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11..    นโยบายและภาพรวมนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิการประกอบธุรกจิ  

  

1.11.1  ประวัติความเป็นมา    

 กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (“กลุม่ธุรกิจฯ”) เกิดขึน้จากการร่วมกิจการระหวา่งธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน) (“ธนาคาร”) และบริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) (“ทนุภทัร”) เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 เพื่อขยายขอบเขตการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกนัและสนบัสนนุความเป็นเลศิในทกุธุรกิจหลกัของธนาคารและภทัร โดยมุง่เน้นการผสมผสานความ
เช่ียวชาญในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุเข้าด้วยกัน โดยผลจากการร่วมกิจการ ธนาคารได้เข้าซือ้หุ้นของทนุภทัร
ร้อยละ 99.93 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดและออกหุ้นสามญัของธนาคารให้แก่ผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรตามอตัราสว่นการ
แลกเปลีย่นหุ้น (Swap Ratio) 1 หุ้นสามญัของทนุภทัรตอ่ 0.9135 หุ้นสามญัของธนาคารตามแผนการร่วมกิจการท่ีได้รับการ
อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555  

 ภายหลงัการร่วมกิจการเป็นต้นมา กลุม่ธุรกิจฯ แบง่การด าเนินธุรกิจออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
ซึง่ด าเนินงานโดยธนาคาร และธุรกิจตลาดทนุ ซึง่ด าเนินงานโดยบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ได้แก่ ทนุภทัร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร 
จ ากดั (มหาชน) (“บล.ภทัร”) บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั (“บล.เคเคเทรด”) (เดมิช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคนิ 
จ ากดั หรือ บล.เกียรตินาคิน) และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั (“บลจ.ภทัร”) (เดมิช่ือบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั หรือ บลจ.เกียรตินาคิน)  

 ก่อนที่จะมาเป็นกลุม่ธุรกิจฯ ธนาคารได้รับการจดัตัง้ขึน้ในรูปบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จ ากดั ในปี 2514 
ด้วยทนุจดทะเบยีนเร่ิมต้นจ านวน 10 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเงินทนุและธุรกิจหลกัทรัพย์ และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ในปี 2531 ก่อนที่จะจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 
2536 ซึง่ตอ่มาได้มีการแยกธุรกิจเงินทนุและธุรกิจหลกัทรัพย์ออกจากกนัในปี 2542 

 การด าเนินธุรกิจของบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ได้ผา่นทัง้ช่วงทีธุ่รกิจการเงินมีการเติบโต
และได้เผชิญกบัวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ส าคญัของประเทศหลายครัง้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ซึง่สง่ผลให้
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ถกูระงบัการด าเนินกิจการชัว่คราวพร้อมกบัสถาบนัการเงินอีก 57 แหง่  
อยา่งไรก็ดี ผลจากการด าเนินธุรกิจอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบประกอบกบัการสนบัสนนุจากพนัธมิตรที่เข้มแข็ง อาทิ ผู้ ถือ
หุ้น ลกูค้า ผู้บริหาร และพนกังานท่ีทุม่เทท างานอยา่งเตม็ที่ ท าให้บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตนิาคิน จ ากดั (มหาชน) ได้รับ
อนมุตัิจากกระทรวงการคลงัให้กลบัมาด าเนินการได้อีกครัง้ในปี 2541 และเติบโตขึน้เป็นล าดบัจนกระทัง่ได้รับอนญุาตให้
ยกระดบัจากบริษัทเงินทนุเป็นธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และเร่ิมด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตัง้แตว่นัท่ี 3 
ตลุาคม 2548 เป็นต้นมา 

ทนุภทัรเป็นบริษัทโฮลดิง้ (Holding Company) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2553 มีสถานะเป็นบริษัท
มหาชนจ ากดัที่ถกูจดัตัง้ขึน้ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของ บล.ภทัร เพื่อด าเนินธุรกิจการลงทนุและถือหุ้นของ บล.ภทัร  

บล.ภทัร เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หมายเลข 6 จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 17 กนัยายน 2540 ภายใต้นโยบายแยก
ธุรกิจเงินทนุและธุรกิจหลกัทรัพย์ออกจากกนัของบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ภทัรธนกิจ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ถกูจดัตัง้ขึน้และ
ด าเนินธุรกิจมาตัง้แตปี่ 2515 ธุรกิจหลกัของ บล.ภทัร ประกอบด้วยธุรกิจการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าให้แก่ลกูค้าสถาบนัในประเทศและตา่งประเทศซึง่มีพนัธมิตรทางธุรกิจ คือ ธนาคารแหง่อเมริกา เมอร์ริล ลนิช์ (“เมอร์
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ริล ลนิช์”) และลกูค้าบคุคลรายใหญ่ โดยมีการประกอบธุรกิจทีป่รึกษาการลงทนุสว่นบคุคลครอบคลมุถึงสนิทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทตา่งๆ ในลกัษณะ Asset Allocation ธุรกิจวานิชธนกิจ และธุรกิจการลงทนุ 

ธนาคารได้ซือ้หุ้นของ บลจ.เกียรตนิาคนิ ในสดัสว่นร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจากกองทนุบ าเหนจ็
บ านาญข้าราชการ โดยได้ช าระราคา 63 ล้านบาท และรับโอนหุ้นจ านวน 4.8 ล้านหุ้นเมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2555 และเกิดคา่ความนยิม 
19 ล้านบาทจากการซือ้หุ้นครัง้นี ้ สง่ผลให้ธนาคารถือหุ้นใน บลจ.เกียรตนิาคิน ทัง้สิน้ร้อยละ 99.99 และตอ่มาในวนัที่ 28 ธนัวาคม 
2555 ธนาคารได้โอนหุ้นใน บลจ.เกียรตินาคิน และในวนัที่ 2 มกราคม 2556 ธนาคารได้โอนหุ้นใน บล.เกียรตินาคิน ให้กบัทนุภทัรตาม
แผนการร่วมกิจการ โดยธนาคารถือหุ้นใน บล.เกียรตินาคิน และ บลจ.เกียรตินาคิน ผา่นทนุภทัรในสดัสว่นร้อยละ 99.96 

เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2555 หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในขณะท่ีหุ้นของทนุ
ภทัรถกูเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตอ่มาธนาคารได้เปลีย่นตวัยอ่ (Ticker) การ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของธนาคารจาก “KK” เป็น "KKP" โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2556 เป็นต้นมา 

เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 ทนุภทัรได้ขายหุ้นทัง้หมดจ านวน 49,999,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดใน บล.เคเคเทรด ให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า เอเชีย ไฟแนนซ์เชียล เซอร์วิสเซส จ ากดั ซึง่ตอ่มา
เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 บล.เคเคเทรด ได้เปลีย่นช่ือเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
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1.2 กลยุทธ์ขององค์กร  

 คณะกรรมการธนาคารได้พจิารณาก าหนดวิสยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) และคา่นิยมองค์กร (Value) ของ
ธนาคาร เพื่อให้มคีวามสอดคล้องกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัดงันี ้

 วิสยัทศัน์ :  เติบโตไปพร้อมกบัความส าเร็จของลกูค้าและสงัคม 

 พนัธกิจ  : น าทรัพยากรสูล่กูค้าอยา่งถกูต้อง พอเพียง และทัว่ถึง ด้วยการบริการท่ีเหนือความ
คาดหมายและไมอ่าจหาได้จากทีอ่ื่น 

 คา่นิยมองค์กร :  เราเช่ือใน.... 

- การสร้างความสมัฤทธ์ิด้วยอิทธิบาท 4  
- การอยูร่่วมกนัอยา่งหมูบ้่านไทย  
- การบริการท่ีข้ามพ้นการตอ่รอง  
- โลกาภิวตัน์ 
- ความช านาญเฉพาะด้าน และการท างานเป็นทีม  

 ส าหรับกลยทุธ์ระยะยาว กลุม่ธรุกิจฯ มุง่เน้นการด าเนินธุรกิจทีม่ีความเช่ียวชาญและมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 
ผา่นการพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงินและการลงทนุท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้
อยา่งครบถ้วน  ด้วยการสร้างสรรค์นวตักรรมใหมท่างธุรกิจ ตลอดจนสานตอ่ประโยชน์ร่วมกนั (Synergies) ภายในกลุม่ธุรกิจฯ 
รวมทัง้ขยายธุรกิจใหมเ่พิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มศกัยภาพในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์อยา่งเต็มรูปแบบ  

กลุม่ธุรกิจฯ มีแผนพฒันาช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการและตอบสนอง
กบัความต้องการท่ีแตกตา่งกนัได้ดียิ่งขึน้ นอกจากนี ้ กลุม่ธุรกิจฯ ยงัมุง่เน้นการพฒันาประสทิธิภาพการท างานอยา่งรอบด้าน 
ทัง้ในด้านระบบการท างาน การบริหารความเสีย่ง ตลอดจนการควบคมุตรวจสอบที่รัดกมุ โดยให้ความส าคญักบัการพฒันา
ศกัยภาพของบคุลากร การพฒันาระบบสารสนเทศ และการสง่เสริมวฒันธรรมองค์กร ซึง่เป็นรากฐานท่ีส าคญัในการพฒันา
ธุรกิจ โดยกลุม่ธุรกิจฯ มีนโยบายมุง่เน้นการพฒันาองค์กรใน 5 ด้านท่ีส าคญั ได้แก่ 

1. ความคล่องตวั (Flexible) เป็นองค์กรที่มคีวามคลอ่งตวัสงู ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้หลากหลาย
รูปแบบ 

2. ความเร็ว (Speed) เป็นองค์กรท่ีสามารถให้บริการลกูค้าได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว ด้วยกระบวนการตดัสนิใจที่
กระชบัฉบัไว 

3. นวตักรรม (Innovation) เป็นองค์กรที่มีนวตักรรม โดยปรับปรุงกระบวนการท างานและผลติภณัฑ์ให้สอดคล้อง
กบัแนวโน้มของตลาดอยา่งสม ่าเสมอ 

4. คณุภาพ (Quality) เป็นองค์กรที่มีการใช้ทรัพยากรทกุด้านอยา่งคุ้มคา่ ทัง้ทรัพยากรบคุคล เงินทนุ และระบบ
สารสนเทศ 

5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นองค์กรที่มีประสทิธิภาพ โดยควบคมุต้นทนุในการด าเนินงานให้อยูใ่นระดบัท่ี
สามารถแขง่ขนัได้เป็นอยา่งดี 
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1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  

ปี 2558  

การพฒันาเครือขา่ยสาขาและปรับปรุงบริการของสาขา 

ธนาคารได้ด าเนินการปิดสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีซึง่ขาดศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจทัง้สิน้ 24 สาขา
แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยสาขาทัง้ 24 สาขานีค้ิดเป็นร้อยละ 30 ของสาขาทัง้หมดของธนาคารในขณะนัน้ และมี
เงินฝากรวมกนัประมาณ 5,000 กวา่ล้านบาท ซึง่น้อยกวา่ร้อยละ 3 ของเงินฝากทัง้หมดของธนาคารในขณะนัน้ ธนาคารได้
ทยอยปรับปรุงสาขารูปแบบใหมเ่พื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลกูค้าและรองรับธุรกรรมตา่งๆ ทัง้เงินฝาก การลงทนุ และสนิเช่ือ 
ลดความซบัซ้อนและลดทอนเวลาในการท าธุรกรรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพด้านการบริการ ยกระดบั Branding ให้เดน่ชดั เป็นท่ี
จดจ า และสอดคล้องกบัทิศทางธุรกิจของธนาคารท่ีมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญ ยกระดบัสาขาที่ส าคญัเชิงกล
ยทุธ์ (มีปริมาณธุรกรรมทางด้านเงินฝากและการลงทนุสงู) ให้เป็น Financial Hub ที่รวมผลติภณัฑ์ทางการเงินและการลงทนุ
ของกลุม่ธุรกิจฯ ไว้ด้วยกนั รวมทัง้เปิดสาขาใหมใ่นท าเลที่มศีกัยภาพ ไมว่า่จะเป็นในห้างสรรพสนิค้าและสาขาที่เป็น Stand 
Alone ท าให้ ณ สิน้ปี 2558 ธนาคารมีสาขาทัง้สิน้จ านวน 65 สาขา ลดลงจาก 86 สาขา ณ สิน้ปี 2557 

การพฒันาผลติภณัฑ์และช่องทางการให้บริการ 

- สนิเช่ือ Lombard 

กลุม่ธุรกิจฯ เร่ิมให้สนิเช่ือ Lombard ซึง่เป็นสนิเช่ือทีม่ีสนิทรัพย์สภาพคลอ่งเป็นหลกัประกนัท่ีได้รับความนิยมทัว่โลก 
เป็นครัง้แรกในประเทศไทย สนิเช่ือ Lombard เป็นสนิเช่ือหมนุเวียนอเนกประสงค์ที่ธนาคารเสนอให้แก่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่
ของ บล.ภทัร ที่มีความต้องการเงินทนุในการเสริมสภาพคลอ่งทางการเงิน ไมว่า่จะเป็นในด้านการลงทนุ การอปุโภค หรือการ
ใช้จา่ยตา่งๆ โดยลกูค้าสามารถน าสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีถือครองมาเป็นหลกัประกนั โดยลกูค้าจะไมส่ญูเสยีผลตอบแทนที่
คาดวา่จะได้รับ เพราะไมต้่องขายสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีมีอยูเ่ดมิ  

สนิเช่ือ Lombard มี 2 ประเภท คือ สนิเช่ือแบบทวงถามหรือ Flexible Term Loan (ระยะเวลาไมเ่กิน 12 เดือน) และ
สนิเช่ือแบบมีก าหนดระยะเวลาหรือ Fixed Term Loan (ระยะเวลา 1,3,6,9 หรือ 12 เดือน) ประเภทของหลกัประกนัท่ีธนาคาร
ยอมรับ ได้แก ่ เงินสด หุ้นสามญัของบริษัทท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉพาะที่อยูใ่นดชันี SET100 หนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Fund) ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) และหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure Fund) ที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในอนาคตธนาคารมีแผนท่ีจะพฒันาประเภท
สนิทรัพย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนัเพิม่เติม อาท ิ หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล หุ้นกู้อนพุนัธ์ และเงินฝาก
ธนาคาร เป็นต้น โดยเจ้าหน้าทีก่ารตลาดของ บล.ภทัร เป็นผู้แนะน าสนิเช่ือดงักลา่วให้กบัลกูค้าที่สนใจ ในขณะท่ีธนาคารจะ
วิเคราะห์สนิเช่ือและจดัสรรสนิเช่ือให้กบัลกูค้า   

