขายตราสาร
อนพุนัธ์จํานวน 87 ล้านบาท และรายได้คา่นายหน้าอื�นรวมจํานวน 208 ล้านบาท  

บล.เคเคเทรด ให้บริการเป็นนายหน้าซื /อขายหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์แก่ลูกค้าบุคคลรายย่อย มีส่วนแบ่ง
การตลาด1ในปี 2558 ร้อยละ 0.81 เป็นอนัดบัที� 32 จากจํานวนบริษัทหลกัทรัพย์ทั /งหมด 36 แห่ง โดยบล.เคเคเทรด มีรายได้
คา่นายหน้าจํานวน 348 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้คา่นายหน้าจากการซื /อขายหลกัทรัพย์จํานวน 315 ล้านบาท และรายได้
คา่นายหน้าจากการซื /อขายตราสารอนพุนัธ์จํานวน 33 ล้านบาท 

- ธุรกิจวานิชธนกิจ 

 บล.ภทัร ประกอบธุรกิจวานิชธนกิจโดยให้บริการเป็นที�ปรึกษาทางการเงินและการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ในปี 2558 
บล.ภทัร มีรายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจรวมจํานวน 242 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ที�ปรึกษาทางการเงินจํานวน 190 ล้าน
บาท และรายได้การจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์จํานวน 52 ล้านบาท  

- ธุรกิจการลงทนุ  

ธุรกิจการลงทนุของบริษัทอยู่ภายใต้การดําเนินงานของ 3 หน่วยงานหลกั โดยทุนภทัรจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจการ
ลงทุนโดยตรงภายใต้การดูแลของฝ่ายลงทุน (Direct Investment) ซึ�งรับผิดชอบการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว  
ในขณะที� บล.ภทัร ดแูลการลงทนุระยะสั /นผา่น 2 หนว่ยงาน คือ 1) ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซื /อขายลว่งหน้า (Equity and 
Derivatives Trading) เน้นการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภททนุ (Equity) และกึ�งทนุ (Equity-Linked Securities) ในตลาด

                                                           
1 รวมตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดเอ็ม เอ ไอ (ไมร่วมรวมบญัชีซื /อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท /Proprietary Trading) 
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หลกัทรัพย์ฯ และตลาดอนุพนัธ์ เป็นการลงทุนระยะสั /นไม่เกิน 1 ปี และเน้นกลยุทธ์ด้านการหากําไรส่วนต่าง (Arbitrage)  
รวมถึงการเป็นผู้ออกและเสนอขายผลิตภณัฑ์ทางการเงิน (Financial Products) เช่น หุ้นกู้อนพุนัธ์ และใบสําคญัแสดงสิทธิ
อนพุนัธ์ เป็นต้น และ 2) ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) เน้นการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุและตราสารอนพุนัธ์
ระยะสั /นไมเ่กิน 1 ปี โดยเน้นกลยทุธ์การลงทนุที�มผีลตอบแทนไมผ่นัแปรกบัทิศทางการเคลื�อนไหวของตลาด (Market Neutral)  
และอาศยัการลงทนุอยา่งมีระบบ (Systematic) ประกอบกบัการประมวลข้อมลูเชิงสถิติเป็นเครื�องช่วยในการลงทนุ 

สาํหรับปี 2558 ฝ่ายลงทนุ ซึ�งมุง่เน้นการลงทนุระยะยาวโดยใช้แนวทางการลงทนุที�เน้นมลูค่าพื /นฐานของบริษัทเป็น
สาํคญั มีผลขาดทนุจากการลงทนุโดยรวมขาดทนุจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์จํานวน 88 ล้านบาท เนื�องจากการ
ปรับตวัลดลงของตลาดโดยรวมจากปัจจยัที�ได้กลา่วข้างต้น สว่นธุรกิจเฮดจ์ฟันด์มีรายได้จํานวน 315 ล้านบาท2 และฝ่ายค้า
หลกัทรัพย์และสญัญาซื /อขายลว่งหน้าสามารถทํารายได้จํานวน 679 ล้านบาท3 และเมื�อรวมกบัรายได้จากการลงทนุอื�นในสว่น
ของการบริหารเงินทนุและสภาพคลอ่ง ทําให้ในปี 2558 ทนุภทัรและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมจากธุรกิจการลงทนุจํานวน 1,056 
ล้านบาท 

- ธุรกิจจดัการลงทนุ 

บลจ.ภัทร ให้บริการธุรกิจจัดการกองทุนทุกประเภทภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการจัดการกองทุนรวมและ
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจจดัการกองทนุสว่นบคุคล ให้บริการด้านการจดัการลงทนุแก่ลกูค้าบคุคลทั�วไปหรือลกูค้าองค์กร นิติ
บคุคลที�สนใจการลงทนุในกองทนุรวม หรือกองทนุสว่นบคุคล ในปี 2558 บลจ.ภทัร ได้จดัตั /งกองทนุใหม่ 3 กองทนุ เพื�อเพิ�ม
ทางเลือกให้แก่นกัลงทนุ ได้แก่ กองทนุเปิดภทัร แอปโซลทู รีเทิร์น กองทนุเปิดภทัร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคมั และกองทนุเปิดภทัร 
โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ ทั /งนี / ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 บลจ.ภทัร มีทรัพย์สินภายใต้การจดัการของกองทนุเป็นจํานวน 
35,296 ล้านบาท มีจํานวนกองทนุภายใต้การบริหารรวม 26 กองทนุ แบง่เป็นกองทนุรวม (Mutual Fund) 23 กอง และกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์ 3 กอง โดยมีสว่นแบง่การตลาดร้อยละ 0.87 สาํหรับปี 2558 บลจ.ภทัร มีรายได้คา่ธรรมเนียมธุรกิจจดัการ
กองทนุรวมจํานวน 149 ล้านบาท  

สําหรับกองทุนส่วนบุคคล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิภายใต้การบริหารทั /งสิ /น  9,964 ล้าน
บาท โดยการเติบโตของธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลนี /ส่วนหนึ�งเป็นผลมาจากการเปิดตวักองทุนชนิดใหม่ภายใต้ชื�อ 
Absolute Return Fund ซึ�งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุม่ลกูค้า Private Wealth Management ทั /งนี / บลจ.ภทัร มี
รายได้คา่ธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทนุสว่นบคุคลจํานวน 109 ล้านบาท  

                                                           
2นอกเหนือจากรายได้จากการลงทนุข้างต้น ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มีผลกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนและรายได้คา่ธรรมเนียมจากการเป็นที�ปรึกษาการ
ลงทนุเพิ�มเติมรวมเป็นจํานวน 46 ล้านบาท และมีต้นทนุการป้องกนัความเสี�ยงจํานวน 37 ล้านบาท โดยสรุป ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มีรายได้รวมหลงั
หกัต้นทนุการป้องกนัความเสี�ยงจํานวน 324  ล้านบาท  

3 รายได้ก่อนหกัต้นทนุการป้องกนัความเสี�ยง เมื�อหกัต้นทนุดงักลา่วแล้วจะมีผลกําไร 585 ล้านบาท 
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อันดับความน่าเชื-อถอื 

จากการจดัอนัดบัเครดิตโดยบริษัท ทริสเรทติ /ง จํากดั ลา่สดุเมื�อวนัที� 26 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ทริสเรทติ /ง จํากดั 
ได้ยืนยนัอนัดบัเครดิตองค์กรและตราสารหนี /ของธนาคารคงเดิมที�ระดบั “A-” พร้อมทั /งกําหนดอนัดบัเครดิตหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิไม่
มีหลกัประกัน ที�ระดบั “A-” และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิคล้ายทนุ Tier 2 ที�ระดบั “BBB” โดยมีแนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงที�” หรือ 
“Stable” 

ผลการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ /ง จํากดั มีรายละเอียดดงันี / 

24 มีนาคม 
2557 * 

28 ตุลาคม 
2557 ** 

31 มีนาคม 
2558 * 

26 
พฤศจกิายน 
2558 ** 

อันดับเครดิตองค์กร  A- A- A- A- 

อันดับเครดิตตราสารหนี 5     

KK154A: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 1,700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558 A- A- A- - 

KK157A: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 754 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558 A- A- A- - 

KK164A: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 A- A- A- A- 

KK165A: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 A- A- A- A- 

KK168A: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 A- A- A- A- 

KK168B: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 - A- A- A- 

KK16DA: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 975 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559  A- A- A- A- 

KK172A: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560 A- A- A- A- 

KK174B: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560 A- A- A- A- 

KK17NA: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 - - - A- 

KK187A: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 240 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 A- A- A- A- 

KK18DA: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 625 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 A- A- A- A- 

KK18DB: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 10 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561  A- A- A- A- 
KK25DA: หุ้นกู้ ด้อยสิทธิลกัษณะคล้ายทนุที�นบัเป็นเงินกองทนุ
ชั /นที� 2 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 

- - - BBB 

แนวโน้มอันดับเครดิต Positive Positive Stable Stable 

หมายเหต ุ *CreditNews (เป็นการทบทวนอนัดบัเครดิตองค์กรประจําปี) 
 **CreditUpdate (เป็นการจดัอนัดบัเครดิตสําหรับการออกหุ้นกู้ ระหวา่งปี) 
 อ้างอิงจากบริษัท ทริสเรทติ /ง จํากดั 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

ธนาคารได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี $แล้วด้วยความระมดัระวงั ธนาคารขอรับรองว่าข้อมลู
ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื.นสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที.ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั  นอกจากนี $ ธนาคารขอ
รับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที.สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนใน
สาระสาํคญัเกี.ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) ธนาคารได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที.ดี เพื.อให้แนใ่จวา่ธนาคารได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที.เป็นสาระสาํคญัทั $งของ
ธนาคารและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั $งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) ธนาคารได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที.ดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และธนาคารได้แจ้ง
ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที. 19 มกราคม 2559 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของธนาคารแล้ว ซึ.ง
ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี.ยนแปลงที.สําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทั $งการกระทําที.มิชอบที.อาจมีผลกระทบต่อ
การจดัทํารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทยอ่ย 

ในการนี $ เพื.อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั $งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที.ธนาคารได้รับรองความถกูต้องแล้ว ธนาคารได้
มอบหมายให้นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์หรือนางภทัรพร มิลนิทสตู เป็นผู้ลงลายมือชื.อกํากบัเอกสารนี $ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื.อของนายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์หรือนางภทัรพร มิลินทสตู กํากบัไว้ ธนาคารจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที.ธนาคารได้รับรอง
ความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

        ชื.อ              ตําแหนง่                            ลายมือชื.อ 

 

1. นายบรรยง พงษ์พานิช      ประธานกรรมการบริหาร                                -บรรยง พงษ์พานิช-                           

                              
  

2. นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์   ประธานเจ้าหน้าที.บริหารและ                    -อภินนัท์ เกลียวปฏินนท์-            

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ผู้ รับมอบอํานาจ     
  

ชื.อ                 ตําแหนง่               ลายมือชื.อ 
 

1. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์  ประธานเจ้าหน้าที.บริหารและ                    -อภินนัท์ เกลียวปฏินนท์-            

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. นางภทัรพร มิลนิทสตู  ประธานเจ้าหน้าที.กํากบัดแูลกิจการ           -ภทัรพร มิลินทสูต-            
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายสุพล วัธนเวคนิ 

• ประธานกรรมการ 1 

• ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 
 

   / 1 ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  
     1  เมษายน 2516 
 
 
 
 
 
 
 

60 • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (นกับริหาร)   
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• นิตศิาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