 สนิเช่ือ Lombard นบัเป็นตวัอยา่งของการพฒันาตอ่ยอดผลติภณัฑ์และบริการระหวา่งตลาดเงินและตลาดทนุ 
เพื่อให้ลกูค้าได้รับผลติภณัฑ์และบริการท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการและเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของลกูค้า 

- เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain และ KK Smart Million และเงินฝากประจ า KK Free 55 Up 

ในปี 2558 ธนาคารได้พฒันาผลติภณัฑ์เงินฝากออมทรัพย์พเิศษเพิ่มเติม เช่น KK Smart Gain และ KK Smart 
Million ซึง่แตล่ะผลติภณัฑ์มีอตัราดอกเบีย้ที่ตา่งกนั ส าหรับบญัชีเงินฝากประจ า ธนาคารได้ออกผลติภณัฑ์ KK Free 55 Up 
ส าหรับบคุคลธรรมดาที่มีอาย ุ55 ปีขึน้ไป ซึง่ผู้ฝากเงินจะได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที่กรมสรรพากรก าหนด 
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- การลงนามในสญัญาการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจด้านสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์รายหลกั (Captive Finance) กบั
บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ธนาคารได้ร่วมลงนามในสญัญาการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจด้านสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์รายหลกักบับริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อสง่เสริมความแขง็แกร่งและเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในธุรกิจสนิเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ โดย
ธนาคารจะมีพนกังานอ านวยสนิเช่ือประจ าโชว์รูมซูซูกิทัง้ 99 สาขาทัว่ประเทศที่พร้อมให้ค าปรึกษาเง่ือนไขทางการเงินท่ี
หลากหลาย การอนมุตัิสนิเช่ือเป็นไปอยา่งรวดเร็วด้วยระบบวเิคราะห์สนิเช่ือออนไลน์ซึง่สามารถแจ้งผลเบือ้งต้นได้ภายใน 1 
วนั  

- การร่วมเป็นพนัธมติรกบับริษัท ซลิค์สแปน จ ากดั เพื่อเปิดช่องทางใหมใ่ห้กบัลกูค้าผู้สมคัรสนิเช่ือรถกู้ เงินดว่น 

ธนาคารได้ลงนามในสญัญาเป็นพนัธมิตรกบับริษัท ซิลค์สแปน จ ากดั เพื่อเปิดช่องทางใหมใ่ห้กบัลูกค้าผู้สมคัร
สนิเช่ือรถกู้ เงินดว่นผา่นชอ่งทางออนไลน์ www.silkspan.com 

- การเปิดบริการรับฝากเงินผา่นช่องทางที่ท าการไปรษณีย์ 

ธนาคารได้เปิดให้บริการรับฝากเงินผา่นช่องทางที่ท าการไปรษณีย์ตามวนัและเวลาท าการไปรษณีย์เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ลกูค้า โดยรับฝากเงินเข้าบญัชีออมทรัพย์และบญัชีกระแสรายวนัในจ านวนขัน้ต ่า 100 บาท และสงูสดุไมเ่กิน 
50,000 บาทตอ่รายการ และไมเ่กิน 100,000 บาทตอ่บญัชีตอ่วนั ผู้น าฝากสามารถกรอกใบน าฝาก ณ ที่ท าการไปรษณีย์กวา่ 
1,400 แหง่ทัว่ประเทศ โดยไมต้่องแสดงสมดุบญัชีเงินฝาก  

- การปรับปรุงบริการใหมส่ าหรับลกูค้าเงินฝากผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ (KK Contact Center) 

ธนาคารได้ปรับปรุงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิเพื่อเพิ่มบริการใหมส่ าหรับลกูค้าเงินฝาก ประกอบด้วย 1) ถามยอดเงิน
ฝาก 2)  ขอรายการเคลือ่นไหวทางบญัชี 3) โอนเงินระหวา่งบญัชีของตนเองภายในธนาคารผา่นระบบอตัโนมตัิและเจ้าหน้าที ่
4) เปิดบญัชีเพิม่เติม 5) อายดัเช็คบญัชีกระแสรายวนั และ 6) สัง่ซือ้สมดุเช็ค 

- การให้บริการหกับญัชีอตัโนมตัเิพื่อช าระคา่งวดสนิเช่ือ 
ธนาคารได้เร่ิมให้บริการหกับญัชีอตัโนมตัิ (KK Direct Debit) จากบญัชีที่ลกูค้าเปิดไว้กบัธนาคารหรือธนาคาร

พาณิชย์อื่น เพื่อช าระคา่งวดสนิเช่ือตา่งๆ กบัธนาคาร อนัได้แก่ สนิเช่ือรถยนต์ สนิเช่ือสว่นบคุคล สนิเช่ือบตัรกดเงินสด สนิเช่ือ
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั สนิเช่ือบ้านกู้ เงินดว่น สนิเช่ือรถกู้ เงินดว่น สนิเช่ือ SMEs และสนิเช่ือธุรกิจ  

- การให้บริการหกับญัชีเงินฝากเพือ่การลงทนุแบบอตัโนมตัิ (KK Smart Investment Service) 
ธนาคารเร่ิมให้บริการหกับญัชีบญัชีเงินฝากเพื่อการลงทนุอตัโนมตัิในกองทนุรวมตามรายช่ือที่ธนาคารก าหนด 

บริการนีร้องรับการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิได้ทกุประเภท ทัง้บญัชีเงินฝากออมทรัพย์และบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ลกูค้า
สามารถก าหนดระยะเวลาและยอดเงินท่ีจะให้หกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิเพื่อไปลงทนุได้ โดยธนาคารมีระบบแจ้ง SMS 
อตัโนมตัิไปยงัลกูค้า เมื่อค าสัง่ซือ้หรือขายหรือสบัเปลีย่นเสร็จสมบรูณ์ 

การให้บริการหกับญัชีเงินฝากเพือ่การลงทนุอตัโนมตัิในปัจจบุนัม ี2 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบบริการหกับญัชีเงินฝาก
เพื่อการลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Sweep) ที่ลกูค้าสามารถก าหนดการซือ้และการขายได้ด้วยตนเองตามวงเงินในบญัชี โดยการ
ตัง้คา่สงูสดุ (MAX) เพื่อการซือ้หนว่ยลงทนุ และตัง้คา่ต า่สดุ (MIN) เพื่อขายหนว่ยลงทนุ เป็นการวางแผนเพิ่มผลตอบแทน
ให้กบับญัชีเงินฝาก พร้อมเสริมสภาพคลอ่งให้เพียงพอตอ่ความต้องการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั และ 2) รูปแบบบริการลงทนุท่ี
ลกูค้าสามารถวางแผนการลงทนุซือ้หนว่ยลงทนุได้ด้วยจ านวนเงินที่เทา่กนัทกุงวด (Saving Plan) โดยลกูค้าจะเป็นผู้ก าหนด

http://www.silkspan.com/
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ช่วงระยะเวลาในการลงทนุในแตล่ะงวด เช่น หกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิเป็นรายสปัดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส ซึง่เป็นการ
สร้างวินยัในการลงทนุอยา่งสม า่เสมอเพื่อปทูางสูอ่นาคตทีม่ัง่คัง่อยา่งยัง่ยืน 

ความคืบหน้าของความร่วมมือในธุรกิจประกนัชีวิต 

ภายหลงัจากที่ธนาคารได้ลงนามในสญัญาความร่วมมือส าหรับธุรกิจประกนัชีวิตแบบ Exclusive Partner กบับริษัท 
เจนเนอราลี ่ประกนัชีวติ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) (“เจนเนอราลี”่) เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2557 เป็นระยะเวลา 15 ปี เร่ิม
ตัง้แตปี่ 2558 เป็นต้นมา เพื่อจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ประกนัชีวิต ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุตัิเหตจุากเจนเนอราลีเ่พยีงราย
เดียวผา่นช่องทางตา่งๆ ของธนาคาร ธนาคารได้ร่วมมือกบัเจนเนอราลีอ่ยา่งใกล้ชิดเพื่อน าเสนอและทดแทนผลติภณัฑ์เดมิ
ด้วยผลติภณัฑ์ที่ดกีวา่ รวมไปถึงขยายรูปแบบผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ที่มีความแปลกใหมแ่ละสามารถตอบโจทย์ความต้องการลกูค้า
ได้ดียิ่งขึน้ เช่น กลุม่ผลติภณัฑ์ KKGEN Infinite Wealth และผลติภณัฑ์ประกนัชีวติคุ้มครองสนิเช่ือสว่นบคุคลใหม ่ ธนาคาร
และเจนเนอราลีท่ างานร่วมกนัอยา่งตอ่เนื่องเพื่อน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีดีที่สดุ และพฒันาความสามารถในการเสนอ
วิธีการวางแผนทางการเงินส าหรับลกูค้าที่ครอบคลมุและตรงกบัความต้องการของลกูค้าธนาคารทกุกลุม่ 

การรวมศนูย์การอนมุตัิสนิเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (Centralization) 

ธนาคารได้มีการรวมศนูย์การอนมุตัิสนิเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ การเปิดบญัชี การขอ
เปลีย่นแปลงข้อมลูของบญัชี การช าระอากรแสตมป์เช็ค และบริการเช็คเรียกเก็บ เป็นต้น ซึง่เป็นผลดีทัง้ตอ่ลกูค้าและธนาคาร 
ในแง่ของลกูค้า ลกูค้าจะได้รับการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้เนื่องจากการรวมงานบางประเภทมาด าเนินการท่ี
สว่นกลางโดยเจ้าหน้าที่ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน สว่นในแง่ของธนาคาร กระบวนการและคณุภาพการอนมุตัิสนิเช่ือมี
ความเป็นมาตรฐาน การควบคมุคณุภาพสนิเช่ือสามารถท าได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ ต้นทนุในการด าเนินงานลดลง และ
เพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายการขายหรือบริการอื่นให้มากขึน้    

 การพฒันาธุรกิจจดัการกองทนุของ บลจ.ภทัร 

 บลจ.ภทัร ได้มีการพฒันาธุรกิจจดัการกองทนุ โดยจดัตัง้กองทนุใหม่ ๆ อยา่งตอ่เนื่อง ในระหวา่งปี 2558 กองทนุท่ี
ส าคญัที่ได้รับการจดัตัง้ ได้แก่ กองทนุเปิดภทัร แอปโซลทู รีเทิร์น (PHATRA Absolute Return Fund)   และกองทนุเปิดภทัร 
โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA Global New Perspective Fund) เป็นต้น 

 กองทนุเปิดภทัร แอปโซลทู รีเทิร์น เป็นกองทนุรวมที่มุง่เน้นการสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกอยา่งสม ่าเสมอ ไมผ่นั
ผวนไปตามดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ เนื่องจากมีความสมัพนัธ์กบัดชันีต ่า ใช้กลยทุธ์การลงทนุแบบ Market Neutral โดยจะท า
การป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากการลงทนุในตราสารทนุ (Long Position) ด้วยการลงทนุในสถานะขาย (Short 
Position) ในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่รูปแบบกองทนุนีส้ามารถพิจารณาเป็น Asset Class ทางเลอืก เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถ
กระจายความเสีย่งจากการลงทนุในรูปแบบ Asset Allocation ได้มากยิ่งขึน้  

 กองทนุเปิดภทัร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เป็นกองทนุรวมที่เน้นการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ Capital 
Group New Perspective Fund (LUX) ซึง่เป็นกองทนุรวมตา่งประเทศที่บริหารจดัการโดย Capital Group ซึง่มีความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการจดัการการลงทนุยาวนานกวา่ 80 ปี กองทนุรวมนีเ้น้นการลงทนุในหุ้นสามญัทัว่โลกที่มี
ปัจจยัพืน้ฐานดี (Fundamental Focus) มีการบริหารพอร์ตการลงทนุเชิงรุก (Active Management) และมีผลการด าเนินงานท่ี
ดีสม ่าเสมอมายาวนานกวา่ 40 ปี 

 การพฒันาการก ากบัดแูลกิจการ 



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 สว่นที่ 1-1 หน้า 1-7 

 ธนาคารยงัคงมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารให้ดียิง่ขึน้ สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตา่งๆ 
ที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการส าหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม ทัง้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หลกัเกณฑ์การส ารวจโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard และเพื่อให้การก ากบัดแูลกิจการของธนาคาร
สามารถเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากลมากยิง่ขึน้ คณะกรรมการธนาคารจึงได้มกีารทบทวนหลกัการก ากบัดแูลกิจการของ
ธนาคารเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้ได้ปรับปรุงการด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการมาโดยตลอด โดยใน
ระหวา่งปี 2558 ธนาคารมีการด าเนินการเพิ่มเตมิในเร่ืองที่ส าคญั ซึง่รวมถึง 

- ทบทวนและปรับปรุงหลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคาร โดยขยายความในเร่ืองคณุสมบตัขิองกรรมการ
ของธนาคารท่ีมคีวามสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ และก าหนดให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมค่วร
ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอื่นท่ีอยูน่อกกลุม่ธุรกิจฯ มากกวา่ 2 แหง่ 

- คณะกรรมการธนาคารท าการประเมินผลการปฏิบตังิานเป็นรายบคุคล และเปิดเผยกระบวนการและผลการ
ประเมินในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีและรายงานประจ าปี 

- คณะกรรมการชดุยอ่ยที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการธนาคารทกุชดุจดัท ารายงานประจ าปีและ
เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีและรายงานประจ าปี 

- จดัท า Board Skill Matrix และใช้ฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ
ใหม ่

- เน้นย า้ความส าคญัของการด าเนนิงานตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัให้
มากยิ่งขึน้ โดยก าหนดให้พนกังานและผู้บริหารทกุคนของธนาคารต้องผา่น e-Learning และท าแบบทดสอบ
เก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนนิธุรกิจและนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนั 

- สือ่สารและขอความร่วมมือจากลกูค้า คูค้่า และบคุคลภายนอกในการงดเว้นการให้ของขวญั การสนัทนาการ 
หรือสิง่ตอบแทนใดๆ แกก่รรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่ธุรกิจฯ ในช่วงเทศกาลปีใหมห่รือในโอกาส
อื่นใด เพื่อให้การด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการให้บริการบนหลกัธรรมาภิบาลและ
การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ 

- ปรับปรุงนโยบายและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกบักฎระเบียบของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่
มีการเปลีย่นแปลงและเพื่อให้เกิดความชดัเจนมากยิง่ขึน้ อาทิ นโยบายการป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ของกลุม่ธุรกิจฯ หลกัเกณฑ์การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่
เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัตอ่การเปลีย่นแปลง
หลกัทรัพย์ หลกัเกณฑ์การรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง 
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการรายงานการกระจายการถือหุ้น และหลกัเกณฑ์เร่ืองการเสนอ
แตง่ตัง้กรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอ านาจในการจดัการ หรือที่ปรึกษาของธนาคาร เป็นต้น 

 
ปี 2559  

 การขายหุ้นทัง้หมดใน บล.เคเคเทรด 



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 สว่นที่ 1-1 หน้า 1-8 

ทนุภทัรซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของธนาคารถือหุ้นจ านวน 49,999,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมดใน บล.เคเคเทรด ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้นทัง้หมดใน บล.เคเคเทรด กบับริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า เอเชีย 
ไฟแนนซ์เชียล เซอร์วิสเซส จ ากดั เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2559  

ตอ่มาเมื่อคูส่ญัญาได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายหุ้นครบถ้วนแล้ว ทนุภทัรจึงได้ขายหุ้น
ทัง้หมดที่ถือใน บล.เคเคเทรด ให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า เอเชีย ไฟแนนซ์เชียล เซอร์วิสเซส จ ากดั เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 
2559 ซึง่ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 บล.เคเคเทรด ได้เปลีย่นช่ือเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 

การพฒันาผลติภณัฑ์และช่องทางการให้บริการ 

- การน าเสนอขายผลติภณัฑ์สนิเช่ือรายยอ่ยผา่นตวัแทนขาย 

ธนาคารได้จดัตัง้สายช่องทางการตลาดและพฒันาฐานลกูค้าขึน้เพื่อยกระดบัการขายส าหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และขยายฐานลกูค้าสนิเช่ือรายยอ่ยให้มากยิง่ขึน้ โดยอาศยัช่องทางการตลาดใหมผ่า่นตวัแทนขาย (Sales Agent) ในลกัษณะ
ที่เป็นการน าเสนอขายผลติภณัฑ์สนิเช่ือรายยอ่ยทางโทรศพัท์ (Telesales) มุง่เน้นการเพิ่มสว่นแบง่การตลาดเฉพาะผลติภณัฑ์
สนิเช่ือตา่งๆ และสร้างทีมขายที่มีประสทิธิภาพในพืน้ท่ีที่มศีกัยภาพทัว่ทัง้ประเทศ รวมทัง้พฒันากลยทุธ์และวางแผนเชิง
ปฏิบตัิการเพื่อเพิ่มสว่นแบง่การตลาดและรายได้ให้กบัธนาคาร 

สายช่องทางการตลาดและพฒันาฐานลกูค้าเร่ิมด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นต้นมา มีผลติภณัฑ์
สนิเช่ือรายยอ่ยที่เสนอขาย ได้แก่ สนิเช่ือบคุคล สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั และสนิเช่ือ SME โดย ณ สิน้ปี 2559 สายช่องทาง
การตลาดและพฒันาฐานลกูค้ามียอดสนิเช่ือส าหรับลกูค้ารายยอ่ยคงค้างจ านวน 5,027.48 ล้านบาท 

- การพฒันาและยกระดบัสาขาที่ส าคญัเชิงกลยทุธ์ให้เป็น Financial Hub 

ภายหลงัจากที่ธนาคารได้ด าเนินการปิดสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีซึง่ขาดศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ
และเปิดสาขาใหมใ่นท าเลที่มีศกัยภาพในปี 2558 ธนาคารได้มีการพฒันาและยกระดบัสาขาที่ส าคญัเชิงกลยทุธ์หรือ 
Flagship Branch ที่มีปริมาณธุรกรรมทางด้านเงินฝากและการลงทนุสงู ให้เป็น Financial Hub ที่รวมผลติภณัฑ์ทางการเงิน
และการลงทนุของกลุม่ธุรกิจฯ ไว้ด้วยกนั ทัง้บริการ PRIORITY ของธนาคาร บริการ Wealth Management และ Phatra 
Edge ของ บล.ภทัร เพื่อสะท้อนรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ในการเป็นธนาคารท่ีให้บริการด้านตลาดทนุอยา่ง
ครบวงจร โดยในปี 2559 ธนาคารได้เปิด Financial Hub ที่เป็นสาขารูปแบบใหมเ่พื่อให้บริการขึน้ 2 แหง่ที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัล
เวิลด์ ชัน้ 4 และทองหลอ่ (J Avenue)  

- การพฒันานวตักรรมด้านผลติภณัฑ์สนิเช่ือ 

ธนาคารได้เปิดตวัผลติภณัฑ์สนิเช่ือ  KK SME รถคณูสาม (KK SME Car3X) ซึง่เป็นครัง้แรกของสถาบนัการเงินไทย
ที่ใช้รถยนต์เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัสนิเช่ือเพื่อประกอบธุรกิจ และเป็นสนิเช่ือแนวคิดใหมท่ี่ชว่ยให้ผู้ประกอบการ SME มี
ทางเลอืกเร่ืองหลกัประกนั โดยผู้ประกอบการ SME ซึง่สว่นใหญ่มีรถยนต์ส าหรับใช้ในกิจการ สามารถน ารถยนต์มาเป็น
หลกัทรัพย์ค า้ประกนัเพื่อขอสนิเช่ือในวงเงินสงูสดุ 3 เทา่ของมลูคา่รถยนต์ที่ค า้ประกนั (สงูสดุ 3 คนัตอ่ราย) โดยมีวงเงินตัง้แต ่
400,000 – 5,000,000 บาท ระยะเวลาการผอ่นช าระ 24 – 72 เดือน อตัราดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ใน
อตัราที่ต า่กวา่สนิเช่ือบคุคล     
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ผลติภณัฑ์สนิเช่ือนีถื้อเป็นการสนบัสนนุผู้ประกอบการ SME ในการเพิ่มทางเลอืกในการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ ซึง่
สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นธุรกิจ SME เนื่องจากเป็นรากฐานของประเทศที่จะสร้างความแขง็แกร่งใน
การขบัเคลือ่นธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ 

ส าหรับสนิเช่ือประเภทเช่าซือ้รถยนต์ นอกจากธนาคารจะมีนวตักรรมด้านผลติภณัฑ์มาโดยตลอดแล้ว ธนาคารยงัเร่ิม
พฒันาการขายและให้บริการ (Sale & Service Model) หลายรูปแบบในช่วงปี 2558 – 2559 โดยแตล่ะรูปแบบมมีาตรฐาน
และจดุเดน่ในการท างานเพื่อตอบสนองความต้องการของคูค้่าทีต่า่งกนั ไมว่า่จะเป็นการท างานแบบ Captive Finance และ 
Preferred Partner 

- การเปิดตวัอยา่งเป็นทางการของธุรกิจ Phatra Edge 

ภายหลงัจากที่ บล.ภทัร มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญมากวา่ 15 ปีในธุรกิจ Wealth Management หรือบริการ
ดแูลเร่ืองการลงทนุให้กบักลุม่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ (High Net Worth) ซึง่มีเงินลงทนุมากกวา่ 30 ล้านบาท บล.ภทัร ได้ขยาย
ฐานลกูค้าสูก่ลุม่ Mass Affluent หรือผู้ที่เงินลงทนุตัง้แต ่2 – 30 ล้านบาท ด้วยบริการใหม ่ได้แก่ Phatra Edge หรือที่ปรึกษา
วางแผนการเงินสว่นบคุคล ซึง่ด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Open Architecture เช่นเดยีวกนักบัธรุกิจ Wealth Management 
โดยลกูค้าสามารถลงทนุในกองทนุรวมของทกุบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุได้โดยผา่น Phatra Edge 

Phatra Edge เปิดตวัอยา่งเป็นทางการในปี 2559 ภายใต้สโลแกน “Phatra Edge ตวัช่วยทกุเร่ืองการลงทนุ” มีความ
มุง่หมายที่จะช่วยให้ลกูค้าไปสูเ่ป้าหมายของชีวติได้เร็วและง่ายขึน้ด้วยการชว่ยจดัระบบการลงทนุแบบสว่นตวั ชว่ยวางแผนจดั
พอร์ตและแนะน าผลติภณัฑ์ที่เหมาะสมกบัแตล่ะบคุคล และให้ค าแนะน าในการวางแผนการเงิน (Financial Roadmap) ที่
ครอบคลมุทัง้การวางแผนภาษี แผนเกษียณอาย ุ แผนการศกึษาบตุร และแผนการลงทนุภายใต้การดแูลของที่ปรึกษาวาง
แผนการลงทนุ (Investment Advisor/ IA) ที่เช่ียวชาญเร่ืองการลงทนุ โดยลกูค้าสามารถติดตอ่ขอค าแนะน าได้ทัง้ทางโทรศพัท์
หรือนดัหมายเพื่อเข้ารับค าปรึกษาด้วยตนเองได้ที่ Financial Hub หรือสาขาของธนาคาร  

Phatra Edge เป็นตวัชว่ยด้านการลงทนุท่ีให้ความสะดวกสบาย ครบถ้วน ทกุที่ทกุเวลา โดยลกูค้าสามารถติดตาม
ข้อมลูขา่วสารด้านการลงทนุและท าธุรกรรมทางการเงินได้อยา่งสะดวกสบายผา่นระบบออนไลน์และแอปพลเิคชนัทาง
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี อีกทัง้ยงัมีบริการ One Report ที่สรุปภาพรวมของการลงทนุ การเติบโตของทรัพย์สนิ และอตัราผลตอบแทน
ย้อนหลงัไว้ในท่ีเดียวที่ชว่ยเพิม่ความสะดวกสบายในการติดตามและตรวจสอบผลการลงทนุ 

- ความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการเสนอขายผลติภณัฑ์ประกนัชีวติ 

 เจนเนอราลีซ่ึง่เป็นพนัธมิตรทางธรุกิจของธนาคารได้น าเสนอสทิธิพิเศษภายใต้ช่ือ Chronos ส าหรับลกูค้าของ
ธนาคารท่ีซือ้ผลติภณัฑ์ทางด้านประกนัชีวติมลูคา่สงู (High Premium) ผา่นทกุช่องทางของธนาคาร โดยสทิธิพิเศษที่ลกูค้าจะ
ได้รับ อาทิ บริการความเช่ือเหลอืด้านสขุภาพ การเดินทาง และบริการเลขาสว่นตวั ทีจ่ะดแูลลกูค้าผู้ ถือกรมธรรม์ของ 
เจนเนอราลีท่กุที่ทัว่โลกตลอด 24 ชัว่โมง  

- การออกบตัรเดบิตร่วมกบัยเูนีย่นเพย์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ธนาคารได้ร่วมมือกบัยเูนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชัน่แนล (UnionPay International) ซึง่เป็นเครือขา่ยการช าระเงินระหวา่ง
ประเทศ ออกบตัรเดบติ (KK Debit Card) เพื่อให้ลกูค้าสามารถใช้ช าระคา่สนิค้าและบริการ หรือเบิกถอนเงินสดได้ทกุที่ทัว่โลก 
ผา่นเทคโนโลยี EMV Chip ที่ช่วยป้องกนัการโจรกรรมข้อมลูบตัรเดบิตได้อยา่งปลอดภยัตามมาตรฐานสากล 
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บตัร KK Debit Card มี 4 ประเภท ได้แก่ 1) บตัรเดบติ KK Value Card ที่เหมาะสมกบัผู้ที่ชอบเบิกถอนเงินสดเป็น
ประจ า 2) บตัรเดบิต KK Maxi Card ที่เหมาะสมกบัผู้ที่ชอบเบกิถอนเงินสดและใช้จา่ยช าระคา่สนิค้าและบริการผา่นบตัรใน
วงเงินสงู และมีความคุ้มครองการเสยีชีวติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหต ุ3) บตัรเดบิต KK 
Trust Card ที่มีความคุ้มครองเพิม่เติมจากการเสยีชีวิตจากอบุตัิเหตแุละการรักษาพยาบาลจากการเกิดอบุตัิเหต ุและ 4) บตัร
เดบิต KK Protect Card ที่มีความคุ้มครองอบุตัิเหตทุีค่รอบคลมุแบบครบวงจร ทัง้การเสยีชีวติจากอบุตัเิหต ุ การ
รักษาพยาบาล การชดเชยรายได้จากการเกิดอบุตัเิหต ุ รวมถงึความคุ้มครองจากการโจรกรรมทางตู้ เอทเีอ็มและความ
ช่วยเหลอืฉกุเฉินทางท้องถนน 

- การเพิม่ช่องทางในบริการฝาก/ ถอนเงินสด และโอนเงินผา่นเคร่ืองมินิเอทีเอม็  

ธนาคารเป็นแหง่แรกในประเทศทีใ่ห้บริการฝาก/ ถอนเงินสด และโอนเงินผา่นเคร่ืองมินเิอทีเอม็ (Mini-ATM) เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ลกูค้าในการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีสาขาของธนาคารมากยิง่ขึน้ โดยมีความสามารถเทยีบเทา่กบั
เคร่ืองเอทีเอ็มด้วยต้นทนุท่ีต า่กวา่มาก ถือเป็นนวตักรรมทางการเงินของวงการการเงินและการธนาคารของประเทศ 

- การให้บริการ KK e-Banking 

 ธนาคารได้พฒันาบริการ KK e-Banking ขึน้เป็นช่องทางในการท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ลกูค้าของธนาคาร
สามารถบริหารจดัการด้านการเงินได้ด้วยตนเองบนพืน้ฐานของระบบการรักษาความปลอดภยัที่ได้มาตรฐาน โดยให้บริการใน
รูปแบบของเว็บไซต์และแอปพลเิคชนัของธนาคารและ Phatra Edge รองรับการใช้งานทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยมี
บริการตา่งๆ อาทิ บริการเรียกดขู้อมลูบญัชีเงินฝากและบญัชีกองทนุ บริการโอนเงินระหวา่งบญัชีตนเอง โอนเงินให้บคุคลอืน่ 
และโอนเงินตา่งธนาคาร และบริการช าระคา่สนิค้าและบริการ เป็นต้น โดยสามารถใช้บริการได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