ประวัตกิารอบรม 

• CG Forum 4/2015 – Thailand CG Forum 
“Governance as a Driving Force for 
Business Sustainability” 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• Director Certification Program Update (DCPU 
1/2014)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• CG Forum 2/2014 Corporate Governance 
in The Perspective of Investors  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• Chairman Forum 1/2013 Meeting the 
AEC Challenge : Role of the Chairman 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• CG Forum 3/2013 Conflict of Interest : 
Fighting abusive RPT  
 

พี� ชายของนางสาว
ฐิตนินัท์ วธันเวคนิ 

 

13,676,850 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 
 

2550 – 2553 กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2548 – 2550 ประธานกรรมการ 

2542 – 2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 
บริษัทจดทะเบียนอื�น 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท รวมวรรธนะ จํากดั 

2533 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอ็มย ูลีสซิ�ง (ประเทศไทย) 
จํากดั 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

• Chairman Forum 2/2013  บทบาทของ
ประธานกรรมการในการสง่เสริมจริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Financial Institutions Governance Program 
(FGP 2/2011)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• การปฎิรูปสถาบันการเงินไทย : จากปัจจุบันสู่
อนาคต  ( Special Seminar 1/2010) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• The 5th SEACEN / ABAC / ABA / PECC 
Public Private Dialogue for the Asia 
Pacific Region  (2009) 
The South East Asia Central Bank  Research 
and Training Center  ประเทศมาเลเซีย 

• การสมัมนาเพื�อการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของ
บริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate 
Governance Report of Thai Listed 
Companies (2007)  
สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

• Leadership, Strategic Growth and 
Change (2006)   
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

• Organizing and Managing Strategic 
Alliances for Success and Profit  (2006) 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• Director Certification Program   (DCP 76/2006)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP 56/2006)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• Orchestrating Winning Performance (2005)  
IMD International ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

• Board & CEO Assessment (2003)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)  

• The Role of the Chairman Program  
(RCP 1/2000)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 ประจําปี 2558 

เอกสารแนบ 1   หน้า 4 

 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

2. นางดัยนา บุนนาค 

• กรรมการอิสระ  /1 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ/2 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที� 

    23 เมษายน 2558 
/2  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที� 
    30 เมษายน 2558 
 
 

63 • Master of Business Administration 
University of Texas, Austin, U.S.A. 

• เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG 4/2013) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที� 11/2011  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

• Role of the Compensation Committee 
(RCC 11/2010)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP  4/2000)   
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตรอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ  
ผู้จดัการกองทนุ 
- รุ่นที� 1/2539  
- ทบทวน รุ่นที� 7/2548  
- ทบทวน รุ่นที� 11 (2/2550)  
- ทบทวน รุ่นที� 15 (2/2552) 

สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

เม.ย. 2558- ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

 ไม่มี 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

พ .ย. 2558 - ปัจจบุนั อนกุรรมการการลงทนุ  กองทนุการออมแหง่ชาต ิ

มี.ค. 2558  - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง 

ก.ค. – พ.ย. 2557 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

2557 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการกํากบัและตรวจสอบ บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จํากดั 
(มหาชน) 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  

2555 – ปัจจบุนั ที�ปรึกษาอธิการบดี และ 
รองประธานคณะกรรมการบริหาร   

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการกํากบั
การลงทนุประกอบธุรกิจอื�นของบริษัท
ประกนัภยั 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและ
สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) 

2555 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการ
กํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท บหุลนับรุี จํากดั 

2553 – 2555 กรรมการ  บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จํากดั 
บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จํากดั 2550 – 2553 กรรมการผู้จดัการ 

2535 – 2549 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ    กสกิรไทย  จํากดั 

2520 – 2535 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัรธนกิจ จํากดั 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

 2552 – 2557 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2553 – 2557 
 

ประธานคณะกรรมการวินยับุคคลากรใน
ธุรกิจตลาดทนุ 

2555 – 2556 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหนี &และศกุกู 

2555 – 2556 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารอนพุนัธ์หรือที�มีอนพุนัธ์แฝง
หรือตราสารที�ซบัซ้อน 

2553 – 2556 
 

คณะทํางานพิจารณาหลกัเกณฑ์การยอมรับ
สมาคมที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์เป็น
องค์กรกํากบัดแูลตนเอง 

2553 – 2555 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหนี & 

2553 – 2555 ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทศกุกู 

2553 – 2555 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารทนุ และการบริหารกิจการที�
ออกหลกัทรัพย์ 



                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 ประจําปี 2558 

เอกสารแนบ 1   หน้า 6 

 

*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

2553 – 2555 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารอนพุนัธ์หรือที�มีอนพุนัธ์แฝง 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  
 
 2549 – 2553 ประธานคณะกรรมการวินยั 

2551 – 2552 คณะกรรมการแนวปฏิบตัทิี�ดีในการพิจารณา
คา่ตอบแทน 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับ
บทบาทหน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

3. รศ. มานพ พงศทัต 
• กรรมการอิสระ /1 

• ประธานกรรมการสรรหาและ 
     กําหนดคา่ตอบแทน 
 
 
/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  
    21  มิถนุายน 2547 
 

74 • Master of Regional Planning  
Institute of Social Studies, The Netherlands 

• Master of Architecture 
Kansas State University, U.S.A. 

• สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต   
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG 1/2011)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 150/2011)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of The Compensation Committee 
(RCC 8/2009)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Chairman Program  
(RCP 17/2007)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 10/2005) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP 8/2004) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 100,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 
 ต.ค 2548  – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

ม.ิย. 2547 – ต.ค. 
2548 

กรรมการอิสระ บริษัทเงินทนุ เกียรตนิาคนิ จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

2546 – 2557 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี & ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท วรลกัษณ์  พร๊อพเพอร์ตี & จํากัด (มหาชน) 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากดั 

2545 – ปัจจบุนั อาจารย์ผู้ทรงคณุวฒุ ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2535 – ปัจจบุนั กรรมการ โรงเรียนอนบุาลทบัแก้ว-โฮริ และเนอสเซอรี�  
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล  
•  กรรมการอิสระ/1    

•  ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตั ิ
    ตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

•  กรรมการตรวจสอบ 

•  กรรมการสรรหาและกําหนด 
    คา่ตอบแทน 

 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  
     7  เมษายน 2548 
 

67 • Master’s in Marketing (Certificate Program)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ศลิปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI  08/2015) 

        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• CG Forum 1/2015 “CG in Substance 
วฒันธรรมองค์กรกบัหลกัธรรมาภิบาล” 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• Director Certification Program Update 
(DCPU 1/2014)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Financial Institutions Governance Program 
(FGP 2013)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• CG Forum 4/2013  “The Updated 
COSO’s 2013Integrated Internal 
Control: what the Board and 
Managements should do”   
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• The 2nd National Director Conference 
2013 "Board Leadership Evolution"  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 75,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัติาม

กฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

เม.ย.2549–  ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

ต.ค. 2548 -  
เม.ย. 2549 

กรรมการ 

เม.ย. 2548 - 
ต.ค. 2548 

กรรมการ บริษัทเงินทนุ เกียรตนิาคนิ จํากดั 
(มหาชน)  

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2548 – ปัจจบุนั  
2546 – 2547 
2543 – 2545  

ที�ปรึกษาสมาคม 
กรรมการ 
กรรมการ 

สมาคมธุรกิจเช่าซื &อไทย 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

• Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG 1/2011)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Financial Institutes Reform in Thailand 
from Present to the Future (2010)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Economy After the Crisis (2010)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• The Board's Role on Fraud Prevention 
and  Detection (2010)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring the System of Internal Control 
and Risk Management (MIR 5/2009)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring of the Quality of Financial 
Reporting (MFR 7/2009)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring Fraud Risk Management 
(MFM 1/2009)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Board and Director Performance Evaluation   (R-WS 
workshop 2/2008)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• การสมัมนาเพื�อการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท
จดทะเบียนตามรายงาน  Corporate Governance 
Report  of  Thai Listed Companies  (2007) 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• Monitoring the Internal Audit Function 
(MIA 1/2007)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 17/2007) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• DCP Refresher Course (3/2006)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program  
(DCP 9/2001)   
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

5. นายประวทิย์ วรุตบางกูร 
•   กรรมการอิสระ /1 

•   กรรมการตรวจสอบ 

•   กรรมการกํากบัการปฏิบตัติาม กฎเกณฑ์     
  และกํากบักิจการ 

•   กรรมการสรรหาและกําหนด 
  คา่ตอบแทน 

 
 

 /1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  
    20  สงิหาคม 2539 
 

68 • Master of Business Administration (Operations 
Research & General),  
University of Santa Clara, California, U.S.A. 

• Bachelor of Science (Operations Research 
& Finance) 
Brigham Young University, Provo, Utah, 
U.S.A. 
 

ประวัตกิารอบรม 

• Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI 08/2015) 

        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• The 2nd National Director Conference 
2013 "Board Leadership Evolution" 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Financial Institutions Governance Program  
(FGP 7/2013)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Effective Business Performance Leadership 
(5/2008)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring Strategy Implementation and 
Execution (2008)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

• Improving The Quality of Financial 
Reporting (QFR 5/2007)  

ไม่มี 300,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกํากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์และ
กํากบักิจการ 

พ.ย.2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

2552 – 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 

2550 – 2554 กรรมการ 

2548 – 2553 กรรมการ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2539 – 2548 กรรมการ บริษัทเงินทนุ เกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 16/2007)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• DCP Refresher Course (3/2006)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 5/2001) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 ประจําปี 2558 

เอกสารแนบ 1   หน้า 13 

 

*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

6. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ 

• กรรมการอิสระ /1 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  

    26 เมษายน 2555 
 

61 • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ)   
ส ถ า บัน บั ณ ฑิ ต บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ศ ศิ น ท ร์ 
แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• พั ฒ น บ ริ ห า ร ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 
(เศรษฐศาสตร์การเงิน)   
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

• เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Director Accreditation Program (DAP 36/2005)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 
 
 
 

ไม่มี 488 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

เม.ย. 2555 –ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2553 – 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2546 – 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอื�น 

2546 – ปัจจบุนั 
 

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลยี 
จํากดั (มหาชน) 

2556 – 2557 ที�ปรึกษากรรมการผู้จดัการ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

2553 – 2554 ที�ปรึกษากรรมการผู้จดัการ 

2553 – 2554 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

2552 – 2553 กรรมการอิสระ บริษัท ภทัรลสิซิ�ง จํากดั (มหาชน) 

2543 – 2555 ที�ปรึกษากรรมการผู้จดัการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จํากดั 
(มหาชน) 

กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เค เอส พี สแควร์ จํากดั 

2553 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลสิซิ�ง จํากดั 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

7. นายธานินทร์ จิระสุนทร 

• กรรมการ  /1 

• กรรมการกํากบัการปฏิบตัติาม
กฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�          
    8 มกราคม 2542 
 

63 • นิตศิาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

ประวัตกิารอบรม 

• CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : 
High Priority Roles Of the Board” 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• CG Forum 1/2015 “CG in Substance 
วฒันธรรมองค์กรกบัหลกัธรรมาภิบาล” 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• Director Certification Program Update 
(DCPU 1/2014)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG 1/2011)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• DCP Refresher Course (5/2007)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• ABM Exec รุ่นที� 3 ระบบบญัชีและการเงิน 
เครื�องมือสําคญัสําหรับนักบริหาร (2548) 
ศนูย์ศกึษาตอ่เนื�องแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• รัฐประศาสนศาสตร์  (2546)  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• Director Certification Program  (DCP 10/2001) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 100,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการกํากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์
และกํากบักิจการ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  

2549 – 2552 กรรมการอิสระ 

2547 – 2549 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2554 – มี.ค. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท สํานกักฎหมายเอราวณั จํากดั 

2552 – 2554 กรรมการผู้จดัการ 

2546 – 2547 กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 

บริษัทเงินทนุ เกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2544 – 2547 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

2542 – 2547 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2536 – 2541  กรรมการผู้จดัการ สํานกักฎหมายศาตราจารย์กําธร พนัธุลาภ 

2521 – 2536  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ธรรมนิต ิจํากดั (มหาชน) 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นธนาคาร 
(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

  • การบริหารอสงัหาริมทรัพย์และอาคารสงู  (2536)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับ
บทบาทหน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

8. นายสุรพล กุลศิริ 
• กรรมการ /1 

          (กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�      
    21 มิถนุายน 2547 

63 • บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด)   
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG 6/2014)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Chairman Program (RCP 23/2010)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Successful Formulation and Execution 
of Strategy (SFE 7/2010)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Compensation Committee 
(RCC 3/2007)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 
13/2001)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 97,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

ต.ค. 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ  ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

ม.ิย. 2547 –  
ต.ค. 2548 

กรรมการ  บริษัทเงินทนุ เกียรตนิาคนิ จํากดั 
(มหาชน) 

2546 –  2554 กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ก.พ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการอทุธรณ์  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2548 –  2552 ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 

2548 – 2550  กรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2548 – 2550 กรรมการ บริษัท เซท็เทรด ดอทคอม จํากดั 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับ
บทบาทหน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นธนาคาร 
(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

9. นายสุวทิย์ มาไพศาลสิน 
•  กรรมการ /1 

         (กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

•  กรรมการบริหาร 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  
    12 กนัยายน 2555 

 
 

56 • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
(Finance & International Business)  
ส ถ า บัน บัณ ฑิ ต บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ศ ศิน ท ร์ 
แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI 5/2015) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 37/2011)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 12/2001)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 
 

ไม่มี 1,029,406 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ   ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2546 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2555 - ม.ค.2558 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 

2555 - ม.ค.2558 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั 

2553 –  2555 กรรมการบริหาร บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2552 –  2555 กรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2546 –  2552 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัทจดทะเบียนอื�น 

เม.ย.2558  - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั(มหาชน)  

2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สธุากญัจน์ จํากดั (มหาชน) 

2554 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

2552 – 2555 กรรมการอิสระ 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ก.ค.2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เทคแคร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  RPIC Pte. Ltd. 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  Ruamphon Phatra International Corp. 



                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 ประจําปี 2558 

เอกสารแนบ 1   หน้า 18 

 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นธนาคาร 
(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

10. นายบรรยง พงษ์พานิช 
• กรรมการ /1 

          (กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

• ประธานกรรมการบริหาร  

• กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  
    26  เมษายน 2555 
 

61 • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
(Finance & International Business)  
ส ถ า บัน บั ณ ฑิ ต บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ศ ศิ น ท ร์ 
แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP 2/2012)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP 36/2005)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• The Role of the Chairman Program 
(RCP 5/2001)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ไม่มี 2,000,046 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

1 มกราคม 2559 กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี�ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2555 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอื�น 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

2546 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

2555 - 2557 กรรมการตรวจสอบ 

2552 - 2554 กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ม.ค. 2558 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ คณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริตแหง่ชาต ิ

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

2557 – ปัจจบุนั ที�ปรึกษานายกรัฐมนตรี สํานกันายกรัฐมนตรี 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย 
(TDRI) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร มลูนิธิหอจดหมายเหตพุทุธทาส 
อินทปัญโญ 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ RPIC Pte. Ltd. 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ Ruamphon Phatra International Corp. 



                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 ประจําปี 2558 

เอกสารแนบ 1   หน้า 19 

 

*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นธนาคาร 
(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จํากดั (มหาชน) 

2545 -  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จํากดั 

2545 -  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สคเวอเร็ล (ประเทศไทย) จํากดั 

2545 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร มลูนิธิแม่ฟ้าหลวง 

2545 – ปัจจบุนั กรรมการสภาที�ปรึกษา 
 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2551 – 2554 กรรมการพฒันาตลาดทนุไทย  กระทรวงการคลงั 

2551 – 2554 อนกุรรมการจดัทําแผนพฒันาตลาดทนุไทย 

2551 – 2554 คณะทํางานด้านการปฏิรูประบบภาษี 

2546 – 2551 นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 ประจําปี 2558 

เอกสารแนบ 1   หน้า 20 

 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

 (หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

11. นายอภนิันท์ เกลียวปฏินนท์ 
• กรรมการ /1   

 (กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

• กรรมการบริหาร  

• กรรมการบริหารความเสี�ยง 

• กรรมการผู้จดัการใหญ่และ 
      ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ /2 

• ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร / 3 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  
   12 กนัยายน 2555 
/2  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  

 1 เมษายน 2556 
/ 3 ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  

 1 มกราคม 2559 
 
 
 
 

 

46 •  Master of Business Administration (Finance) 
University of Maryland at College Park, 
U.S.A. 

• บญัชีบณัฑิต   
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Directors Accreditation Program  
(DAP 82/2010)   
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ไม่มี 550,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

1 ม.ค. 2559 -
ปัจจบุนั 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2556 –  ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้จดัการใหญ่และ 
ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี�ยง  

2555 – 2556 กรรมการ   
ประธานธุรกิจตลาดทนุและ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี�ยง  

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 

2555 – 2558 กรรมการ 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั 

2555 – 2558 กรรมการ 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2553 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
 
 

2552 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

2550 – 2552 กรรมการผู้จดัการ  
(หวัหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ) 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

2554 – ส.ค. 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั�น จํากดั 



                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 ประจําปี 2558 

เอกสารแนบ 1   หน้า 21 

 

*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

 (หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

(มหาชน) 

กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ RPIC Pte. Ltd. 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมธนาคารไทย 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 ประจําปี 2558 

เอกสารแนบ 1   หน้า 22 

 

*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับ
บทบาทหน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

12. นายกฤตยิา วีรบุรุษ 
• กรรมการ  /1 

• กรรมการบริหาร   

• กรรมการบริหารความเสี�ยง 

• ประธานธุรกิจตลาดทนุ /2 

• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

• ประธานสายกลยทุธ์  /3 
 

 
/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  
     18 พฤษภาคม 2556   
/2  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  
     1 เมษายน 2556   
/3  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  
     15 ตลุาคม 2555   
 

 
 

 

46 • Master of Business Administration  
(Finance & Investment)  
Golden Gate University, U.S.A. 

• บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Director Accreditation Program (DAP 73/2008)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ไม่มี 172 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ 
ประธานธุรกิจตลาดทนุ 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั   

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 
ประธานสายกลยทุธ์ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

ก.ย. 2555 – 
เม.ย.2556 

กรรมการผู้จดัการ  
(หวัหน้าสายงานลงทนุและค้าหลกัทรัพย์) 

บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) และ  
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

เม.ย.– ก.ย. 2555 กรรมการ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2554 – ก.ย.2555 กรรมการผู้จดัการ (หวัหน้าฝ่ายลงทนุ) บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2552 – 2553 กรรมการผู้จดัการ (หวัหน้าสายงานลงทนุ) บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทจดเบียนอื�น 

2551 – 2553 กรรมการ บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จํากดั (มหาชน) 

กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เดอะปาล์ม ชะอํา จํากดั 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับ
บทบาทหน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

13. นางสาวฐิตนิันท์ วัธนเวคนิ 

• กรรมการ  /1 
          (กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

• กรรมการบริหาร 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  
     1 มกราคม 2554    
 

58 • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• Bachelor of Science (Public Affairs) 
University of Southern California, U.S.A. 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 8/2015) 

        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Nomination and Governance Program 
(RNG 6/2014)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Financial Institutions Governance Program 
(FGP 5/2012)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• การวางแผนการเงิน  สําหรับผู้ บ ริหาร 
(2012)  
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

• Current Issue Seminar (R-CIS 1/2008)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Corporate Governance and Social 
Responsibility (CSR 1/2007)  

น้องสาวของนายสพุล  
วธันเวคนิ 

 
 

 

35,532,761 
 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการบริหาร 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2555 - 2558  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 
 
 

2555 - 2557 ประธานสายธนบดีธนกิจ 

2554 - 2555 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี�ยง  
ประธานสายธนบดีธนกิจ 

2542 - 2556 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 

2548 - 2553 กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
ประธานสายธุรกิจเงินฝากและการตลาด 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2549 – 2554 กรรมการ บริษัท โรงแรมชายทะเล จํากดั 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับ
บทบาทหน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที� 2 (2006)   
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

• Board Performance Evaluation (2006)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• DCP Refresher Course (1/2005)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Directors Certification Program (DCP 1/2000)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

14. นายประชา ชํานาญกจิโกศล 

• กรรมการ /1 

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

• ประธานสายบริหารหนี & /2 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�      
    25 เมษายน 2556 
/2  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�      
    1 ตลุาคม 2555 
 

 
 

53 • Master of Business Administration (Finance)  
University of Texas, U.S.A. 

• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI  7/2015 ) 

        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• TLCA Executive Development Program 
(EDP 8/2011)  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• Senior Executive Program (SEP-22/2008)  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• Overview of Current Macro Economic 
Condition and Prudential Regulation- 
Impact to Thai Corporation (2007) 
สมาคมธนาคารไทย 

• Blue Ocean Strategy (2007)  
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ 

• EVA  Managing for Value Creation (2006)  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 

ไม่มี 
 

 

359,100 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายบริหารหนี & 
กรรมการบริหาร  

2555 – สค.2558 กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2555 – สค.2558 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2554 – 2555 กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี�ยง  
กรรมการสนิเชื�อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2549 – 2554 
 

กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
ประธานสายบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• Director Certification Program (DCP 75/2006)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• การบริหารความเสี�ยงแบบครบวงจร (2005)  
สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงนิไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*สัดส่วนการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

 
 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นธนาคาร
(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

15. นางภัทรพร มลิินทสูต 

• กรรมการ/1 

• กรรมการกํากบัการปฏิบตัติาม
กฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

• กรรมการบริหารความเสี�ยง 

• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

• ประธานเจ้าหน้าที�กํากบัดแูล
กิจการ /2 

 
 
/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  
     1 ตลุาคม 2557   
/2  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  
   13 มิถนุายน 2556   

 

52 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• นิตศิาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• เนตบิณัฑิตไทย 
เนตบิณัฑิตยสภาในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI  8/2015) 

        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• ผู้ กํากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชย์ / Compliance Officer 
(7/2014)  
คณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• TLCA Executive Development Program 
(EDP 2008)  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• The Advanced Senior Executive 
Program (ASEP 2007)  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 
แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• Company Secretary Program ( CSP 12/2005)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

ต.ค .2557 –  ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานเจ้าหน้าที�กํากบัดแูลกิจการ 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 

เม.ย.2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สํานกักฎหมายเอราวณั  จํากดั  

2555 – ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ 
 

บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั 

พ.ค. 2556 – 
เม.ย. 2557 

กรรมการผู้จดัการ 
ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฏิบตักิาร 

บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

เม.ย.- ก.ย.2555 กรรมการ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

ก.พ.- เม.ย.2556 รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

ก.พ.- เม.ย.2556 รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2554- ม.ค.2556 กรรมการผู้จดัการ 
ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฏิบตักิาร 

บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
 

ก.พ. 2550 –  
ม.ค. 2556 

กรรมการผู้จดัการ 
ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฏิบตักิาร 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2547– 2550 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายกํากบัดแูล
การปฏิบตังิานและตรวจสอบภายใน 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นธนาคาร
(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ RPIC Pte. Ltd. 