- การให้บริการ KK Biz e-Banking 

 ธนาคารได้พฒันาบริการ KK Biz e-Banking ขึน้เป็นช่องทางในการท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ให้กบัลกูค้าธุรกิจ
ของธนาคารให้สามารถบริหารจดัการด้านการเงินได้ด้วยตนเองบนพืน้ฐานของระบบการรักษาความปลอดภยัที่ได้มาตรฐาน 
โดยให้บริการในรูปแบบของเว็บไซต์และแอปพลเิคชัน่ของธนาคารและ Phatra Edge รองรับการใช้งานทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดยมีบริการตา่งๆ อาทิ บริการเรียกดขู้อมลูบญัชีเงินฝากและข้อมลูบญัชีสนิเช่ือ บริการเรียกเก็บเงิน บริการ
ช าระเงิน และบริการส าหรับลกูค้าธุรกิจรถยนต์ เป็นต้น โดยสามารถใช้บริการได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

- การพฒันาบญัชีรูปแบบดจิิตอลหรือ KK e-Account 

ธนาคารได้พฒันาบญัชีรูปแบบดจิิตอลหรือ KK e-Account ขึน้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลกูค้าในการฝาก 
ถอน หรือโอนเงินได้โดยไมต้่องมสีมดุบญัชี เพียงแคแ่สดงบตัรประชาชนเทา่นัน้ 

ลกูค้าที่ใช้บริการ KK e-Account สามารถเปิดบญัชีออมทรัพย์ได้ทกุประเภท และท าธุรกรรมทางการเงินได้ด้วย
ตนเองผา่นช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ เช่น KK e-Banking หรือบริการผา่น KK Contact Center  

KK e-Account มีความปลอดภยัด้วยขัน้ตอนตรวจสอบข้อมลูและลายเซ็นของเจ้าของบญัชีกอ่นเร่ิมท าธุรกรรม
การเงิน และมีบริการ E-mail Statement แจ้งรายการเดินบญัชีผา่นอีเมล์ที่ลกูค้าให้กบัธนาคารทกุเดือนโดยไมม่ีคา่ใช้จา่ย 

- การรับโอนเงินตา่งประเทศ  
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ธนาคารได้ร่วมมือกบัพนัธมติรทางธุรกิจในการรับโอนเงินตา่งประเทศ (Remittance Service) เพิ่มเติมโดย
นอกเหนือจากเดิมที่ผู้ รับโอนจะได้รับเงินโอนผา่นบญัชีของธนาคารแล้ว ผู้ รับโอนยงัสามารถเลอืกที่จะมารับเงินโอนเป็นเงินสด
ที่สาขาของธนาคารทัว่ประเทศได้อีกด้วย 

- การขยายชอ่งทางการรับช าระเงินผา่นตวัแทนรับช าระเงิน 

ธนาคารได้ร่วมมือกบัพนัธมติรทางธุรกิจในการขยายช่องทางการรับช าระเงินผา่นตวัแทนรับช าระเงิน ซึง่ได้แก่ บิ๊กซ ี
CenPay และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อเพิม่ความสะดวกในการช าระคา่สนิเช่ือตา่งๆ ให้แก่ลกูค้ามากยิง่ขึน้ 

- การพฒันา KK Contact Center อยา่งตอ่เนื่องส าหรับลกูค้าบญัชีเงินฝากและลกูค้าสนิเช่ือ 

ธนาคารได้พฒันาระบบโทรศพัท์ตอบรับอตัโนมตัิหรือ KK Contact Center อยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้บริการแก่ลกูค้า
บญัชีเงินฝากและลกูค้าสนิเช่ือของธนาคาร โดยลกูค้าเงินฝากสามารถสอบถามวงเงินบตัรเอทีเอ็มและเปลีย่นวงเงินบตัร
เอทีเอ็ม ในขณะที่ลกูค้าสนิเช่ือสามารถสอบถามผลการสมคัรสนิเช่ือ ขอส าเนาใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษีส าหรับการ
ช าระสนิเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ในงวดลา่สดุ สอบถามข้อมลูสนิเช่ือบคุคลและสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั และเปิดบตัรกดเงินสดได้ผา่น
ระบบตอบรับอตัโนมตัิของธนาคาร 

- การสือ่สารผา่นช่องทางออนไลน์ 

ธนาคารค านงึถึงพฤติกรรมการรับสือ่ของลกูค้าในปัจจบุนั รวมถงึความสะดวกและรวดเร็วทีล่กูค้าจะได้รับข้อมลู
ขา่วสารจากธนาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ธนาคารจงึได้เปิดช่องทางการสือ่สารออนไลน์เพิม่เติมในหลากหลายช่องทาง  
ได้แก่ KK Twitter (@kiatnakinlive), KK LINE (@kiatnakinlive) และ KK YouTube (www.youtube.com/kiatnakinlive) ซึง่
ช่องทางดงักลา่วสามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายที่หลากหลาย โดยลกูค้าสามารถรับข้อมลูขา่วสารอพัเดตจากธนาคาร ทัง้ใน
รูปแบบข้อความ บทความ ภาพ เสยีง วดีิโอ ฯลฯ รวมถึงสอบถามข้อมลู แสดงความเห็น และเสนอแนะตอ่ธนาคารได้ตลอด 24 
ชัว่โมง  

- รายการ KKP Focus 
กลุม่ธุรกิจฯ ได้จดัให้มีรายการ KKP Focus ซึง่เป็นรายการท่ีให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร การลงทนุ 

รวมไปถึงผลติภณัฑ์และบริการตา่งๆ ของธนาคาร โดยออกอากาศทกุวนัจนัทร์ทางช่อง Money Channel เวลา 11:00 - 11:30 
น. ทัง้นี ้รายการท่ีออกอากาศแล้วสามารถดยู้อนหลงัได้ที่ KK YouTube (www.youtube.com/kiatnakinlive) 

การสานตอ่ประโยชน์ร่วมกนัภายในกลุม่ธุรกิจฯ 

ธนาคารและทนุภทัรยงัคงให้ความส าคญักบัการด าเนินการร่วมกนัเพื่อพฒันาศกัยภาพและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่
สามารถตอ่ยอดและลดข้อจ ากดัตา่งๆ ในการประกอบธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้เกิดการสานตอ่ประโยชน์ร่วมกนัและสามารถ
แขง่ขนัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งนอกจากความร่วมมือกนัในด้านธุรกิจลกูค้าบคุคลและธุรกิจการลงทนุที่มีความ
คืบหน้าตามล าดบัแล้ว ในปี 2559 ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ได้มีการด าเนินการร่วมกันในการพฒันาศกัยภาพและ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจ (Wholesale & Investment Banking/ WIB) โดยเป็นการ
ด าเนินการร่วมกันระหว่างสายตลาดการเงินและสายสินเช่ือบรรษัทของธนาคารและสายงานวานิชธนกิจและตลาดทนุของ 
บล.ภทัร ในการน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการตา่งๆ แก่ลกูค้าของกลุม่ธุรกิจฯ   

การพฒันาการก ากบัดแูลกิจการ 

http://www.youtube.com/kiatnakinlive
http://www.youtube.com/kiatnakinlive
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 ธนาคารยงัคงมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารให้ดียิง่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง คณะกรรมการ
ธนาคารจึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้ได้ปรับปรุงการ
ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการมาโดยตลอด โดยในระหวา่งปี 2559 ธนาคารมีการด าเนินการเพิม่เตมิ
ในเร่ืองที่ส าคญัดงันี ้

- ทบทวนและปรับปรุงหลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคาร โดยปรับปรุงและขยายความเพิม่เติมในเร่ืองมติ
และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น บทบาท การปฏิบตัิและความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น พนกังาน คูค้่า ชมุชน 
สงัคมและสิง่แวดล้อม รายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา การตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
การเปิดเผยข้อมลู การสรรหากรรมการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร ภาวะ
ผู้น าและวิสยัทศัน์ การประชมุคณะกรรมการธนาคาร การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชดุยอ่ย การพฒันากรรมการและผู้บริหาร การสบืทอดต าแหนง่งาน และการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูสดุ เป็นต้น 

- คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจ านวนลดลงจาก 15 คนในปีก่อนๆ เป็น 12 คนในปี 2559 และมี
สดัสว่นของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคารเพิ่มขึน้จากเดมิร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 42 และสดัสว่นของ
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารเพิ่มขึน้จากเดิมร้อยละ 53 เป็นร้อยละ 75 

- ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารเพิ่มเติมในเร่ืองการก าหนดระดบัความ
เสีย่งที่ธนาคารยอมรับได้ส าหรับการด าเนินธุรกิจของธนาคารให้เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งที่ธนาคารเผชิญ
อยู ่ การก ากบัดแูลให้การด าเนนิธุรกิจของธนาคารอยูภ่ายในขอบเขตความเสีย่งที่ก าหนดไว้ และการก าหนด
นโยบายประเมินความเสีย่ง ความเพยีงพอของเงินกองทนุของธนาคาร กลยทุธ์และแนวทางในการด ารง
เงินกองทนุของธนาคาร และนโยบายทดสอบภาวะวกิฤตให้ครอบคลมุและสอดคล้องกบัธุรกรรมและระดบั
ความเสีย่งที่มีนยัส าคญัของธนาคาร 

- ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมในเร่ืองการพิจารณานโยบาย
ของธนาคารเก่ียวกบัการใช้บริการอื่นที่ไมใ่ช่งานสอบบญัชี (Non-audit Services) ของผู้สอบบญัชี และสอบ
ทานการใช้บริการดงักลา่วเพื่อให้มัน่ใจวา่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และในเร่ืองการ
สอบทานมาตรการและระบบบริหารความเสีย่ง โดยสอบทานรายงานการบริหารความเสีย่งของฝ่ายจดัการ
เก่ียวกบัปัจจยัเสีย่งด้านตา่งๆ และสิง่ที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบาย กลยทุธ์ และ
แผนงานบริหารความเสีย่งที่ก าหนด 

- ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพิ่มเติมในการก าหนด
นโยบายเพื่อเสนอตค่ณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาในเร่ืองความเสีย่งที่ธนาคารยอมรับได้ส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

- จดัตัง้คณะกรรมการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบริหาร
ของธนาคารในการพิจารณาการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ของธนาคารหรือบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอยา่งราบร่ืน มีประสทิธิภาพ และอยูภ่ายใต้กรอบความเสีย่งที่เหมาะสม 

- ปรับปรุงนโยบายและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกบักฎระเบียบของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่
มีการเปลีย่นแปลงและเพื่อให้เกิดความชดัเจนมากยิง่ขึน้ อาท ิ นโยบายและแผนท่ีเก่ียวกบัการบริหารทนุ 
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการป้องกนัการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่
การก่อการร้าย นโยบายการประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัภยั นโยบายอ านาจอนมุตัิสนิเช่ือธุรกิจและสนิเช่ือคู่
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ค้า นโยบายอ านาจอนมุตัิสนิเช่ือรายยอ่ยแบบ Product Program และนโยบายการดแูลลกูค้าส าหรับการท า
ธุรกรรมอนพุนัธ์ เป็นต้น 

 

ปี 2560  

การพฒันาผลติภณัฑ์และช่องทางการให้บริการ 

- ผลติภณัฑ์สนิเช่ือ Portfolio for Property Financing 

สนิเช่ือ Portfolio for Property Financing (PPF) เป็นสนิเช่ือส าหรับลกูค้าบคุคลรายใหญ่ของ บล.ภทัร ที่มีความ
ต้องการซือ้อสงัหาริมทรัพย์หรือต้องการเพิ่มสภาพคลอ่งด้วยอสงัหาริมทรัพย์ที่มีอยู ่ โดยน าที่ดินเปลา่หรือที่ดินพร้อมสิง่ปลกู
สร้าง พร้อมด้วยสนิทรัพย์ทางการเงินของลกูค้า อาทิ เงินสด หุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉพาะที่อยู่
ในดชันี SET100 (ยกเว้นหุ้น KKP) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น มาเป็นหลกัประกนั ซึง่ตอ่ไปใน
อนาคตจะมีการพฒันาประเภททรัพย์สนิท่ีใช้เป็นหลกัประกนัเพิ่มเติม 

- บริการลงทนุตา่งประเทศส าหรับลกูค้าบคุคลรายใหญ่ 

บล.ภทัร ตอ่ยอดความเป็นผู้น าในธุรกิจที่ปรึกษาการลงทนุสว่นบคุคลด้วยการน าเสนอบริการลงทนุตา่งประเทศ
ภายใต้ช่ือ Global Investment Service (GIS) ส าหรับลกูค้าบคุคลรายใหญ่ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการบริหารเงินลงทนุใน
ตา่งประเทศผา่นการลงทนุในสนิทรัพย์หลากหลายจากภมูิภาคตา่งๆ ทัว่โลก ถือเป็นการกระจายความเสีย่ง และเพิ่มโอกาสใน
การได้รับผลตอบแทนที่มากขึน้จากการลงทนุ 

ด้วยปรัชญาส าคญัที่ บล.ภทัร ยดึถือในการให้บริการมาตลอดระยะเวลากวา่ 20 ปี ซึง่ได้แก่ การยดึเอาผลประโยชน์
ของลกูค้าเป็นท่ีตัง้และการให้บริการโดยผู้ดแูลมืออาชีพ บล.ภทัร ได้ปรับโครงสร้างของทมีวจิยัลกูค้าบคุคล โดยได้ยกระดบัเป็น
ทีม Chief Investment Officer (CIO Office) ที่มีผู้ เช่ียวชาญในสนิทรัพย์ประเภทตา่งๆ ท าหน้าทีว่ิเคราะห์และให้มมุมองการ
ลงทนุทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอยา่งเป็นกลาง เพื่อชว่ยในการจดัพอร์ตการลงทนุตามระดบัความเสีย่งของลกูค้าที่
ครอบคลมุในทกุประเภทสนิทรัพย์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยมีข้อจ ากดัวา่ต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่ออกโดย บล.ภทัร  
(Open Architecture)  

ในสว่นของการให้ค าแนะน าแก่ลกูค้า เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าปรึกษาทางการเงิน (Financial Consultant) ของ บล.ภทัร ซึง่
รู้จกัและทราบความต้องการของลกูค้าเป็นอยา่งดีจะอ านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าตัง้แตใ่ห้ค าปรึกษาการจดัพอร์ตการลงทนุ
จนถึงการท ารายงานรายเดือนสง่ให้แก่ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยลกูค้าสามารถเห็นภาพรวมของพอร์ตการลงทนุของตนเอง
ทัง้ในและตา่งประเทศจากรายงานการลงทนุประจ าเดือน (Consolidated Statement) เพื่อให้ลกูค้ามัน่ใจได้วา่เงินลงทนุและ
ทรัพย์สนิทัง้หมดได้รับการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 

- การออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  

หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Structured Products) เป็นตราสารทางการเงินท่ี บล.ภทัร ได้เสนอขายเพื่อเป็นตราสารเพื่อการ
ลงทนุส าหรับลกูค้ามากวา่ 8 ปี โดย Structured Products เป็นตราสารที่สามารถก าหนดรูปแบบการให้ผลตอบแทนและความ
เสีย่งให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ลงทนุได้ โดยในปัจจบุนัธนาคารและ บล.ภทัร ได้ร่วมกนัคิดค้นและออกเสนอขาย 
Structured Products ในรูปแบบตา่งๆ ที่หลากหลายมากยิง่ขึน้ เพื่อเสนอขายให้กบัลกูค้าของกลุม่ธุรกิจฯ อาทิ ลกูค้าบคุคล
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รายใหญ่และลกูค้าสถาบนัของ บล.ภทัร และของธนาคาร เป็นต้น ซึง่ผลติภณัฑ์ที่มีความซบัซ้อนเหลา่นีม้ีความเหมาะสมกบั
กลุม่ฐานลกูค้าเป้าหมายและตรงกบัความต้องการเฉพาะด้านของลกูค้า ท าให้กลุม่ธุรกิจฯ เป็นหนึง่ในผู้น าด้านการน าเสนอ
ขายผลติภณัฑ์ทางการเงินท่ีมีความหลากหลายที่สดุแหง่หนึง่ของประเทศ 

- ผลติภณัฑ์เงินฝากและประกนั 

ธนาคารได้พฒันาบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ เคเค ภทัร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์ (KK Phatra Smart Settlement/ 
KKPSS) ส าหรับลกูค้าของ บล.ภทัร เพื่อใช้เป็นบญัชีเงินฝากเพือ่การซือ้ขายหลกัทรัพย์และ/ หรือท าธุรกรรมอื่นใดกบั บล.ภทัร 
โดยบญัชี KKPSS ไมม่ีข้อจ ากดัในเร่ืองจ านวนเงินขัน้ต า่ในการเปิดบญัชี จ านวนครัง้ในการถอนเงิน และระยะเวลาการฝากเงิน 
ท าให้ลกูค้าสามารถบริหารสภาพคลอ่งเพื่อเช่ือมโยงกบัการลงทนุได้ง่าย นอกจากนี ้ ลกูค้าจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากบญัชี 
KKPSS ในอตัราที่สงูเหมือนเงินฝากประจ าอีกด้วย 

ส าหรับผลติภณัฑ์ประกนัชีวิต ธนาคารได้พฒันาผลติภณัฑ์ประเภทยนูิตลงิค์ ภายใต้ช่ือเคเคเจน โพรเทค ลงิค์ 
(KKGEN Protect Link) และเคเคเจน อินเวสท์ ลงิค์ (KKGEN Invest Link) ซึง่เป็นประกนัคูก่ารลงทนุท่ีลกูค้าได้ทัง้
ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ โดยลกูค้าสามารถเลอืกกองทนุได้หลากหลาย
และสามารถสบัเปลีย่นกองทนุได้ตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

- พฒันาการของธุรกิจสนิเช่ือรายยอ่ย 

เดิมธนาคารด าเนินธุรกิจสนิเช่ือรายยอ่ยโดยมุง่เน้นธุรกิจสนิเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ โดยท าการตลาดผา่นดีลเลอร์รถยนต์
และเครือขา่ยสาขาของธนาคารเป็นหลกั ตอ่มาธนาคารได้ปรับเปลีย่นกลยทุธ์เพื่อเน้นการเข้าถึงลกูค้าในเชิงรุกและการขยาย
บริการสนิเช่ือรายยอ่ยด้วยผลติภณัฑ์ที่หลากหลายมากขึน้ ไมว่า่จะเป็นสนิเช่ือบคุคล สนิเช่ือเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั และสนิเช่ือ Micro 
SMEs เพื่อยกระดบัให้ธนาคารก้าวสูก่ารเป็น Credit House ที่มีคณุภาพ  

ในปี 2560 ธนาคารได้พฒันาการน าเสนอขายผลติภณัฑ์สนิเช่ือรายยอ่ยผา่นการท าการตลาดเชิงรุกโดยสายช่องทาง
การตลาดและพฒันาฐานลกูค้า อาทิ การจดัมินิบธู (Mini Booth) ที่หมนุเวยีนไปให้บริการบริเวณอาคารส านกังานทัว่กรุงเทพฯ 
และการน ารถบริการสนิเช่ือเคลือ่นท่ี (KK Money Station) มาใช้เพื่อให้บริการทางด้านสนิเช่ือในพืน้ท่ีตา่งๆ และลดข้อจ ากดัใน
การเดินทางมายงัสาขาของธนาคาร เป็นต้น 

ในระยะเร่ิมต้น KK Money Station ให้บริการสนิเช่ือแก่ลกูค้าในยา่นนิคมอตุสาหกรรม โครงการหมูบ้่าน องค์กรชัน้
น า และแหลง่ชมุชนตา่งๆ เป็นการอ านวยความสะดวกในการขอสนิเช่ือให้กบัลกูค้า โดยลกูค้าที่สนใจสามารถยื่นขอสนิเช่ือได้
ทัง้สนิเช่ือบคุคล สนิเช่ือรถยนต์ สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั และสนิเช่ือ KK SME รถคณูสาม ที่ KK Money Station ได้ทนัที โดย
ธนาคารมีพนกังานคอยให้ค าปรึกษาอยา่งใกล้ชิดเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

ส าหรับสนิเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ ตัง้แตปี่ 2557 เป็นต้นมา ธนาคารมุง่พฒันาการรูปแบบการบริการ (Service Model) ที่
แตกตา่งจากตลาด เช่น Captive Finance Model กบัรถยนต์ยี่ห้อซูซูกิหรือ Preferred Partner Model (การให้บริการกบัเต้นท์
รถยนต์ขนาดกลางถงึขนาดใหญ่) โดยในปี 2559 - 2560 ธนาคารได้พฒันารูปแบบการให้บริการเพิ่มเติม เช่น การสนบัสนนุ
สนิเช่ือที่ตลาดรถยนต์มือสอง (KK Car Plaza) หรือการรับเคสสนิเช่ือจากคูค้่าหรือผู้กู้ผา่นช่องทางออนไลน์ (Online Model)  
นอกจากนี ้ ด้านการอนมุตัิสนิเช่ือ ธนาคารได้ทดลองพฒันากระบวนการในการอนมุตัิสนิเช่ือให้สามารถท าได้ภายในระยะเวลา 
2 - 3 ชัว่โมงในบางพืน้ท่ี และจะขยายให้ครบทกุพืน้ท่ีและผลติภณัฑ์สนิเช่ือรายยอ่ยประเภทอื่นๆ ภายในปี 2561 

- การพฒันาช่องทางการให้บริการเพื่อตอบรับนโยบาย National e-Payment 
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ธนาคารได้มีการพฒันาช่องทางการให้บริการตา่งๆ เพื่อตอบรับนโนบาย National e-Payment ของประเทศ อาท ิ 
การลงทะเบยีนพร้อมเพย์ของบคุคลและนิติบคุคล การโอนเงินพร้อมเพย์แบบ Single Transfer และแบบ Bulk Transfer ไปยงั
บญัชีปลายทางที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศพัท์เคลือ่นท่ี หมายเลขบตัรประชาชน หรือหมายเลข e-Wallet และ
การช าระคา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment) ผา่น Biller List ทัง้ชอ่งทางสาขาและ KK e-Banking เป็นต้น 

- การเพิม่ช่องทางการรับโอนเงินตา่งประเทศ 

ธนาคารได้ร่วมมือกบัพนัธมติรทางธุรกิจในการรับโอนเงินตา่งประเทศ โดยในปี 2560 ธนาคารได้มีพนัธมิตรทางธุรกิจ
เพิ่มขึน้อีก 2 ราย คือ Merchantrade Asia Sdn Bhd และ DollarSmart Global Pte Ltd นอกจากนี ้ยงัขยายบริการรับเงินสด
จาก RIA Financial Services เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลกูค้าที่ประสงค์จะมารับเงินโอนเป็นเงินสดที่สาขาของธนาคารทกุ
สาขาทัว่ประเทศ  

- การน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการผา่น KK Auto Application และทางโทรศพัท์  

ธนาคารได้มีการเพิ่มช่องทางการน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการ ซึง่รวมถึงการขอวงเงินสนิเช่ือพเิศษผา่นช่องทาง KK 
Auto Application และการขายทางโทรศพัท์ (Telesales & Contact Center) โดยธนาคารคดัเลอืกกลุม่ลกูค้าที่คาดวา่จะสนใจ
ผลติภณัฑ์และมีศกัยภาพในการซือ้/ ช าระ (ในสว่นของสนิเช่ือ) และแจ้งเตือนเพื่อตอ่อายปุระกนัในรูปแบบของ Call 
Reminder ผา่นพนกังานขายทางโทรศพัท์ (ในสว่นของประกนัภยัรถยนต์) เป็นต้น 

- การพฒันาช่องทางการบริการผา่น KK Contact Center 

ธนาคารมีศนูย์บริการลกูค้า (KK Contact Center) หมายเลขโทรศพัท์ 0-2165 - 5555 ทีใ่ห้บริการตา่งๆ ผา่นระบบ
โทรศพัท์ตอบรับอตัโนมตัิ (IVR) และผา่นเจ้าหน้าที่ทกุวนั โดยในปี 2560 ธนาคารได้มีการพฒันาการให้บริการในสว่นของ
ศนูย์บริการลกูค้าเพิ่มเติมหลายด้าน รวมถึงการขายผลติภณัฑ์ทางโทรศพัท์ โดยมุง่เน้นให้เกิดความสะดวกสบายและเป็นการ
เพิ่มทางเลอืกแก่ลกูค้า โดยมีพฒันาการท่ีส าคญัดงันี ้

- ขอส าเนาใบเสร็จก ากบัภาษีรถยนต์ส าหรับงวดลา่สดุผา่นระบบอตัโนมตัิ 

- บริการเปลีย่นวงเงินบตัรสนิเช่ือเงินสด (Cash Card) ผา่นระบบอตัโนมตัิ 

- บริการจองซือ้หลกัทรัพย์ของ บล.ภทัร ผา่น KK Contact Center 

- การให้บริการออกหนงัสอืรับรองและรับรองส าเนาเอกสารนติิบคุคลทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

ธนาคารด าเนนิการพฒันาระบบเช่ือมตอ่กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้ร่วมลงนามในบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือระหวา่งธนาคารกบักรมพฒันาธุรกิจการค้าในการเปิดให้บริการออกหนงัสอืรับรองและรับรองส าเนาเอกสารนติิบคุคลทาง
อิเลก็ทรอนกิส์ (e-Certificate) ผา่นธนาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกและลดระยะเวลาให้แกป่ระชาชนและผู้ประกอบธรุกิจในการขอ
หนงัสอืรับรองบริษัทประเภทตา่งๆ 

- การพฒันาช่องทางออนไลน์ของ Phatra Edge 
Phatra Edge ได้มีการพฒันาช่องทางออนไลน์อยา่งตอ่เนื่องเพือ่ให้ลกูค้าสามารถเข้าใช้งานได้ครบทกุแพลตฟอร์ม  

ได้แก่ เว็บไซต์และแอปพลเิคชัน่ทางโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ทัง้ในระบบ iOS และ Android โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นของ
แอปพลเิคชัน่ทางโทรศพัท์เคลือ่นท่ีที่มีการพฒันาเพิม่เตมิเพื่อให้การลงทนุเป็นเร่ืองงา่ยแคป่ลายนิว้ด้วยการเข้าสูร่ะบบด้วย 
Touch ID และเพิ่มเติมในสว่นของฟังก์ชัน่การใช้งานเพื่อให้ครอบคลมุการท าธุรกรรมของลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน อาท ิการโอน
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เงินหลกัประกนั การโอนหุ้น เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัเพิม่ความสะดวกมากยิง่ขึน้ในการติดตามขา่วสารการลงทนุในรูปแบบเสยีง
ด้วยบริการ Voice Blast และข้อมลูกองทนุรวม ซึง่รวมถงึบทวเิคราะห์และค าแนะน าทีเ่ป็นกลาง 

- นิตยสาร OPTIMISE 

กลุม่ธุรกิจฯ ได้จดัท านติยสาร OPTIMISE โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อรวบรวมทรัพยากรองค์ความรู้ของกลุม่ธุรกิจฯ มาน าเสนอ
แก่ผู้อา่น เนือ้หาของนติยสารประกอบไปด้วยบทสมัภาษณ์บคุคลส าคญัในวงสงัคมและลกูค้า บทวเิคราะห์เศรษฐกิจและการลงทนุโดย
ผู้ เช่ียวชาญ ตลอดจนเร่ืองราวเก่ียวกบัอาหาร ศิลปะ การทอ่งเทีย่ว และไลฟ์สไตล์อื่นๆ ที่คดัสรรแล้ววา่แสดงออกถงึวิสยัทศัน์ 
(Visionary) ความรู้จริง (Expertise) ความเช่ือถือได้ (Reliability) อีกทัง้มีรสสมัผสัแหง่ความเป็นไทย (Thai Touch) ครบถ้วนตามปรัชญา
ขององค์กร โดยจดัท าเป็นประจ าทกุ 3 เดือน 

การพฒันาธุรกิจจดัการกองทนุของ บลจ.ภทัร 

บลจ.ภทัร พยายามมุง่เน้นการน าเสนอผลติภณัฑ์ที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลอืกและสร้างโอกาสจากผลตอบแทน
ให้แก่ลกูค้า ในปี 2560 บลจ.ภทัร ได้เสนอขายกองทนุเปิดภทัร โกลบอล อนัคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-
H) ซึง่เป็นกองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund มีนโยบายลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ Jupiter Global Fund - 
Jupiter Dynamic Bond ซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารหนีต้า่งประเทศที่บริหารจดัการโดย Jupiter Unit Trust Managers 
Limited ซึง่มีทีมผู้จดัการกองทนุและทีมวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญด้านการลงทนุในตราสารหนีท้ัว่โลก 
ทัง้นี ้กองทนุ Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond เน้นการลงทนุในตราสารหนีท้ัว่โลก โดยมีกลยทุธ์การลงทนุแบบ 
Active Management ที่มีความยืดหยุน่ และปรับเปลีย่นได้รวดเร็วตลอดเวลา 