2550 – ปัจจบุนั ผู้ เริ�มการก่อการและกรรมการ ชมรมเลขานกุารบริษัทไทย 

2549 - 2552 อนกุรรมการพิจารณาร่างประกาศเกี�ยวกบัการออก 
และเสนอขายหลกัทรัพย์ประเภททนุ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

2546 – 2547 พาร์ทเนอร์  บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จํากดั 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

 
 

ชื�อ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแตง่ตั &ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรมเกี�ยวกบับทบาท
หน้าที�และทกัษะการเป็นกรรมการ 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

16. นางกุลนันท์ ซานไทโว 
•  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

•  ประธานสายธนบดีธนกิจ/1 
 

 
/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�      
    1  มิถนุายน 2557 
 
 
 
 
 

51 • Master of Science in Computer 
Information System (MSCIS) 
New Hampshire College, U.S.A. 

• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 
แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• รัฐศาสตรบณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI  8/2015 ) 

        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Corporate Governance for Executives 
 (CGE 3/2015)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP 37/2005) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
ม.ิย. 2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ประธานสายธนบดีธนกิจ 
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

ธ.ค. 2555  – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 

2555 – ปัจจบุนั Managing Director 
Head of Private client group 

บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  

2542 – 2550 Head of Private client บริษัท หลกัทรัพย์ เมอร์ริล ภทัร จํากดั 

2537 – 2540 Head of Private client 

2533 – 2537 Head of Equity capital market บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั 
บริษัทจดทะเบียนอื�น 
ไม่มี 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ไม่มี 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

  
ชื�อ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแตง่ตั &ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้นธนาคาร

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

17. นายฉัตรชัย  ดุษฎีโหนด 
•  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

•  ประธานสายเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ/1 

 
 
/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�      
    1  ตลุาคม  2558 
 

48 • Master of Science, Computer Science  
San Jose State University 

• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
(วิศวกรคอมพวิเตอร์) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 
 ประวัตกิารอบรม 
• IT Project Management (2014) 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

1 ต.ค.2558  – 
ปัจจบุนั 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

2554 - 2558 ผู้ อํานวยการฝ่ายอาวโุส ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คอร์ จํากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอคอนนิคเมน จํากดั 

2551 – 2554 
 
2543 - 2547 

Sr. Project Manager /  
Program Manager 
Technical Solution Manager 

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากดั 

2547 - 2551 กรรมการผู้จดัการ บริษัท โนวาเทกนิคา จํากดั 

2543 - 2547 Professional Services Manager บริษัท ดาต้าคราฟท์ ประเทศไทย จํากดั 

2541 - 2543 Technical Services Manager บริษัท ซอฟท์คอนโทรล จํากดั 

2539 - 2541 Technical Services Manager บริษัท อินเตอร์เนชั�นแนลซอฟท์แวร์ แฟคตอรี� 
จํากดั 

2537 - 2539 Networking Department  Manager บริษัท ไอโซเน็ต จํากดั 

2532 - 2534 System Programmer บริษัท ไฟฟ้าฟิลปิป์แหง่ประเทศไทย จํากดั 
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ชื�อ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแตง่ตั &ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทกัษะการเป็นกรรมการ 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้นธนาคาร

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

18. นายชวลิต จินดาวณิค 
• กรรมการบริหารความเสี�ยง 

• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

• ประธานสายการเงินและ
งบประมาณ /1 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�      
    23 กรกฎาคม 2550 

 

52 • Master of Business Administration 
Eastern Michigan University, U.S.A. 

• วิศวก รรม ศาส ตรบัณฑิต  ( เ ค รื� อ งกล ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 

        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 4/2015) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring the System of Internal Control 
and Risk Management (MIR 12/2012)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring the Quality of Financial 
Reporting (MFR 15/2012)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring the internal Audit  Function 
(MIA 11/2011)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring Fraud Risk Management 
(MFM 6/2011)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 375,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ประธานสายการเงินและงบประมาณ  
กรรมการบริหารความเสี�ยง   

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 
 

2550 – 2555 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
ประธานสายการเงินและงบประมาณ 

2554 – 2555 ประธานสายกลยทุธ์และพฒันาองค์กร 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุภทัร จํากดั 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สํานกักฎหมายเอราวณั จํากดั 
บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

ชื�อ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแตง่ตั &ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทกัษะการเป็นกรรมการ 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้นธนาคาร

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

• Audit Committee Program (ACP 37/2011)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• TLCA Executive Development Program 
รุ่นที� 2 (EDP 2/2008)  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

• Director Certification Program (DCP 76/2006)  
         สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP 21/2004) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

 
ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

19. นายนรเชษฐ์ แสงรุจ ิ
• กรรมการบริหารความเสี�ยง 

• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

• ประธานสายสนิเชื�อบรรษัท /1 
 

 
/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  
    15 พฤษภาคม 2558 
      

 
 

53 • Master of Business Administration 
(Finance & Marketing)  
Syracuse University, U.S.A.   

• Master of Science in Electrical 
Engineering (Telecommunication) 
Syracuse University, U.S.A.   

• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 7/2015) 

        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation (DAP 36/2005)  
       สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ไม่มี 1,570,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

พ.ค.2558 -  ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายสนิเชื�อบรรษัท   
กรรมการบริหารความเสี�ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน)  

2553 - 2555 กรรมการบริหาร 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  

2550 - 2555 กรรมการบริหาร 

2548 - 2550 กรรมการผู้จดัการ (หวัหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ) 
บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พนัธวณิช จํากดั 

2544 – 2547 ประธานกรรมการบริหาร 

2533 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เกษตรสนิ จํากดั 

2554 – ปัจจบุนั คณะทํางานด้านกองทนุรวม สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

2554 – ปัจจบุนั คณะทํางานด้านอนพุนัธ์ 

2552 – ปัจจบุนั คณะทํางานด้านการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ประเภททนุ 

2552 – ปัจจบุนั คณะทํางานด้านการเป็นองค์กรการกํากบั
ดแูลตนเอง 

2552 – ปัจจบุนั ประธานชมรมวาณิชธนกิจ 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

 
 

ชื�อ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแตง่ตั &ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้นธนาคาร

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

20. นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล 
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

• ประธานสายตลาดการเงิน /1 
 
 
/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  
     6  มีนาคม 2556  

45 • Master of Science  (Finance)  
University of Colorado, U.S.A. 

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
 

  

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2556 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายตลาดการเงิน 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ก.ค. 2552 - ก.ย. 
2554 

Head of Trading ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ต.ค. 2554 - ม.ค. 
2556 

Head of Markets ธนาคาร  RBS สาขากรุงเทพ 

ก.ค.2543 - ม.ิย. 
2552 

Head of Rates Trading ธนาคาร HSBC สาขากรุงเทพ 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 ประจําปี 2558 

เอกสารแนบ 1   หน้า 35 

 

*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

 
ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรมเกี�ยวกบับทบาท
หน้าที�และทกัษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

21. นายพรรษฤทธิL ตระการกิจวชิิต 
•  กรรมการบริหารความเสี�ยง 

• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

• ประธานสายวเิคราะห์และ
ตรวจสอบเครดติ /1 

 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�              
    1  พฤศจิกายน 2557 

51 • Master of Business Administration 
Woodbury University, U.S.A. 

• Bachelor of Economics  
California State University, U.S.A. 
 

ประวัตกิารอบรม 

• Cash Management Ace (1999) 
     Citibank 

• Intermediate Risk (1998) 
     Citibank 

• Trade Finance Products (1993) 
     Bangkok Bank 

• Financial Analysis for FI (1993) 
     JP Morgan  

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
พ.ย. 2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ประธานสายวเิคราะห์และตรวจสอบเครดติ 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื�น 

2552 – 2555 ผู้ อํานวยการใหญ่ บริษัท อาคเนย์แคลปิตอล จํากดั 

2548 – 2551 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยโูอบีลีซิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั 

2544 – 2548 Senior Vice President  ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

2543 – 2544 Finance Manager บริษัท อาร์เอส แคนเนอร์ จํากดั 

2539 – 2543 Vice President ธนาคารซติี &แบงก์ สาขากรุงเทพ 

2539 Deputy Representative ธนาคารเนชั�นแนล ออสเตรเลีย จํากดั 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

 
ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรมเกี�ยวกบับทบาท
หน้าที�และทกัษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

22.  ดร. พบพนิต ภุมราพันธุ์ 
•  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

• ประธานสายบริหารความเสี�ยง/1 

 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�              
    1 ตลุาคม 2555  

53 • Ph.D. (Engineering Management) 
Missouri University of Science and 
Technology, U.S.A. 

• รายวิชาบณัฑิตศกึษาการวิจยัการดําเนินงาน  
Wichita State University, KS, U.S.A. 

• Master of Science (Engineering Management) 
University of Louisiana at Lafayette, 
U.S.A. 

• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Risk Management Committee Program 
(RMP 1/2013)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายบริหารความเสี�ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2551 – 2555 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอื�น 

2548 – 2551 ผู้ อํานวยการอาวโุส ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

 
ชื�อ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแตง่ตั &ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี�ยวกับบทบาท
หน้าที�และทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้นธนาคาร

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

23. นายภัทรพงศ์  รักตะบุตร 
•  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

•  ประธานสายช่องทางการตลาด 
    และพฒันาฐานลกูค้า  /1 

 
 
/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�  
    1 ธนัวาคม 2558  

47 • Master of Business Administration  
University of Louisville. 

• รัฐศาสตร์บณัฑิต - บริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Leading Across Boundaries (2009) 
     Universit of Oxford 

• Sales School ( 1995) 
     Digital Equipment Corporation  

• Customer QualityRelation & Service (1994)  
     Telecom Asia Corporation Plc.  

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

1 ธ.ค. 2558  -ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายช่องทางการตลาดและ 
พฒันาฐานลกูค้า 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

2547– พ.ย. 2558 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ /  
Head of Client Acquisitions 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ค (ไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

2543 - 2547 ผู้ อํานวยการฝ่าย บริษัทเงินทนุ เอไอจี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

2538 - 2543 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการฝ่าย ธนาคารดีบีเอส ไทยทน ุจํากดั (มหาชน) 

2536 - 2537 เจ้าหน้าที�การตลาด บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอร์เรชั�น จํากดั 
(มหาชน) 

กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2537 - 2538 ผู้จดัการ บริษัท ดจิิตลัอิคคิวิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

     
ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรมเกี�ยวกบับทบาท
หน้าที�และทกัษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

24. นายมานิตย์ วรรณวานิช 

• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

• ประธานสายเครือข่ายการขาย
และบริการ /1 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�         
    4 กนัยายน  2555      
      

49 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

• เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Director Certification Program  
(DCP 145/2011)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

เม.ย. – ส.ค. 2555 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานธุรกิจสาขาภมูิภาค 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

2553 – เม.ย. 2555 ผู้จดัการฝ่ายอาวโุส 

2551 – 2553 ผู้จดัการภาค 

2550 – 2551 ผู้จดัการเขตอาวโุส 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 ประจําปี 2558 

เอกสารแนบ 1   หน้า 39 

 

*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

 
ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรมเกี�ยวกบับทบาท
หน้าที�และทกัษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

25. นายวรกฤต  จารุวงศ์ภัค 

• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

• ประธานสายปฏิบตักิาร /1 
 
 

1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�                  
    16 มกราคม 2557 

 

54 • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

• เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
ประวัตกิารอบรม 

• Directors Certification Program (DCP 179/2013)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Financial Institutions Governance 
Program (FGP 5/2012)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี 
 
 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายปฏิบตักิาร 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

พ.ค. 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดเิวลล๊อปเมนท์ จํากดั 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

2553 – 2557 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

2550 – 2553 ผู้จดัการฝ่ายอาวโุส 

2546 – 2550 ผู้จดัการฝ่าย 

2529 – 2546 หวัหน้าสว่น – รองผู้จดัการฝ่าย 

2526 – 2529 IT Supervisor ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื�น 

2552 – 2556 กรรมการ บริษัท เนชั�นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จํากดั 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

ชื�อ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแตง่ตั &ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรมเกี�ยวกบับทบาท
หน้าที�และทกัษะการเป็นกรรมการ 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สดัสว่นการถือ
หุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

26. นายวธิพล  เจาะจิตต์ 

• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

• ประธานสายบริหารทรัพยากร บคุคล /1 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�                  
    16 มกราคม 2557 

 

45 • วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Director Certification Program 
(DCP  190/2014) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• การวเิคราะห์พฤตกิรรมองค์กร (2556) 
Mercer (Singapore) Pte. 