นอกเหนือจากผลติภณัฑ์กองทนุรวมแล้ว บลจ. ภทัร ยงัได้พฒันาผลติภณัฑ์กองทนุสว่นบคุคล โดยมีการน าเสนอ
กองทนุสว่นบคุคลท่ีลงทนุใน Structured Note ซึง่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลอืก
ในการลงทนุและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้กบัลกูค้า 

การสานตอ่ประโยชน์ร่วมกนัภายในกลุม่ธุรกิจฯ 

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ยงัคงพยายามอย่างต่อเนื่องในการด าเนินงานร่วมกันเพื่อพฒันาศกัยภาพ ลด
ข้อจ ากดัต่างๆ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการสานต่อประโยชน์ร่วมกนัและสามารถแข่งขนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ ซึ่งความพยายามดงักล่าวสง่ผลให้เกิดการพฒันาทัง้ในด้านธุรกิจลกูค้าบุคคล ธุรกิจการลงทนุ และธุรกิจบรรษัท
และวานิชธนกิจ 

ในปี 2560 การด าเนินงานร่วมกนัระหว่างสายงาน/ หน่วยงานที่ดแูลลกูค้าบุคคลของกลุม่ธุรกิจฯ อนัประกอบด้วย
สายธนบดีธนกิจของธนาคาร ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทนุสว่นบคุคลและ Phatra Edge ของ บล.ภทัร และ บลจ.ภทัร เป็นไปด้วย
ความราบร่ืนมากขึน้ ส่งผลให้ผลการด าเนินงานของสาขาของธนาคารสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย มีการน าเสนอขาย
ผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินท่ีมีความหลากหลายผา่นการ Cross-selling ให้กบัลกูค้ามากขึน้ และผลการด าเนินงานของ 
บลจ.ภทัร ก็มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดีอยา่งตอ่เนื่อง 

ในสว่นของธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจซึง่ประกอบด้วยสายสินเช่ือบรรษัทและสายตลาดการเงินของธนาคาร และ
สายงานวานิชธนกิจและตลาดทนุของ บล.ภทัร มีการด าเนินงานร่วมกนัในการน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการต่างๆ ทัง้ในเชิง
กว้าง (รวมผลิตภณัฑ์และบริการของแต่ละสายงาน) และในเชิงลกึ (ผลิตภณัฑ์และบริการของแต่ละสายงานมีความซบัซ้อน
มากยิ่งขึน้) ให้แก่ลกูค้าของกลุ่มธุรกิจฯ สง่ผลให้รายได้ประมาณร้อยละ 25 ของธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจในปี 2560 มา
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จากความส าเร็จในการด าเนินงานร่วมกนั และลกูค้าของกลุม่ธุรกิจฯ รับทราบเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการของกลุม่ธุรกิจฯ ที่
ครบถ้วนมากขึน้ นอกจากนี ้สายงานต่างๆ ในธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจยงัได้มีการด าเนินการในการน าเสนอผลิตภณัฑ์
และบริการของกลุม่ธุรกิจฯ ร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ อาทิ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบคุคล สายสินเช่ือธุรกิจ และสาขาของ
ธนาคาร เป็นต้น 

การพฒันาการก ากบัดแูลกิจการ 

 เพื่อยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารให้ดียิง่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง คณะกรรมการธนาคารได้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงหลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้ปรับปรุงการด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการ
ก ากบัดแูลกิจการ โดยในระหวา่งปี 2560 ธนาคารมีการด าเนินการเพิ่มเตมิในเร่ืองที่ส าคญัดงันี ้

- คณะกรรมการธนาคารรับทราบและท าความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code/ CG Code) ที่ออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) เพื่อน ามาใช้แทนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ที่ออกโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการธนาคารได้ตระหนกัถงึบทบาทหน้าที่
ในฐานะผู้น าและผู้ รับผิดชอบสงูสดุขององค์กร พร้อมทัง้ได้อนมุตักิารน าหลกัปฏิบตัิของ CG Code มาปรับใช้
ในการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อให้เกิดผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวและสร้างคณุคา่ให้แกก่ลุม่ธุรกิจฯ อยา่ง
ยัง่ยืน 

- ธนาคารได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงและประกาศความร่วมมือของสมาคมธนาคารไทยในการก าหนด
จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ภายใต้แนวคิดจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์พฒันาเศรษฐกิจสูค่วามยัง่ยืน
ตามแผนยทุธศาสตร์ 5 ปีของอตุสาหกรรมธนาคาร เพื่อร่วมปรับปรุงจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ให้เทา่ทนักบั
ความคาดหวงัของสงัคม สร้างมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ และยกระดบัความเช่ือมัน่
ให้กบัลกูค้าในเร่ืองการได้รับบริการท่ีมีความยตุิธรรม ตลอดจนข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ที่ถกูต้อง 

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายหลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคาร โดยปรับปรุงและขยายความเพิ่มเติมใน
เร่ืองหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น มติและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น บทบาท การปฏิบตัิและความรับผิดชอบตอ่
ลกูค้า รายการท่ีเก่ียวโยงกนั การเปิดเผยข้อมลู บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 
ภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์ การประชมุคณะกรรมการธนาคาร และบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายเร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ในเร่ืองหน้าทีใ่นการรักษา
ความลบั การปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม การปฏิบตัิตอ่ผู้อื่นอยา่งเคารพและให้เกียรติ การปฏิบตัิตามกฎหมาย และ
หน้าที่ในการสง่เสริมการปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณ 

- ปรับปรุงและก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเพิม่เตมิในเร่ืองตา่งๆ อาทิ การก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ที่
เป็นด้านการเงินและด้านท่ีไมใ่ชก่ารเงิน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรที่ส าคญัในภาพรวมของกลุม่ธุรกิจฯ 
เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด การอนมุตัิแผนการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ โดยค านงึถึง
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมและปัจจยัตา่งๆ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร การก ากบัดแูลให้มีการ
จดัสรรทรัพยากรที่ส าคญั เช่น เงินลงทนุ บคุลากร และเทคโนโลยี เป็นต้น อยา่งเพียงพอและมปีระสทิธิภาพ 
การสง่เสริมการคดิค้นและน านวตักรรมมาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสทางธรุกิจ พฒันาการด าเนินงานและการบริหาร
ความเสีย่ง และเอือ้ให้ธนาคารสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัที่ก าหนดไว้ การก าหนดโครงสร้าง
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คา่ตอบแทนบคุลากรท่ีเหมาะสมและจงูใจให้ปฏิบตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ การดแูลให้กลุม่ธุรกิจฯ มี
ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเพยีงพอและเหมาะสม เพื่อให้การท าธุรกรรมต่างๆ เป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพ และถกูต้องตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง การศกึษาและท าความเข้าใจ
โครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การบริหารและการด าเนินงาน การจดัให้มีการ
ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการธนาคารเป็น
ประจ าอยา่งน้อยปีละครัง้ การพิจารณาแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน การก าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การประเมินผล
การปฏิบตัิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทกุปี การแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
ผู้บริหารสงูสดุของทนุภทัรที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน การทบทวนบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อม อตุสาหกรรม 
ปัจจยัตา่งๆ หลกัเกณฑ์และกฎหมายทีม่ีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเอือ้ให้ธนาคารสามารถปรับตวัได้อยา่งเหมาะสม
และทนัตอ่เหตกุารณ์ และการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าทกุปี 

- ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพิ่มเติมใน
เร่ืองการก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ทัง้ทีเ่ป็นด้านการเงินและด้านท่ีไมใ่ช่การเงินในภาพรวมของ
กลุม่ธุรกิจฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยมีการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจยัตา่งๆ เพือ่น าเสนอขอ
อนมุตัิตอ่คณะกรรมการธนาคาร การให้ความส าคญักบัการจดัสรรทรัพยากรที่ส าคญัอยา่งเพยีงพอและมี
ประสทิธิภาพ การพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน (ฉบบัก่อนสอบทาน/ ตรวจสอบ) เพื่อเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และหนว่ยงานก ากบัดแูลทีเ่ก่ียวข้อง และการให้ความเห็นชอบงบการเงิน (ฉบบัสอบทานแล้ว/ ตรวจสอบแล้ว) 
เพื่อน าเสนอขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการธนาคาร 

- ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพิม่เตมิ
ในเร่ืองการประชมุร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และการสอบทานให้ธนาคารมี
ระบบควบคมุความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security and Control) ที่
เหมาะสมและมีประสทิธิผล 

- ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบั
กิจการอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการก ากบัดแูลให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มี
กระบวนการแก้ไขตามประเด็นการตรวจสอบของหนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูล ผู้ตรวจสอบภายนอก 
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน และหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ทีต่รวจพบ และการพิจารณาผลการ
ประเมินด้านการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารโดยหนว่ยงานภายนอก 

- ปรับปรุงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพิม่เติมในเร่ืองการคดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมและเป็นไปตามที่ระเบียบ
และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก าหนดเพื่อด ารงต าแหนง่ผู้บริหารสงูสดุของทนุภทัร เพื่อเสนอขออนมุตัิตอ่
คณะกรรมการธนาคาร 

- ก าหนดนโยบายการวา่จ้างผู้สอบบญัชีเพื่อท าหน้าที่ให้บริการอื่นทีม่ิใชก่ารสอบบญัชี เพื่อความโปร่งใสและ
เพื่อให้มัน่ใจวา่ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระอยา่งแท้จริง 

- ปรับปรุงนโยบายและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ของธนาคาร เพือ่ให้เกิดความชดัเจนมากยิ่งขึน้และเพื่อให้สอดคล้องกบั
กฎระเบียบของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่มีการเปลีย่นแปลง อาทิ นโยบายการบริหารความเสีย่งด้านตา่งๆ ของ
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ธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ นโยบายและแผนท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารทนุ นโยบายการสอบทานเงินให้สนิเช่ือ 
ธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือและภาระผกูพนั นโยบายการลงทนุในหลกัทรัพย์และการบริหารฐานะ
ในบญัชีเพื่อการค้าของกลุม่ธุรกิจฯ นโยบายระเบียบผลติภณัฑ์อนพุนัธ์ นโยบายอ านาจอนมุตัิสนิเช่ือธุรกิจและ
สนิเช่ือคูค้่า นโยบายอ านาจอนมุตัิสนิเช่ือรายยอ่ยแบบ Product Program นโยบายการรับให้บริการแก่ธุรกิจ
ทางการเงินและทางการ นโยบายการจ่ายเงินปันผล หลกัเกณฑ์การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังานและบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือที่สามารถเข้าถงึข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญั
ตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ หลกัเกณฑ์การบริหารสภาพคลอ่ง และระเบียบเร่ืองกระบวนการและ
ขัน้ตอนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุ เป็นต้น 

- ธนาคาร ทนุภทัร บล.ภทัร และ บลจ.ภทัร ได้จดัท าและยื่นแบบประเมินตนเองในเร่ืองมาตรการตอ่ต้านคอร์รัป
ชนัตอ่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption/ CAC) เพื่อตอ่อายใุบรับรองฐานะสมาชิก CAC ซึง่คณะกรรมการ 
CAC ได้มีมติให้การรับรองการตอ่อายกุารเป็นสมาชิก CAC ให้แก่ทัง้สีบ่ริษัท โดยการรับรองดงักลา่วจะมีอาย ุ
3 ปีนบัจากวนัท่ีมมีติให้การรับรอง   
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1.4 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มธุรกิจฯ 
 ธนาคารเป็นบริษัทแมข่องกลุม่ธุรกิจฯ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และมีบริษัทยอ่ย ได้แก่ ทนุภทัร ซึง่ประกอบ
ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และด าเนินธุรกิจการลงทนุ และบริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จ ากดั 
ซึง่ประกอบธุรกิจให้เชา่และบริการจดัการอาคารส านกังานท่ีให้เช่ากบัธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ โดยทนุภทัรมีบริษัท
ยอ่ยที่ให้บริการธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ได้แก ่ บล.ภทัร บริษัทยอ่ยที่ให้บริการธุรกิจจดัการกองทนุ ได้แก ่
บลจ.ภทัร และ Phatra Asset Management (Cayman) Limited (“Phatra Asset Management (Cayman)”) และบริษัท
ยอ่ยที่ประกอบธุรกิจจดัการในการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ได้แก่ Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund 

 แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ธุรกิจฯ มีดงันี ้

 

 
  

 นอกจากนี ้ ธนาคารยงัถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อแก้ไขปัญหาระบบสถาบนัการเงินจ านวน 6 กอง 
โดยธนาคารถือหุ้นในกองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1 ร้อยละ 99.95 กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 ร้อยละ 99.59 กองทนุรวม
เอเชียรีคอฟเวอร่ี 3 ร้อยละ 99.97 กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิงร้อยละ 98.91 กองทนุรวมบางกอกแคปปิตอลร้อยละ 95.72 
และกองทนุรวมแกมมา่แคปปิตอลร้อยละ 94.03 

ทัง้นี ้ บริษัทลกูของธนาคารท่ีอยูใ่นกลุม่ Solo Consolidation และ Full Consolidation ตามหลกัเกณฑ์การก ากบั
แบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทยแบง่ได้ดงันี ้

1. บริษัทลกูที่อยูใ่นกลุม่ Solo Consolidation: ไมม่ ี

2. บริษัทลกูที่อยูใ่นกลุม่ Full Consolidation ประกอบด้วย 

2.1 ทนุภทัร 

ทนุภทัรด าเนินธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่นและธุรกิจการลงทนุ มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงิน 
1,051,551,200 บาท 
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2.2 บล.ภทัร 

บล.ภทัร ด าเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ การจดั
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ กิจการการยมืและให้ยมืหลกัทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทนุ และธุรกิจสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า ได้แก่ การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และการเป็นผู้ ค้าสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า บล.ภทัร ขึน้ทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาประเภท A ให้บริการในฐานะท่ีปรึกษาสาขาการเงินกบั
กระทรวงการคลงั และได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ท าหน้าที่ท่ีปรึกษาทางการเงินและ
เป็นตวัแทนสนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บล.ภทัร มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงิน 
1,067,500,000 บาท 

2.3 บลจ.ภทัร 

บลจ.ภทัร ด าเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวมและการจดัการกองทนุสว่นบคุคล มีทนุ
จดทะเบยีนช าระแล้วเป็นเงิน 120,000,000 บาท 

2.4 Phatra Asset Management (Cayman) 

Phatra Asset Management (Cayman) ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทนุในตา่งประเทศ มีทนุจด
ทะเบียนเป็นเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

2.5 บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จ ากดั 

บริษัท ซีเอ็ม ไอ ซี ดเิวลล๊อปเม้นท์ จ ากดั ประกอบธุรกิจให้เช่าและบริการจดัการอาคารส านกังานที่ให้เชา่
กบัธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงิน 230,000,000 บาท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ   

 

กลุม่ธุรกิจฯ แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดําเนินงานโดยธนาคาร และธุรกิจ
ตลาดทนุ ดําเนินงานโดยบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ได้แก่ ทนุภทัร บล.ภทัร บลจ.ภทัร และ Phatra Equity Market Neutral Asia 
Pacific Fund โดยในด้านการดําเนินงานจะมีการประสานงานกนัอย่างใกล้ชิดทัง้ในสว่นของธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจ
ตลาดทนุ โดยอาศยัความเช่ียวชาญที่มีอยู่ของทัง้ 2 ธุรกิจ เพื่อขยายขอบเขตในการให้บริการและยกระดบัความสามารถใน
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

กลุม่ธุรกิจฯ ได้มีการตัง้เป้าหมายทางธุรกิจใน 3 เร่ือง และจดักลุม่การดําเนินงานตามเป้าหมายเพื่อดําเนินงาน
ร่วมกนัทัง้ในสว่นธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุ โดยคํานึงถึงความเช่ือมต่อและการสร้างประโยชน์ร่วมกนัในกลุม่
ธุรกิจฯ ซึ่งเป้าหมายทางธุรกิจดงักลา่ว ได้แก่ 1) ธุรกิจด้านการให้สินเชื่อ (Credit Business) และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 2) 
ธุรกิจ Private Banking และ 3) ธุรกิจ Investment Banking โดยในสว่นของธุรกิจการให้สินเชื่อจะเน้นการให้บริการด้าน
สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อาศยักระบวนการทํางานที่รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐาน อาศยัการพฒันาช่องทางการขายเพื่อให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี ใน
สว่นธุรกิจ Private Banking ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการสาํหรับลกูค้าที่มีความมัง่คัง่สงู จะอาศยัความร่วมมือกนัของทัง้ธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในเร่ืองของการใช้ประโยชน์จากฐานลกูค้าและช่องทางสาขา และธุรกิจตลาดทนุในเร่ืองความเชี่ยวชาญ
ด้านการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทนุ (Wealth Management) และสําหรับเป้าหมายทางด้านธุรกิจ Investment 
Banking จะเป็นการดําเนินงานร่วมกนัของหลายหน่วยงานภายใต้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุเพื่อ ให้กลุม่
ธุรกิจฯ สามารถให้บริการผลิตภณัฑ์ทางการเงินได้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้  

ตลอดปี 2560 กลุม่ธุรกิจฯ ยงัคงมุ่งเน้นการดําเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายทัง้ 3 ด้านที่ได้ตัง้ไว้ และ
จากการสร้างประโยชน์ร่วมกนัภายในกลุม่ธุรกิจฯ ภายใต้เป้าหมายดงักลา่ว สง่ผลให้กลุม่ธุรกิจฯ มีพฒันาการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจทัง้ในด้านผลิตภณัฑ์และบริการ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ในหลายด้าน 
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2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มธุรกจิฯ 

 โครงสร้างรายได้ของกลุม่ธุรกิจฯ ตามงบการเงินรวมสาํหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 – 2560 มีดงันี ้

 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 14,776 98.1 14,869 92.0 14,844 91.1 

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 5,328 35.4 4,436 27.5 4,216 25.9 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 9,449 62.8 10,433 64.6 10,628 65.2 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 3,934 26.1 4,174 25.8 4,448 27.3 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 1,770 11.8 1,945 12.0 1,916 11.8 

ธุรกิจตลาดทนุ 2,164 14.4 2,230 13.8 2,532 15.5 

คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ 463 3.1 468 2.9 393 2.4 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,471 23.1 3,707 22.9 4,055 24.9 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 877 5.8 577 3.6 268 1.6 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 336 2.2 203 1.3 178 1.1 

รายได้จากเงินปันผล 321 2.1 442 2.7 674 4.1 

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืนๆ 603 4.0 793 4.9 494 3.0 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 15,057 100.0 16,156 100.0 16,298 100.0 

 

  



 แบบ 56-1 ประจําปี 2560 

 

สว่นท่ี 1-2 หน้า 2-3 

2.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

2.2.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ประกอบด้วยธุรกิจการให้บริการทางด้านผลติภณัฑ์และบริการตา่งๆ ดงันี ้

- สินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ 

ธนาคารให้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ทกุประเภท ทัง้รถยนต์ใหมแ่ละรถยนต์ใช้แล้ว ซึง่รวมถึงรถยนต์นัง่ รถยนต์
อเนกประสงค์ และรถยนต์เชิงพาณิชย์ให้แก่บคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลที่ต้องการซือ้รถยนต์มาใช้งานทัว่ไป โดยลกูค้าสามารถ
เลอืกผอ่นชําระเทา่กนัทกุเดือนแบบปกติหรือแบบพิเศษ ตวัอยา่งเช่น ผอ่นชําระด้วยคา่งวดทีไ่มเ่ทา่กนัทกุเดือนตามความ
เหมาะสมกบัอาชีพและรายได้ของลกูค้า (ผลติภณัฑ์ Flexi-payment) หรือคา่งวดตํา่ในช่วงแรกของสญัญา (ผลติภณัฑ์สนิเช่ือ
แบบบอลลนู) เป็นต้น นอกจากนี ้ ธนาคารยงัให้บริการด้านอื่นๆ เก่ียวกบัรถยนต์ เช่น บริการด้านการขอใบอนญุาตเก่ียวกบั
รถยนต์ บริการด้านการทําประกนัภยั และภาษีรถยนต์ เป็นต้น โดยให้บริการครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั  

การสร้างพนัธมิตรท่ีดกีบัผู้ขายรถยนต์เป็นสิง่สาํคญัตอ่ธุรกิจสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ ธนาคารจึงได้พฒันาวิธีการ
ให้บริการแก่คูค้่าที่มีความหลากหลายตามความเหมาะสมของคูค้่าอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนี ้ ธนาคารยงัพฒันาช่องทางการขอ
สนิเช่ือแบบซือ้ขายรถยนต์ระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขายโดยตรง (C2C) ซึง่ทัง้ผู้ซือ้และผู้ขายสามารถติดตอ่ธนาคารได้หลายช่องทาง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สนิเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์คงค้างคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 54 ของสนิเช่ือรวมของธนาคาร โดยมี
สดัสว่นสนิเช่ือรถยนต์ใหมต่อ่รถยนต์ใช้แล้วรวมรถกู้ เงินดว่นแบบโอนเลม่เฉลีย่ร้อยละ 44 ตอ่ร้อยละ 56 ธนาคารยงัคงมุง่เน้นท่ี
จะพฒันาธุรกิจสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ โดยคํานงึถึงสภาพตลาดและสภาวะการแขง่ขนัควบคูก่นัไป เพื่อให้สามารถปรับเปลีย่น
การดาํเนินธุรกิจได้อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยให้ความสาํคญักบัการบริการท่ีรวดเร็ว มีประสทิธิภาพ เน้นการควบคมุ
คณุภาพของสนิเช่ือให้อยูใ่นระดบัท่ีดี   

- สินเชื่อรถกูเ้งินด่วน 

สนิเช่ือรถกู้ เงินดว่นหรือสนิเช่ือรถเพื่อเงินสดสาํหรับคนมีรถยนต์ทีต้่องการใช้เงินยามฉกุเฉินหรือเป็นเงินทนุหมนุเวียน 
เหมาะกบัลกูค้าที่มีรถยนต์เป็นของตนเองและหมดภาระการผอ่นชําระแล้ว โดยแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สนิเช่ือแบบ
โอนเลม่ทะเบียน (ผลติภณัฑ์ CarQuickCash) คิดอตัราดอกเบีย้แบบคงที่ (Flat Rate) และแบบ Flexi-Payment และ 2) 
สนิเช่ือแบบไมโ่อนเลม่ทะเบยีน (ผลติภณัฑ์ CarQuickCash แปะโป้ง) คิดอตัราดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 
ซึง่เป็นบริการท่ีมีความยดืหยุน่ โดยลกูค้าสามารถชําระเงินต้นคืนมากกวา่ยอดผอ่นชําระรายเดือนเพื่อลดภาระดอกเบีย้ ทัง้ยงัมี
ความรวดเร็วและเสยีคา่ธรรมเนียมถกูกวา่โดยไมต้่องชําระคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธ์ิรถยนต์  

- สินเชื่อบคุคล 

สนิเช่ือบคุคลเป็นสนิเช่ืออเนกประสงค์เพื่อช่วยเสริมสภาพคลอ่งให้แก่ลกูค้าสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ทีม่ีประวตักิารผอ่น
ชําระดี โดยแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สนิเช่ือ Term Loan คือ สนิเช่ืออเนกประสงค์ที่ไมต้่องใช้หลกัทรัพย์หรือบคุคลคํา้
ประกนัทําสญัญา มีกําหนดการผอ่นชําระคืนให้แก่ธนาคารเป็นจํานวนเงินแตล่ะงวดตามระยะเวลาที่กําหนด และ 2) สนิเช่ือ 
Revolving Loan (ผลติภณัฑ์ Happy Cash) ผู้กู้จะได้รับวงเงินสนิเช่ือพร้อมบตัรกดเงินสด (KK Cash Card) เพื่อเบกิถอนเงิน
สดผา่นเคร่ืองเอทีเอม็ของทกุธนาคารในเครือขา่ย ATM Pool โดยมีเง่ือนไขชําระคืนขัน้ตํา่ตามทีธ่นาคารกําหนด ทัง้นี ้ ในปี 
2560 ธนาคารขยายการให้บริการสนิเช่ือบคุคลไปยงักลุม่ลกูค้าที่สมคัรผา่นระบบออนไลน์ ซึง่เป็นอกีช่องทางหนึง่ในการ
ให้บริการสนิเช่ือบคุคล นอกจากนี ้ ธนาคารได้มีการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการอนมุตัิสนิเช่ือและอตัราดอกเบีย้ให้เหมาะสม
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กบัสภาวะตลาดและกลุม่เป้าหมายอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้สามารถแขง่ขนัในตลาดได้ และเพื่อรองรับการขยายช่องทางการขาย
ไปยงัช่องทางการขายใหม่ๆ  ในอนาคต 

-     สินเชื่อเพือ่ทีอ่ยู่อาศยั 

สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยัเป็นสนิเช่ือที่มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อซือ้ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างสาํหรับบ้านโครงการและบ้านมือ
สอง รวมถึง Refinance ภาระหนีส้นิเช่ือบ้านจากสถาบนัการเงินอื่น ในสว่นของสนิเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัได้มีการร่วมมือกบัฝ่าย
สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของธนาคารในการมอบสทิธิประโยชน์ให้แก่ลกูค้ารายยอ่ยของกลุม่โครงการท่ีธนาคารมีการ
สนบัสนนุสนิเช่ือ ธนาคารได้มกีารพฒันากระบวนการอนมุตัิสนิเช่ือให้มคีวามรวดเร็วมากยิง่ขึน้ รวมถงึมีดอกเบีย้ที่มีลกัษณะ
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าในกลุม่เป้าหมายที่ตา่งกนัและลกัษณะโครงการท่ีตา่งกนั 

- สินเชื่อบา้นกูเ้งินด่วน 

สนิเช่ือบ้านกู้ เงินดว่นเป็นสนิเช่ืออเนกประสงค์ทีม่ีวตัถปุระสงค์ใดๆ ที่ไมน่ําไปใช้ในเชิงธุรกิจ โดยใช้หลกัประกนัเป็นท่ี
อยูอ่าศยัปลอดภาระและเป็นกรรมสทิธ์ิของตนเอง รวมถงึ Refinance ภาระหนีส้นิเช่ืออเนกประสงค์จากสถาบนัการเงินอืน่ 
โดยการนําเสนอสนิเช่ืออเนกประสงค์เป็นแบบอตัราดอกเบีย้คงทีต่ลอดอายสุญัญา 

- สินเชื่อ Micro and Program SME 

สนิเช่ือ Micro and Program SME เป็นสนิเช่ือทีใ่ห้กบัลกูค้าบคุคลหรือนิติบคุคลที่ประกอบธุรกิจขนาดเลก็ ทัง้ภาค
การบริการ การค้าสง่ และการค้าปลกี และมีวงเงินหลากหลายรูปแบบ อาทิ วงเงินเพื่อเป็นทนุหมนุเวยีนในการประกอบธุรกิจ 
วงเงินเบกิเกินบญัชี และวงเงินเพือ่ขยายกิจการ นอกจากนี ้ธนาคารได้มีการพฒันา Program SME ขึน้ โดยใช้ช่ือวา่ KK SME 
รถคณู 3  ซึง่เป็นเงินกู้ลกัษณะผอ่นชําระโดยใช้รถยนต์เป็นหลกัประกนั และให้วงเงินสงูสดุถงึ 3 เทา่ของมลูคา่หลกัประกนั 
สงูสดุไมเ่กิน 5 ล้านบาท ซึง่มีเกณฑ์การอนมุตัิที่ยืดหยุน่และรวดเร็วกวา่สนิเช่ือ Micro SME เดมิ 

- สินเชื่อ Lombard 

สนิเช่ือ Lombard เป็นสนิเช่ืออเนกประสงค์เพื่อเสริมสภาพคลอ่งทางการเงินให้แก่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ของ บล.ภทัร 
ที่มีความต้องการ ไมว่า่จะเป็นในด้านการลงทนุ การอปุโภค หรือการใช้จา่ยตา่งๆ โดยใช้สนิทรัพย์ทางการเงินของลกูค้าเป็น
หลกัประกนั อาทิ เงินสด หุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉพาะที่อยูใ่นดชันี SET100 (ยกเว้นหุ้น KKP)  
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้าง
พืน้ฐานท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น โดยปัจจบุนัสนิเช่ือ Lombard มีให้เลอืก 2 ประเภท คือ Flexible Term (ไม่
เกิน 12 เดือน) และ Fixed Term (1,3,6,9 หรือ 12 เดือน) โดยมีเจ้าหน้าทีก่ารตลาดของ บล.ภทัร เป็นผู้แนะนําสนิเช่ือดงักลา่ว
ให้กบัลกูค้าที่สนใจ ซึง่ตอ่ไปในอนาคตจะมีการพฒันาประเภททรัพย์สนิท่ีใช้เป็นหลกัประกนัเพิ่มเตมิ 