• การพฒันาภาวะผู้ นําสําหรับผู้บริหารระดบั
ภมูิภาค (2553)  
Mercer (Australia) Pte. 

• MBIT Licensed Facilitator Program (2552) 

• การบริหารเชิงกลยทุธ์และการวเิคราะห์
ธุรกิจ (2549) (Leadership Development 
Program) 
Mercer Global Leadership Team,  
San Francisco, U.S.A. 

• Business Process Reengineering (2543)  
Asia Business Forum, Singapore 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายบริหารทรัพยากรบคุคล 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 

กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื�น 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิธนาคารเกียรตนิาคนิ 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ มูล นิ ธิสถาบัน เพิ� ม ขี ดความสามารถ
ทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  

2554 – 2556 ประธานกรรมการ กลุม่บริษัท Marsh McLennan Company 
(ประเทศไทย) 

2549 – 2556 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

2553 – 2556 กรรมการผู้จดัการร่วม บริษัท เมอร์เซอร์(ฟิลปิปินส์) จํากดั 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

 
ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรมเกี�ยวกบับทบาท
หน้าที�และทกัษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

27. นายศราวุธ จารุจินดา 
•   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

•   ประธานสายสนิเชื�อธุรกิจ /1 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�                  
    1 ตลุาคม 2555            

 

57 • Master of Business Administration   (Finance) 
University of Mississippi, U.S.A. 

• บญัชีบณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Advanced Audit Committee Program 
(AACP 19/2015) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Directors Certification Program (DCP 31/2003)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ไม่มี 350,000 
 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายสนิเชื�อธุรกิจ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัท สํานกักฎหมายเอราวณั จํากดั 

2548 – 2555 ประธานสายบริหารหนี & 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี�ยง  
กรรมการสนิเชื�อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื�น 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จํากดั 
(มหาชน) 
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   ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรมเกี�ยวกบับทบาท
หน้าที�และทกัษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นธนาคาร
(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

28. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล 
•  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

•  ประธานสายพฒันาระบบงาน 
ช่องทางขายและผลติภณัฑ์ /1 

 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�                 
    2 กรกฎาคม 2556  

44 • Ph.D.  (Computer Science)  
Stanford University, U.S.A. 

• Master of Engineering (Computer Science) 
Stanford University, U.S.A. 

• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  (เกียรตนิิยมอนัดบั 1)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

• Strategy and Innovation for Businesses in 
Asia (SIBA 2012)   

      สถาบนัเทคโนโลยีแมสซาชเูซตส์(MIT) –  
      วิทยาลยัการจดัการมหาวิทยาลยัมหดิล  

(CUMMU)   

• สํานกังานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) (2012) 
สถาบนัวิทยาการประกนัภนัระดบัสงู (วปส.) 

• ผู้บริหารระดบัสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
(TEPCoT 2011)   
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

• TLCA Executive Development Program 
(EDP 2009)  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2556  –  ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายพฒันาระบบงาน  
ช่องทางขายและผลติภณัฑ์ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

2553 – 2556 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

2553 - 2556 กรรมการ 
 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จํากดั 
(มหาชน) 

2552 – 2556 กรรมการ 
 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จํากดั 
(มหาชน) 

2551 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

2551 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื�น 
2552 - 2556 กรรมการ บริษัท เนชั�นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จํากดั 

2550 – 2553 กรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เชอร์วิสเชส จํากดั 

2550 – 2552 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรมเกี�ยวกบับทบาท
หน้าที�และทกัษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

  • Directors Certification Program  
(DCP 93/2007)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรมเกี�ยวกบับทบาท
หน้าที�และทกัษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นธนาคาร 

(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

29. นางสาวนิลาวรรณ ตรีกิจจํารูญ 

• ผู้ อํานวยการอาวโุส  

• หวัหน้าฝ่ายบญัชี/1    
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�                  
    1 มกราคม 2558 

 

42 • บญัชีบณัฑิต  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 8140 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการอาวโุส  
หวัหน้าฝ่ายบญัชี  

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

พ.ย. 2551 –  
ก.ค. 2555 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายบญัชี 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ก.ค. 2556 – 
เม.ย. 2557 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี บริษัท เพาเวอร์บาย จํากดั บริษัทในกลุม่
บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จํากดั 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับแต่งตั (ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรมเกี�ยวกบับทบาท
หน้าที�และทกัษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นธนาคาร 
(หุ้น)* 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

30. นางสาวพรทพิย์  ชูพระคุณ   
• เลขานกุารบริษัท /1 

• ผู้ อํานวยการอาวโุส  

• หวัหน้าสํานกัเลขานกุารบริษัท 
 
 
/1  ได้รับการแตง่ตั &งมีผลวนัที�                  
    13 มกราคม 2553 
     

 
 

47 • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

• ศลิปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    

 
ประวัตกิารอบรม 

• ผู้ กํากบัดแูลการปฏิบตังิานด้านธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer 
7/2557)  
คณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• หลักสูตรผู้ ปฎิบัติงานเลขานุการบริษัท 
(FPCS 23/2554)   
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• Board Reporting Program (BRP 1/2552)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Company Secretary Program (CSP 17/ 2549)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Effective Minute Taking (EMT 2/2549) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Corporate Secretary Development 
Program (11/2548)   
ค ณ ะ พ า ณิ ช ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี 59,001 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2554 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการอาวโุส  
หวัหน้าสํานกัเลขานกุารบริษัท  

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท 

2551 – 2553 ผู้ อํานวยการ  สํานกักรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 
กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื�น 

ไม่มี 
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*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ / X /

2 นางดยันา บนุนาค กรรมการ / / /

3 รศ.มานพ พงศทตั กรรมการ /* / /* X

4 นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการ

5 นายประวิทย์ วรุตบางกรู กรรมการ

6 นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการ /* /

7 นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการ

8 นายสรุพล กลุศิริ กรรมการ

9 นายสวุิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการ /* /* / /* / /* /*

10 นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร X X / / / / / /* /*

11 นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที4บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ /* X* /* X* /*

12 นายกฤติยา วีรบรุุษ กรรมการ, ประธานธุรกิจตลาดทนุ  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายกลยทุธ์ //* //* //* //* /*

13 นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน กรรมการ / /

14 นายประชา ชํานาญกิจโกศล กรรมการ, รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายบริหารหนี <

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จาํกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายละเอยีดการดํารงตําแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัท ี�เก ี�ยวขอ้ง

รายชื-อ 

ตําแหน่ง

บริษัทที-เกี-ยวข้อง

14 นายประชา ชํานาญกิจโกศล กรรมการ, รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายบริหารหนี <

15 นางภทัรพร มิลินทสตู กรรมการ, รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานเจ้าหน้าที4กํากบัดแูลกิจการ /* /* / /* / /*

16 นางกลุนนัท์ ซานไทโว รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายธนบดีธนกิจ /

17 นายฉตัรชยั ดษุฎีโหนด รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ /* /*

18 นายชวลิต จินดาวณิค รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายการเงินและงบประมาณ /* /* / /* /

19 นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายสินเชื4อบรรษัท /* /* /* /

20 นายปรีชา เตชรุ่งชยักลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายตลาดการเงิน

21 นายพรรษฤทธิB ตระการกิจวิชิต รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต

22 ดร.พบพนิต ภมุราพนัธุ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายบริหารความเสี4ยง

23 นายภทัรพงศ์ รักตะบตุร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายช่องทางการตลาดและพฒันาฐานลกูค้า

24 นายมานิตย์ วรรณวานิช รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ

25 นายวรกฤต จารุวงศ์ภคั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายปฏิบตัิการ X*

26 นายวิธพล เจาะจิตต์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายบริหารทรัพยากรบคุคล

27 นายศราวธุ จารุจินดา รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายสินเชื4อธุรกิจ //* / /

28 ดร.อนชุิต อนชุิตานกุลู รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายพฒันาระบบงานช่องทางขายและผลิตภณัฑ์

29 นางสาวนิลาวรรณ ตรีกิจจํารูญ ผู้อํานวยการอาวโุส  หวัหน้าฝ่ายบญัชี



A เอกชน

B รัฐ 16 24

C รัฐวิสาหกิจ 6

2.      บริษัทที-เกี-ยวข้องให้หมายถงึ นิยามนิตบิุคคลของบุคคลที-อาจมีความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหต:ุ 1.      X = ประธานกรรมการ      /  = กรรมการ      //  =  กรรมการบริหาร       * = กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม

1. บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน)         13. บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จํากดั      25.  บริษัท วรลกัษณ์ พร็อพเพอร์ตี < จํากดั (มหาชน)
2. บริษัท สํานกักฏหมายเอราวณั จํากดั     14. บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)      26.  บริษัท สคเวอเร็ล (ประเทศไทย) จํากดั 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั         15. บริษัท เดอะปาล์มชะอํา จํากดั      27.  บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน)    
4. บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)     16. บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จํากดั (มหาชน)      28.  บริษัท สธุากญัจน์ จํากดั (มหาชน)
5. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั     17. บริษัท เทคแคร์ อินเตอร์เนชั4นแนล จํากดั      29.  บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จํากดั (มหาชน)    
6. บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จํากดั      18. บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน)      30.  บริษัท แอ็ดวานซ์อนิฟอร์เมชั4นเทคโนโลยี จํากดั  (มหาชน)
7. การไฟฟ้านครหลวง     19. บริษัท บีทีเอ็มยลูสีซิ4ง (ประเทศไทย) จํากดั 31.  บริษัท  ไอคอนนิคเมน จํากดั
8. บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากดั     20. บริษัท บหุลนับรุี จํากดั      32.  RPIC Pte. Ltd.                                    
9. บริษัท เกษตรสิน จํากดั     21. บริษัท พนัธวณิช จํากดั   33.  Ruamphon Phatra Internation Corp.
10. บริษัท คอร์ จํากดั         22. บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน)       
11. บริษัท เค เอส พี สแควร์ จํากดั      23. บริษัท รวมวรรธนะ จํากดั
12. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี4 จํากดั (มหาชน)     24. บริษัท โรงเรียนอนบุาลทบัแก้ว-โฮริ และ เนอสเซอรี4 จํากดั
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

ชื�อ-สกุล 
บริษัท ทุนภทัร จาํกดั 

(มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จาํกัด 

(มหาชน) 

1 นายบรรยง  พงษ์พานิช X X 
2 นายสวุิทย์   มาไพศาลสนิ /* /* 
3 นายวีรวฒัน์  ชตุิเชษฐพงศ์ / / 
4 ดร.ศภุวฒุิ   สายเชื 1อ // * // * 
5 นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์ / * / * 
6 นางพชันี   ลิ3มอภิชาต // * // * 
7 นายนรเชษฐ์   แสงรุจิ // * // * 
8 น.ส. ฐิตินนัท์   วธันเวคิน / / 
9 นายชวลติ   จินดาวณิค / * / * 
10 นางภทัรพร   มิลนิทสตู / * / * 
11 นายกฤติยา   วีรบรุุษ // * // * 
12 นายตรัยรักษ์   เต็งไตรรัตน์ // // 
 

หมายเหตุ:  

1.   X = ประธานกรรมการ      /  = กรรมการ    //  =  กรรมการบริหาร     * =  กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

2.   บริษัทยอ่ย ให้หมายถงึ บริษัทยอ่ยที3มีนยัสาํคญั เช่น มีรายได้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกําไรขาดทนุ     
รวมของปีบญัชีลา่สดุ 



 แบบ 56-1 ประจําปี 2558  

 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

รายละเอียดเกี�ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและรายละเอียดเกี�ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและ  

หวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏบิัตงิานของธนาคารหวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏบิัตงิานของธนาคาร  

 

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

1) ชื�อและตําแหนง่ 
 ดร.ณรงค์ ปรีดานนัท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายตรวจสอบภายใน 

2) คณุวฒุิทางการศกึษา 
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ University of South Australia, Australia 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ University of Leicester, UK 
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ สาขาการเงินและการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3) วฒุิบตัรหรือประกาศนียบตัร 
- CFSA (Certified Financial Service Auditor, IIA) 
- CCSA (Certification in Control Self Assessment, IIA) 
- CRISC (Certified in Risk and Information System Control, ISACA) 

4) ประสบการณ์ทํางาน 
2555 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายตรวจสอบภายใน  
 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
2547 – 2554 ผู้ อํานวยการอาวโุส สายตรวจสอบ 
 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
2544 – 2546 ผู้ อํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบตลาดการเงิน  
 ธนาคารดีบีเอส ไทยทน ุจํากดั (มหาชน) 
2540 – 2543 ผู้ อํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั 
2535 – 2539 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบ บริษัทเงินทนุ เอกธนกิจ จํากดั (มหาชน) 
2534 – 2535 Management Internal Control, the Chase Manhattan Bank N.A. 
2530 – 2533 เจ้าหน้าที�ตรวจสอบ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

5) ประวตัิการฝึกอบรมที�เกี�ยวข้อง 
- Thai Corporate Moving toward Sustainable Growth, DJSI จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- New Transfer Pricing Legislation จดัโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
- Verifying the CAC Checklist : Experience Sharing from Auditors จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 
- New COSO Internal Control Framework 2013 จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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- Workshop for Practical Issues in Thai Financial Reporting Standards จดัโดยบริษัท ดีลอย์ ทู้ช โธมสัส ุ
ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

- เทคโนโลยีและมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกนัการทจุริต จดัโดยชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
ร่วมกบัสมาคมธนาคารไทย 

- Final FATCA Regulations Workshop จดัโดยบริษัท ดีลอย์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 
- TFRS & IFRS Excellence จดัโดยบริษัท ดีลอย์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 
- Director Certification Program (DCP) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ความรู้เกี�ยวกบัวิชาชีพตรวจสอบภายใน ธุรกิจธนาคาร และตลาดการเงิน เช่น Internal Audit Workshop 

(London), Derivatives (DBS Bank Singapore), New Financial Instruments: Accounting & Taxation 
(Euromoney/ Hong Kong), Fundamental of Financial Derivatives, Treasury System (Australia), Bond/ 
Debenture (Euromoney), Credit Training Programme,  Asset Liability Management, Enterprise Risk 
Management (COSO ERM) 
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2. หัวหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบัติงาน 

1) ชื�อและตําแหนง่ 
นายอภิชาติ  จงสงวนประดบั ตําแหนง่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

2) คณุวฒุิทางการศกึษา 
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- ปริญญาโท  Master of Business administration with Finance Concentration  Eastern Michigan 

University  

3) วฒุิบตัรหรือประกาศนียบตัร 
- หลกัสตูรความรู้เกี�ยวกบัการปฏิบตัิงานด้านธุรกิจหลกัทรัพย์สาํหรับผู้ รับผิดชอบสงูสดุในหนว่ยงานการกํากบั

ดแูลการปฏิบตัิงาน ประจําปี 2558 จดัโดยสมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและ
การเงินไทย 

- หลกัสตูร Compliance Refresher Course ประจําปี 2558 จดัโดยสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- หลกัสตูรความรู้เกี�ยวกบัการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานประจําปี 2558 จดัโดยสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
(ASCO Compliance Training Program) 

- ผู้ กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานด้านธรุกิจการธนาคารพาณิชย์  (Compliance Officer)  จดัโดยธนาคารแหง่
ประเทศไทย ร่วมกบัคณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสมาคมธนาคารไทย 

- หลกัสตูรการอบรมเพื�อเพิ�มพนูความรู้ด้านกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกบัตราสารหนี {  (Bond Regulatory Update) 
จดัโดยสมาคมตราสารหนี {ไทย 

4) ประสบการณ์ทํางาน 

2557 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2554 –  2557 หวัหน้าฝ่ายปฏิบตักิาร บริษัทหลกัทรัพย์ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2553 –  2554  เจ้าหน้าที�ดแูลการปฏิบตัิงาน บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั  

2547 – 2553  หวัหน้าหนว่ยงานดแูลการปฏิบตัิงาน บริษัทหลกัทรัพย์ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2546 – 2547  เจ้าหน้าที�ดแูลการปฏิบตัิงาน  Merrill Lynch International Bank Limited 
(Merchant Bank) (Singapore Branch) 

2542 – 2546  เจ้าหน้าที�ดแูลการปฏิบตัิงาน  บริษัทหลกัทรัพย์เมอรริล ลนิช์ ภทัร จํากดั 

2540 – 2542  เจ้าหน้าที�ตรวจสอบภายใน  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
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5) ประวตัิการฝึกอบรมที�เกี�ยวข้อง 

- หลกัสตูรบทบาทหน้าที�ของสถาบนัการเงินในการป้องกนัการฟอกเงินและป้องกนัการสนบัสนนุทางการเงินแก่
การก่อการร้าย จดัโดยกองกํากบัและตรวจสอบ สาํนกังาน ปปง.  

- หลกัสตูรการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มี
หน้าที�รายการธุรกรรมกลุม่ธนาคาร จดัโดยสาํนกังาน ปปง. 

- หลกัสตูรการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย จดัโดยสาํนกังาน ปปง. 

- สมัมนาเรื�องการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกนัปราบ
ปราบการฟอกเงิน และการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแตก่ารก่อการร้าย (AML/CFT) จดัโดยสาํนกังาน 
ปปง. 

- อบรมความรู้ Compliance Meeting ประจําปี 2557 สาํหรับเจ้าหน้าที�หนว่ยงานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน จดั
โดยสาํนกังาน ก.ล.ต. 

- หลกัสตูรการอบรมเพื�อเพิ�มพนูความรู้ด้านกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกบัตราสารหนี {  จดัโดยสมาคมตราสารหนี {ไทย 

- หลกัสตูร Financial Action Task Force (FATF): มาตรการป้องกนัการฟอกเงินและการตรวจสอบ จดัโดย
สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย 

- Overview of Legal and Regulatory Regime, Sanctions, Cross-border Projects and ASEAN 
Integration 2015  organized by Myanmar Legal Services Company Limited 

- Enhanced Tax Enforcement  Under FATCA: What are the Risks to Asia’s Financial Institutions 
organized by Chandler & Thong-EK Law Offices Company Limited 

- Fraud Risk in Financial Institutions (Best practice) จดัโดยสมาคมสถาบนัการศึกษาธนาคารและการเงิน
ไทย 

- กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัลกูค้า พ.ศ.2556 จดัโดยสาํนกังาน ปปง. 

- FATCA  Training Workshop  จดัโดยบริษัท เคพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จํากดั 

- FATCA  Training จดัโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ-ง
เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชี ด้านเศรษฐศาสตร์ และการบริหารองค์กร โดยมีวาระการ
ปฏิบตัิงานดงันี ; 

- 1 มกราคม 2558 – 23 เมษายน 2558 ประกอบด้วยนายพิชยั ดชัณาภิรมย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ       
นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ และนายประวิทย์ วรุตบางกรู เป็นกรรมการตรวจสอบ 

- 30 เมษายน 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยนางดยันา บนุนาค เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ          
นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ และนายประวิทย์ วรุตบางกรู เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 8 ครั ;ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้
รายงานไว้ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการในรายงานประจําปี 2558 โดยได้ดําเนินงานตามบทบาทหน้าที-ที-กําหนดไว้ในกฎบตัร
สรุปได้ดงันี ;   

- ในทกุไตรมาสได้สอบทานรายงานทางการเงิน โดยหารือร่วมกบัผู้บริหารในสายการเงินและงบประมาณและ
ผู้สอบบญัชีของธนาคารเพื-อพิจารณาข้อสงัเกตต่างๆ จากการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน และมีการ
ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุอยูด้่วยทกุครึ-งปี 

- สอบทานระบบการควบคมุภายในและระบบความปลอดภยัของข้อมูลสารสนเทศร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 
เพื-อประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและระบบควบคมุความปลอดภยัใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี ; ในปี 2558 ธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายในตามแบบประเมินของสํานกังาน ก.ล.ต. ในกรอบ New COSO 2013 โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้บริหารในการตอบแบบประเมินนี ;  ซึ-งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณารายงาน
การประเมินระบบควบคมุภายในของผู้บริหารดงักลา่ว เพื-อแลกเปลี-ยนความเห็นให้มีความเข้าใจตรงกนั และ
สามารถกําหนดแนวทางที-เหมาะสมกบัองค์กรได้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ตลอดจนพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาผลการปฏิบตัิงานประจําปีของ
หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

- สอบทานการบริหารความเสี-ยงโดยรับทราบและพิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในที-มี
ความเชื-อมโยงระหวา่งการบริหารความเสี-ยงกบัระบบการควบคมุภายในเป็นรายไตรมาส 

-  สอบทานรายการที-เกี-ยวโยงกนัหรือรายการที-อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมลูของ
รายการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื-อให้รายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ธนาคาร 

- สอบทานระบบการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน และการเปิดเผยข้อมลูตามข้อกําหนดกฎหมายที-เกี-ยวข้องกบัการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร อาทิ ข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานกังาน ก.ล.ต. สํานกังาน คปภ.  
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และสํานักงาน ปปง. โดยสอบทานรายงานของผู้ ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส เพื-อประสานงานให้
หนว่ยงานที-รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง 

- พิจารณาคณุสมบตัิและผลการปฏิบตัิงานในปี 2558 ของผู้สอบบญัชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส จํากัด โดยเห็นว่าผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระ มีทกัษะความรู้ในการสอบบญัชีตามมาตรฐานสากล มี
ประสบการณ์และความเชี-ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจหลกัทรัพย์ มีบุคลากร
เพียงพอ และจากผลการพิจารณาได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการธนาคารให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 ต่อไป เพื-อเสนอต่อที-ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื-อ
พิจารณาอนมุตัแิตง่ตั ;งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

และจากการประเมินผลใน “แบบสอบทานการปฏิบตัิหน้าที-ด้วยตนเอง” ประจําปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถปฏิบตัิหน้าที-ได้ตามที-กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดไว้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวา่ควรมีการทบทวนปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื-อให้มีขอบเขตในการปฏิบตัิหน้าที-ที-ชดัเจน
และมีประสทิธิภาพยิ-งขึ ;น 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที-ด้วยความอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื-อ
ประโยชน์สงูสุดขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าธนาคารมีระบบการควบคุมภายในสําหรับการเข้าทํารายการ
ระหวา่งกนั การควบคมุดแูลการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย ตลอดจนการควบคมุภายในสาํหรับการดําเนินการด้านตา่งๆ  
และการบริหารความเสี-ยงที-เหมาะสมมีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดทํางบการเงินของธนาคารมีระบบการควบคุมอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของธนาคารได้จดัทําขึ ;นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที-ถือปฏิบตัิอยูใ่นประเทศไทย
และมีความเชื-อถือได้  

 

        วนัที- 19 มกราคม 2559 

        ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

  
              ( นางดยันา บนุนาค ) 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

  

คณะกรรมการธนาคารมมีติแตง่ตั !งประธานและกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเมื&อวนัที& 26 ตลุาคม 2545 
และได้มีการพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเพื&อให้เป็นไปตามประกาศของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยเรื&องธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ตลอดจนกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เอื !อตอ่การ
ปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ปัจจบุนัคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ทา่นดงัตอ่ไปนี !  

1. รศ.มานพ พงศทตั   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

2. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ   กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน     

3. นายประวิทย์ วรุตบางกรู  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   

ในรอบปี 2558 ที&ผา่นมา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุรวมทั !งสิ !น 7 ครั !ง โดยกรรมการ
แตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุและได้ปฏิบตัิหน้าที&ตามขอบเขตอํานาจหน้าที&ในเรื&องสาํคญัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ! 

1. พิจารณาคดัเลอืกและเสนอชื&อบคุคลที&มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื&อเข้ารับการเลอืกตั !งเป็นกรรมการของธนาคาร
แทนกรรมการที&ต้องออกจากตาํแหนง่ตามวาระตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื&อเสนอตอ่ที&ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
เพื&อพิจารณาเลอืกตั !ง 

2. พิจารณากลั&นกรองและคดัเลอืกบคุคลที&มีคณุสมบตัเิหมาะสมเพื&อเข้ารับการแตง่ตั !งเป็นผู้บริหารตั !งแตร่ะดบั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ !นไปเพื&อเสนอขอความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย และนําเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคารเพื&อพิจารณาอนมุตัแิตง่ตั !ง โดยการพิจารณาคํานงึถงึความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ที&หลากหลายในด้านตา่งๆ อยา่งเหมาะสม เพื&อช่วยเสริมสร้าง สง่เสริม และผลกัดนัการดาํเนิน
ธุรกิจขององค์กรเพื&อให้บรรลเุป้าหมายที&วางไว้ 

3. ดแูลให้คณะกรรมการธนาคารมขีนาดและองค์ประกอบที&เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจขององค์กรและเป็นไป
ตามหลกัธรรมาภิบาล  

4. ดแูลให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปีของคณะกรรมการธนาคาร การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ประจําปีของประธานเจ้าหน้าที&บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่โดยคณะกรรมการธนาคาร และ
คณะกรรมการชดุอื&นตามที&กําหนด และนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื&อรับทราบผลการประเมิน 
ตลอดจนเสนอแนวทาง ความเห็นตา่งๆ เพื&อนําไปปฏิบตัิในอนัที&จะสง่เสริมและเพิ&มประสทิธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดบัสงูโดยรวม  

5. ทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการของธนาคารและกรรมการชดุยอ่ยให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมตามภาระหน้าที&ที&
ได้รับมอบหมายและเทียบเคียงได้กบับรรทดัฐานในอตุสาหกรรม เพื&อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื&อ
พิจารณาและนําเสนอที&ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื&อพิจารณาอนมุตั ิ

6. รับทราบเกณฑ์และแนวทางการจดัสรรงบประมาณเงินโบนสั และการปรับเงินเดือนประจําปีของธนาคารที&
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลให้ความเห็นชอบและนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื&อพิจารณา
อนมุตั ิ ทั !งนี ! เพื&อพิจารณาแนวทางการกําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื&นของกรรมการและผู้บริหารใน
ระยะยาว  
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7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการกําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที&
บริหาร โดยคํานงึถึงหน้าที&ความรับผิดชอบและความเสี&ยงที&เกี&ยวข้อง ตลอดจนให้ความสาํคญักบัการเพิ&ม
มลูคา่ของสว่นของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณา และจดัสรรภายใต้กรอบงบประมาณประจําปีที&
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตั ิ

8. ให้คําแนะนําด้านการพฒันาผู้บริหารและกําหนดแผนสบืทอดตําแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงูระดบัตั !งแต่
ประธานสายขึ !นไป เพื&อให้เกิดผลในทางปฏิบตัิ และให้การดําเนินงานที&สาํคญัตา่งๆ มคีวามตอ่เนื&อง เหมาะสม 
และรองรับตอ่การดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้เปิดเผยคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรูปแบบตา่งๆ รวมถงึ
จดัทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี 2558 แล้ว   
  

 

 

          (รศ.มานพ พงศทตั) 

                ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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รายงานของคณะกรรมการกาํกับการปฏบิัตติามกฎเกณฑ์และกาํกับกจิการ 
 

คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกํากับกิจการของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)  
ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีนายเชษฐ์ ภัทรากรกุล กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการกํากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และกํากบักิจการ นายประวิทย์ วรุตบางกรู กรรมการอิสระ นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการที6ไม่เป็นผู้บริหาร และ
นางภทัรพร มิลนิทสตู กรรมการที6เป็นผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที6กํากบัดแูลกิจการ เป็นกรรมการ  มีหน้าที6รับผิดชอบด้าน
การกํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ให้มีการปฏิบตัิงานที6เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ  รวมถึงการกํากับดูแลเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที6ดี  สําหรับปี 2558 คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และกํากบักิจการมีการประชมุรวม 6 ครั >ง ซึ6งมีการดําเนินการที6สาํคญัดงันี > 

- ให้ความเห็นชอบการทบทวนหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร และเสนอแนะให้มีการปรับปรุงเพื6อให้มี
ความสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์การกํากบัดูแลกิจการสําหรับบริษัทจดทะเบียนไทย และหลกัเกณฑ์ ASEAN 
Corporate Governance Scorecard และเพื�อให้การกํากบัดแูลกิจการของธนาคารสามารถเทียบเคียงได้กบั
มาตรฐานสากลมากยิ�งขึ $น  เพื6อนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื6อพิจารณาอนมุตั ิ

- อนมุตัิแผนงานกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจําปี 2558 ของฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์  

- ติดตามความคืบหน้าของการดําเนินงานตามความเห็นผู้ ตรวจการธนาคารแห่งประเทศไทยและเกณฑ์ที6
ทางการกําหนด รวมถึงประชมุร่วมกบัผู้บริหารสายงานตา่งๆ  และให้ข้อเสนอแนะเพื6อปรับปรุงการปฏิบตัิงาน 

- ให้ความเห็นตอ่รายงานการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจําปี 2557 ก่อนนําสง่หนว่ยงานทางการที6กํากบั
ดแูล 

- รับทราบรายงานการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ที6นําเสนอโดยฝ่ายกํากบัการ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ พร้อมทั >งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื6อแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบตัิงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที6ทางการกําหนด 

- ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ เพื6อนําผลมาใช้
ในการพิจารณาทบทวนการปฏิบตัิงานประจําปี    
 

ในปี 2558 ธนาคารได้รับรางวลัเกียรติยศหรือผลการประเมินที6สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานของธนาคารที6ยดึหลกั
ธรรมาภิบาลและมกีารกํากบัดแูลกิจการที6ดีดงันี > 

- ผลประเมินในระดบั “ดีเลศิ” จากโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ6งจดั
โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สาํนกังาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นปีที6 9 ต่อเนื6องกนัมา
ตั >งแตปี่ 2550 

- ผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการในระดบั “ดีเลิศ” ในโครงการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทยประจําปี 2558 และได้รับตราสญัลกัษณ์ 5 ดวงจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ผลประเมินดชันีชี >วดัความคืบหน้าการป้องกนัการมีสว่นเกี6ยวข้องกบัคอร์รัปชั6นของธนาคาร (Anti-corruption 
Progress Indicator) ในปี 2558 ตามโครงการประเมินการดําเนินการเพื6อความยั6งยืนของบริษัทจดทะเบียนของ
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สาํนกังาน ก.ล.ต. ซึ6งธนาคารอยูใ่นระดบั 4 Certified (จาก 5 ระดบั) แสดงให้เห็นถึงการนํานโยบายไปปฏิบตัิโดยมี
การสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั >งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการได้รับการ
รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต  

- เป็น 1 ใน 51 บริษัทจดทะเบียนที6ผา่นเกณฑ์ประเมินด้านความยั6งยืน โดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้รับคดัเลือก
ให้อยูใ่น  Thailand Sustainability Investment  2015 หรือรายชื6อ “หุ้นยั6งยืน” 

- ประกาศเกียรติคุณ “ศูนย์รับเรื6องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่นประจําปี 2558” ซึ6งจัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)   
 

ธนาคารเชื6อมั6นว่าการดําเนินธุรกิจด้วยการยึดถือหลกัธรรมาภิบาลและการกํากับดแูลกิจการที6ดีเป็นเครื6องมือเพื6อ
เพิ6มมูลค่า สร้างความเชื6อมั6นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ เกี6ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมการเติบโตอย่างยั6งยืนของ
ธนาคาร  ซึ6งธนาคารพร้อมจะยดึถือปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื6องตลอดไป 

 
 
 

(นายเชษฐ์  ภทัรากรกลุ) 

ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ  
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รายงานรายงานของคณะกรรมการของคณะกรรมการบริหารบริหาร  

  

คณะกรรมการบริหารของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ทา่น ได้แก่ นาย
บรรยง พงษ์พานิช (ประธานกรรมการบริหาร) นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ นายกฤตยิา วีรบรุุษ 
นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน และนายประชา ชํานาญกิจโกศล โดยมีนายสพุล วธันเวคิน เป็นที8ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

ในรอบปี 2558 ที8ผา่นมา คณะกรรมการบริหารมกีารประชมุรวมทั <งสิ <น 13 ครั <ง เพื8อปฏิบตัิหน้าที8ตามขอบเขตอํานาจ
หน้าที8ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมีการดาํเนินการที8สาํคญัสรุปได้ดงันี < 

1. กําหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของกลุม่ธุรกิจฯ และให้ความเห็นชอบการทบทวนวิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ และคา่นิยมองค์กร เพื8อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื8อพิจารณาอนมุตั ิ

2. ให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินธุรกิจและงบประมาณรายได้และรายจา่ยประจําปี 2558 และ 2559 ของกลุม่
ธุรกิจฯ ติดตามการดําเนินธุรกิจ และปรับปรุงแผนการดาํเนินธุรกิจและงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจําปี 
2558 (ฉบบัทบทวนกลางปี) เพื8อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื8อพิจารณาอนมุตั ิ

3. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการบริหารจดัการบริษัทของกลุม่ธุรกิจฯ ประจําปี 2558 เพื8อเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคารเพื8อพิจารณาอนมุตั ิ

4. ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนที8เกี8ยวข้องกบัการบริหารทนุ เพื8อเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคารเพื8อพิจารณาอนมุตั ิ

5. อนมุตัิแผนแมบ่ทด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของธนาคารสาํหรับปี 2559 – 2561   
6. ให้ความเห็นชอบและอนมุตัินโยบาย หลกัเกณฑ์ และระเบียบการปฏิบตัิงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่

ธุรกิจฯ รวมถึงการปรับปรุงนโยบาย หลกัเกณฑ์ และระเบียบการปฏิบตัิงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่
ธุรกิจฯ อาทิ นโยบายการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการป้องกนัการฟอกเงินและการ
ตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  นโยบายการกําหนดราคาคา่บริการระหวา่งบริษัทภายใน
กลุม่ธุรกิจฯ นโยบายอํานาจอนมุตัิสนิเชื8อธุรกิจและสนิเชื8อคูค้่า นโยบายอํานาจอนมุตัิสนิเชื8อรายยอ่ยแบบ 
Product Program นโยบายเรื8องการซื <อหรือมีไว้ซึ8งอสงัหาริมทรัพย์ของธนาคารเพื8อเป็นสถานที8สาํหรับ
ประกอบธุรกิจ นโยบายการแตง่ตั <งตวัแทนของธนาคาร นโยบายเรื8องการรับให้บริการแก่ธุรกิจทางการเงินและ/ 
หรือบริการอื8นแก่บริษัทในกลุม่ธรุกิจฯ นโยบายการเป็นนายหน้าซื <อขายหลกัทรัพย์ที8เป็นหนว่ยลงทนุ นโยบาย
เรื8องอตัราดอกเบี <ยและคา่ธรรมเนียม นโยบายการทวงถามหนี < แนวทางการอนมุตัิงบการเงินของธนาคารก่อน
เปิดเผยตอ่สาธารณะ หลกัการในการทําธุรกรรมระหวา่งธนาคารหรือบริษัทยอ่ยกบักรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บคุคลที8มีความเกี8ยวข้อง หลกัการของการขายสทิธิเรียกร้องในหนี <สนิเชื8อเชา่ซื <อรถยนต์และสนิเชื8อบคุคล  
หลกัเกณฑ์การรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที8มีความเกี8ยวข้อง หลกัเกณฑ์เรื8อง
รายการที8เกี8ยวโยงกนัและการรายงานการกระจายการถือหุ้น หลกัเกณฑ์การซื <อขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที8เกี8ยวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือที8สามารถเข้าถึงข้อมลูภายในที8เป็น
สาระสาํคญัตอ่การเปลี8ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ระเบียบการรู้จกัและพิสจูน์ทราบข้อเท็จจริงลกูค้า ระเบียบ
การจดัทํารายงานธุรกรรมตอ่สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และระเบียบการปฏิบตังิานสาํหรับ
ธุรกรรมซื <อคืนภาคเอกชน เป็นต้น 
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7. อนมุตัิงบการเงินของธนาคาร (ฉบบัก่อนสอบทานและฉบบัก่อนตรวจสอบ) เพื8อเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และสาธารณะ และอนมุตักิารตดัหนี <สญูเงินให้สนิเชื8อตามอํานาจของคณะกรรมการบริหาร 

8. ให้ความเห็นชอบการจดัสรรเงินกําไรและการจา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2557 เพื8อเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคารและผู้ ถือหุ้นเพื8อพิจารณาอนมุตัิ และให้ความเห็นชอบการจดัสรรเงินกําไรและการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนินงานงวดวนัที8 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2558 เพื8อเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคารเพื8อพิจารณาอนมุตั ิ

9. ติดตามการดาํเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และรับทราบรายงานการติดตาม Risk Appetite 
รายงานภาพรวมสนิเชื8อที8ไมก่่อให้เกิดรายได้ รายงานการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุ รายงานการกนั
เงินสาํรองเพื8อรองรับ Possible Impaired Loans, Current Loans และ NPL ค้างนานเกิน 7 ปี และรายงาน
ความคืบหน้าของโครงการพฒันาสนิเชื8อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

10. รับทราบผลการแก้ไขปัญหาเงินให้สนิเชื8อด้อยคณุภาพสาํหรับสนิเชื8อรายใหญ่ประจําปี 2557 และอนมุตัิ
แผนการแก้ไขปัญหาเงินให้สนิเชื8อด้อยคณุภาพสาํหรับสนิเชื8อรายใหญ่ประจําปี 2558 เพื8อเสนอตอ่ธนาคาร
แหง่ประเทศไทย  

11. รับทราบรายงานผลการจดัทํานโยบายสนิเชื8อและหลกัเกณฑ์สนิเชื8อโดยสายบริหารความเสี8ยง 
12. รับทราบรายงานสถานะสญัญาแก้ไขเพิ8มเติมสญัญาสนิเชื8อตามกฎหมายคํ <าประกนัและจํานองใหม ่
13. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของธนาคารเพื8อรองรับการดาํเนินงานตามทิศทาง แผนธุรกิจ และกลยทุธ์ที8ได้รับการ

อนมุตัิโดยคณะกรรมการธนาคาร  
14. อนมุตัิการมอบอํานาจเพิ8มเติมและปรับปรุงการมอบอํานาจเดมิของธนาคารในการดาํเนินการเกี8ยวกบัการทํา

ธุรกรรมเป็นการเฉพาะเรื8อง 
15. อนมุตัิการปรับเปลี8ยนกรรมการในคณะกรรมการชดุที8อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลเพื8อให้เกิดความเหมาะสมมาก

ยิ8งขึ <น และรับทราบรายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุที8อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูล 
16. อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  รวมถึงการกําหนดรายละเอียดและดําเนินการตา่งๆ เกี8ยวกบัหุ้นกู้  ภายใต้มติ

ที8ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ตามที8ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 
17. ให้ความเห็นชอบวงเงินการลงทนุในบริษัทนอกกลุม่ธุรกิจฯ และวงเงินสนิเชื8อที8ให้แก่บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื8อ

เสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื8อพิจารณาอนมุตัแิละขออนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
18. ทบทวน เปลี8ยนแปลง ให้ความเห็นชอบ และอนมุตัิวงเงินสนิเชื8อแกคู่ค้่าของธนาคารตามอํานาจอนมุตัิของ

คณะกรรมการบริหาร 
19. รับทราบการดาํเนินงานของกองทนุรวมเพื8อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 8 กองที8ธนาคารถือหนว่ย

ลงทนุ  รวมทั <งอนมุตัแินวทางการเตรียมปิดกองทนุรวมและการชําระบญัชีกองทนุรวม 

 

 

          (นายบรรยง พงษ์พานิช) 

                                    ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  

 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริหารความ
เสี�ยง  9 ทา่น ได้แก่ นายสพุล วธันเวคิน (ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง ) นายบรรยง พงษ์พานิช นายอญัญา ขนัธ
วิทย์ นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ นายชวลติ จินดาวณิค นายกฤตยิา วีรบรุุษ นางภทัรพร มิลนิทสตู นายพรรษฤทธิ6 ตระการ
กิจวชิิต และนายนรเชษฐ์ แสงรุจิ 

ในรอบปี 2558 ที�ผา่นมา คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมกีารประชมุรวมทั :งสิ :น 15 ครั :ง เพื�อปฏิบตัิหน้าที�ตาม
ขอบเขตอํานาจหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมีการดําเนินการที�สาํคญัสรุปได้ดงันี : 

1. วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี�ยงของธนาคาร ให้สามารถประเมิน ตดิตามผล และ
กํากบัดแูลปริมาณความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม  

2. เห็นชอบนโยบายที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารความเสี�ยงสาํคญัของธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ รวมถึงทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายดงักลา่ว เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาอนมุตัิ อาทิ นโยบายการบริหาร
ความเสี�ยงด้านเครดิต นโยบายการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง นโยบายการบริหารความเสี�ยงด้าน
ตลาด นโยบายการบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ นโยบายการการบริหารความเสี�ยงด้านชื�อเสยีง 
นโยบายอํานาจอนมุตัิสนิเชื�อ นโยบายเรื�องการลงทนุในหลกัทรัพย์และการบริหารฐานะในบญัชีเพื�อการค้า 
และนโยบายอํานาจอนมุตัิสนิเชื�อรายยอ่ยแบบ Product Program  

3. อนมุตัิหลกัเกณฑ์และระเบียบการปฏิบตัิงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ รวมถึงทบทวนและ
ปรับปรุงหลกัเกณฑ์และระเบียบการปฏิบตัิงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ อาทิ หลกัเกณฑ์ที�
เกี�ยวข้องกบัการพิจารณาอนมุตัสินิเชื�อ หลกัเกณฑ์ในการจดัชั :นสนิทรัพย์ การกําหนดขอบเขตการทดสอบ
สถานการณ์และสมมตฐิานสาํหรับการทดสอบภาวะวิกฤตตามเกณฑ์ ICAAP และ Supervisory Scenario 
เพื�อคํานวณเงินกองทนุในภาวะวกิฤตประจําปี 2558 แผนการดําเนินการเพื�อรองรับหลกัเกณฑ์การกํากบั
ลกูหนี :รายใหญ่ (Single Lending Limit)และแผนการปรับลดความเสี�ยงและความเสยีหายที�สาํคญั  

4. อนมุตัิการปรับเปลี�ยนกรรมการในคณะอนกุรรมการที�อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลเพื�อให้เกิดความเหมาะสม
มากยิ�งขึ :น รวมถึงรับทราบรายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะอนกุรรมการที�อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูล 

5. รับทราบรายงานภาพรวมความเสี�ยงของธนาคารและภาพรวมความเสี�ยงของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ รายงาน
ความเสี�ยงด้านเครดิต การวเิคราะห์หาสาเหตแุละการบริหารจดัการความเสี�ยงด้านเครดิต รายงานภาพรวม
ความเสี�ยงและความเสยีหายด้านปฏิบตัิการที�สาํคญั และรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยงของบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุ  

6. จดัทํารายงานผลการดําเนินนโยบายสนิเชื�อและหลกัเกณฑ์สนิเชื�อตอ่คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการธนาคาร  
 

        (นายสพุล วธันเวคิน ) 

       ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 



 แบบ 56-1 ประจําปี 2558  

 

เอกสารแนบ 9 หน้า 1 

รายงานรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารธนาคารต่อรายงานทางการเงนิต่อรายงานทางการเงนิ  

  

คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร และงบการเงินรวม
ของธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที2ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจัดทําขึ 5นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที2ถือปฏิบตัิอยู่ในประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที2เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่าง
สมํ2าเสมอ  ใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวัง และประมาณการที2ดีที2สุดในการจัดทํา รวมทั 5งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และปฏิบตัิตามข้อกําหนดของประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  งบการเงินดงักลา่วได้ผา่นการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื2อนไขจากผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตที2เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีที2ผา่นมาที2เป็นจริง โปร่งใส ่และเป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้น และนกัลงทนุทั2วไป 

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและดํารงไว้ซึ2งระบบบริหารความเสี2ยง  ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการกํากบัดแูลที2เหมาะสมและมีประสทิธิผล เพื2อให้มั2นใจว่าข้อมลูทางการเงินมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียง
พอที2จะดํารงรักษาไว้ซึ2งทรัพย์สินของธนาคาร ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดความเสี2ยงจากการดําเนินการที2ผิดปกติอย่างมี
สาระสาํคญั 

ทั 5งนี 5 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั 5งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ2งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดแูลคณุภาพ
ของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูรายการที2เกี2ยวโยงกนั หรือ
รายการที2อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี2ยวกบัเรื2องนี 5ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ2งแสดงไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) แล้ว 

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอ เหมาะสม  และ
สามารถให้ความเชื2อมั2นอยา่งมีเหตผุลตอ่ความเชื2อถือได้ของงบการเงินของธนาคารและงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัท
ยอ่ย สาํหรับปีบญัชีสิ 5นสดุวนัที2 31 ธนัวาคม 2558 

 
 

 

 ( นายสพุล  วธันเวคิน )     ( นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ) 

      ประธานกรรมการ            ประธานเจ้าหน้าที2บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  
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