- สินเชื่อ Portfolio for Property Financing (PPF) 

 สนิเช่ือ Portfolio for Property Financing เป็นสนิเช่ือสาํหรับลกูค้าบคุคลรายใหญ่ของ บล.ภทัร ที่มีความต้องการซือ้
อสงัหาริมทรัพย์หรือต้องการเพิ่มสภาพคลอ่งด้วยอสงัหาริมทรัพย์ที่มีอยู ่ โดยนําที่ดินเปลา่หรือที่ดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง พร้อม
ด้วยสนิทรัพย์ทางการเงินของลกูค้ามาเป็นหลกัประกนั อาทิ เงินสด หุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เฉพาะที่อยูใ่นดชันี SET100 (ยกเว้นหุ้น KKP)  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ และหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น ซึง่ตอ่ไปใน
อนาคตจะมีการพฒันาประเภททรัพย์สนิท่ีใช้เป็นหลกัประกนัเพิ่มเติม 
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- บริการเงินฝากและการลงทนุ 

ธนาคารเพิม่การให้บริการด้านเงินฝากและการลงทนุท่ีครบวงจร กลา่วคือ นอกจากเงินฝากออมทรัพย์ที่เหมาะกบัผู้
ฝากเงินแตล่ะประเภททัง้ทีเ่ป็นลกูค้าบคุคลธรรมดาและลกูค้านิตบิคุคลทัว่ไปแล้ว ธนาคารยงัได้ให้บริการด้านเงินฝากสาํหรับ
ลกูค้ากลุม่สหกรณ์ กองทนุ และสถาบนัผา่นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Cooperative Savings และ KK Financial Plus ผู้
ฝากเงินที่เป็นลกูค้าบคุคลธรรมดาและลกูค้านติิบคุคลทัว่ไปสามารถสร้างความมัง่คัง่ผา่นบริการการลงทนุในกองทนุรวมผา่น
ระบบอตัโนมตัิหรือ KK Smart Investment Service (KKSIS) และเพื่อเพิ่มความคลอ่งตวัให้กบัผู้ฝากเงิน ธนาคารได้พฒันา 
KK e-Account ทีล่กูค้าสามารถทําธุรกรรมทางบญัชีได้เพียงใช้บตัรประชาชนแบบ Smart Card นอกจากนี ้ธนาคารได้พฒันา
ผลติภณัฑ์เงินฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement (KKPSS) บญัชีเงินฝากเอกสทิธ์ิสาํหรับลกูค้าของ บล.ภทัร ที่ใช้
เป็นบญัชีหลกัในการชําระคา่ซือ้/ ขายหลกัทรัพย์ ซึง่ลกูค้าจะได้รับดอกเบีย้สงูกวา่บญัชีออมทรัพย์อื่นของธนาคาร โดยไมม่ี
ข้อจํากดัในการฝากและถอน สะดวกสบายด้วยการโอนเงินระหวา่งบญัชีหลกัและบญัชีรองโดยไมม่ีคา่ธรรมเนยีมหากสง่คาํสัง่
ผา่น บล.ภทัร ทําให้ลกูค้าสามารถบริหารสภาพคลอ่งเพือ่เช่ือมโยงกบัการลงทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

- บริการประกนัภยัและบริการประกนัชีวิต (Bancassurance) 

ผลติภณัฑ์ประกนัภยัเป็นผลติภณัฑ์หนึง่ที่ธนาคารมคีวามมุง่หวงัวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ลกูค้าเพื่อเป็นการป้องกนั
ความเสีย่งหรือความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ธนาคารมีบริการให้คําปรึกษาและแนะนําลกูค้าในการวางแผนทาง
การเงินในฐานะท่ีธนาคารเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยัและนายหน้าประกนัชีวิต โดยร่วมมือกบับริษัทประกนัภยัชัน้นําทีม่ี
ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง สามารถให้บริการลกูค้าได้ครอบคลมุทัว่ประเทศ ธนาคารมีความตัง้ใจที่จะให้ผลติภณัฑ์ประกนัภยั
ของธนาคารครอบคลมุผลติภณัฑ์ประกนัภยัแบบตา่งๆ และตอบสนองความต้องการของลกูค้าแตล่ะกลุม่ ประกอบด้วย  

1) การบริการด้านผลติภณัฑ์ประกนัชีวิตโดยให้คาํแนะนําการวางแผนทางการเงินแก่ลกูค้า ได้แก่ ประกนัชีวติแบบ
สะสมทรัพย์ ประกนัชีวิตแบบบาํนาญ รวมถึงผลติภณัฑ์ประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงินสนิเช่ือรายยอ่ยและสนิเช่ือ
ธุรกิจ เช่น สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ สนิเช่ือบคุคล สนิเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั และสนิเช่ือธุรกิจฟลอร์แพลน เป็นต้น เพื่อ
เป็นหลกัประกนัให้กบัผู้กู้ เมื่อเกิดเหตไุมค่าดคดิขึน้ โดยบริษัทประกนัชีวติจะชําระหนีแ้ทนผู้กู้หรือทายาท 

ในปี 2560 ธนาคารได้ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ประกนัชีวิต โดยมีการพฒันา
ผลติภณัฑ์ประกนัชีวิตแบบตา่งๆ เช่น เคเคเจน ยนูิต ลงิค์ (KKGEN Unit Link) เป็นประกนัแบบคูก่ารลงทนุ ทัง้
แบบชําระเบีย้ครัง้เดยีว (Single Premium) หรือชําระตอ่เนื่อง (Regular Premium) ซึง่แตล่ะผลติภณัฑ์มี
ลกัษณะความคุ้มครองและผลตอบแทนตา่งกนั เพื่อความเหมาะสมกบัความต้องการของแตล่ะกลุม่เป้าหมาย 

2) การประกนัวินาศภยัทีใ่ห้ความคุ้มครองอาคารสถานท่ี ทรัพย์สนิที่เป็นหลกัประกนัของทางธนาคาร โดยมีความ
รับผิดชอบตอ่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สนิของผู้ เอาประกนัภยั และผู้ที่เก่ียวข้องตามเง่ือนไขที่ระบใุนกรมธรรม์
ประกนัภยั ทัง้แบบประกนัคุ้มครองระยะสัน้ (1 ปี) หรือระยะยาว (3, 5 ปี) ได้แก่ ประกนัอคัคภียั ประกนัภยั
รถยนต์ ประกนัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิ และประกนัภยัทางทะเลและขนสง่ เป็นต้น  

- ธนบดีธนกิจ 

ธนาคารให้บริการด้านการจดัการเงินและการให้คาํปรึกษาด้านการลงทนุเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลกูค้าบคุคล
รายใหญ่หรือลกูค้าบคุคลท่ีมีสนิทรัพย์สงู (High Net Worth Individual) ที่มียอดเงินฝากและการลงทนุรวมกนั (Average 
Asset) ตัง้แต ่10 ล้านบาทขึน้ไป โดยการวเิคราะห์ความต้องการของลกูค้าและรวบรวมผลติภณัฑ์ด้านเงินฝากและการลงทนุท่ี
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หลากหลาย ประกอบด้วยผลติภณัฑ์เงินฝากของธนาคาร ผลติภณัฑ์ด้านการลงทนุซึง่ประกอบด้วยกองทนุรวมทกุประเภท อนั
ได้แก่ กองทนุรวมตราสารหนี ้ ตราสารทนุ  การจดัสรรเงินลงทนุ (Asset Allocation)  รวมทัง้การลงทนุตรงในตราสารหนี ้และ
ผลติภณัฑ์ประกนัชีวิตทัง้แบบสะสมทรัพย์ บํานาญ และคุ้มครองชีวติ เพื่อนําเสนอให้ตรงตามความต้องการของลกูค้าเฉพาะ
บคุคล 

บริการหลกัของธุรกิจธนบดธีนกิจมีดงันี ้

- PRIORITY Deposit  - บริการเงินฝากรูปแบบพิเศษหลากหลายประเภทของธนาคาร คดัสรรให้ลกูค้าเลอืกตาม

ความต้องการ ตอบทกุโจทย์ทางการเงินด้วยอตัราดอกเบีย้ที่คุ้มคา่  

- PRIORITY Investment - บริการให้คาํปรึกษาด้านการเงินและการลงทนุท่ีสอดรับกบัเป้าหมายทางการเงินของ
ลกูค้า โดยมี Relationship  Manager ประจําทีส่าขาและสาํนกังานใหญ่คอยให้การดแูลอยา่งใกล้ชิดร่วมกบัทีม
ผู้ เช่ียวชาญทางการเงินของ บล.ภทัร ผา่นบริการ 2 รูปแบบ ได้แก่ Phatra Wealth Management ให้บริการท่ี
ปรึกษาการลงทนุสว่นบคุคลสาํหรับนกัลงทนุรายใหญ่ที่มีสนิทรัพย์ในการลงทนุตัง้แต ่ 30 ล้านบาทขึน้ไป  มี
ความสนใจการลงทนุท่ีหลากหลาย โดยมีทีมที่ปรึกษาทางการเงินคอยให้คําแนะนําในการกระจายการลงทนุให้
มีสดัสว่นท่ีเหมาะสมตามหลกั Asset Allocation ซึง่คํานงึถงึรายละเอียดในทกุแง่มมุทีเ่ก่ียวข้องกบัสถานะ
ทางการเงินของลกูค้า เพื่อให้คาํแนะนําในการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสมที่สดุสาํหรับลกูค้าแตล่ะคน และ 
Phatra Edge  ให้บริการด้านการวางแผนทางการเงินสาํหรับนกัลงทนุท่ีมีเงินลงทนุตัง้แต ่ 2 ล้านบาทขึน้ไป  
ครอบคลมุทัง้ด้านการวางแผนภาษี แผนเกษียณ แผนการศกึษาบตุร พร้อมคําแนะนําในการจดัพอร์ตการลงทนุ 
และผลติภณัฑ์ที่เหมาะสมตามกลยทุธ์การจดัสรรการลงทนุควบคูไ่ปกบัการบริหารความเสีย่ง 

นอกจากนี ้ เพื่อเป็นทางเลอืกในการลงทนุให้กบัลกูค้า ธนาคารยงัเป็นตวัแทนขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวม โดยเป็นตวัแทนจําหนา่ยกองทนุรวมของ บลจ.ภทัร รวมถงึเป็นพนัธมติรกบับริษัทประกนัเพื่อให้บริการผลติภณัฑ์
ประกนัผา่นช่องทางของธนาคาร (Bancassurance) ตลอดจนการให้บริการธนาคารออนไลน์ (e-Banking และ Mobile 
Banking/ Investment) เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ลกูค้าในการทําธุรกรรมตา่งๆ ด้วยตนเอง   

นอกจากบริการทางการเงินแล้ว ธนาคารยงัมอบสทิธิพิเศษตา่งๆ รวมถงึมีการจดักิจกรรมสาํหรับลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง
ตลอดทัง้ปี โดยมีรูปแบบของกิจกรรมที่เน้นการเพิม่พนูความรู้ด้านการเงินและการลงทนุ และสร้างความมัง่คัง่ทางการเงินท่ี
ยัง่ยืนให้กบัลกูค้า อาทิ  KKP Focus Forum รายงานความเคลือ่นไหวของสถานการณ์การลงทนุทัว่โลก พร้อมให้คาํแนะนํา
ด้านการลงทนุ และสมัมนา NeXtGen Program from Study to Success ซึง่เป็นการสมัมนาอยา่งตอ่เนื่องทกุปีเพื่อ
วางรากฐานความพร้อมให้กบัผู้สบืทอดกิจการเพื่อตอ่ยอดธุรกิจให้มัน่คงก้าวหน้า  

- สินเชื่อบรรษัท  

สายสนิเช่ือบรรษัทจดัตัง้ขึน้ภายหลงัการควบรวมกิจการระหวา่งธนาคารกบัทนุภทัร มีวตัถปุระสงค์เพื่อการสานตอ่
ประโยชน์ร่วม (Synergies) ที่เกิดจากการร่วมกิจการของกลุม่ธุรกิจฯ โดยใช้จดุแข็งที่ทีมงานของ บล.ภทัร มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจที่ดีกบักลุม่ลกูค้าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ทีมงานของ บล.ภทัร ให้บริการด้าน
วานิชธนกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน การระดมทนุผา่นการเสนอขายหลกัทรัพย์ประเภทตา่งๆ และบริการด้านการเงินและการ
ลงทนุอื่นๆ ประกอบกบัความเช่ียวชาญของธนาคารในการให้บริการผลติภณัฑ์สนิเช่ือ การควบรวมกิจการนีท้ําให้กลุม่ธุรกิจฯ 
สามารถนาํเสนอผลติภณัฑ์ทางการเงินแก่ลกูค้าแบบเต็มรูปแบบ โดยกลุม่ลกูค้าใหมน่ีเ้ป็นแขนงใหมข่องธนาคารในการช่วย
กระจายความเสีย่งของการกระจกุตวัของสนิเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์และสนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่ธนาคารดําเนินธุรกิจอยู ่
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สายสนิเช่ือบรรษัทรับผิดชอบงานบริการสนิเช่ือในทกุอตุสาหกรรมภายใต้กรอบนโยบายสนิเช่ือของธนาคาร ทัง้นี ้มิได้
รวมกลุม่ธุรกิจซึง่ดแูลโดยสายสนิเช่ือธุรกิจ โดยสายสนิเช่ือบรรษัทมุง่เน้นการให้บริการด้านสนิเช่ือแก่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงบริษัทลกูและบริษัทในเครือ บริษัทขนาดใหญ่ที่ยงัไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึง
บริษัทข้ามชาติและบริษัทลกูหรือสาขา (Multi-national Company) และยงัมกีารให้บริการสนิเช่ือแก่ลกูค้าในตา่งประเทศ ซึง่
โดยหลกัเป็นบริษัทในกลุม่ประเทศอาเซียน ทัง้นี ้ ผลติภณัฑ์และบริการสนิเช่ือบรรษัทประกอบด้วยสนิเช่ือเงินทนุหมนุเวียนเพื่อ
เสริมสภาพคลอ่ง (Working Capital) สนิเช่ือสาํหรับโครงการขนาดใหญ่ (Project Finance) การจดัหาเงินกู้ ร่วม (Syndicated 
Loan) สนิเช่ือเพื่อการลงทนุขยายงาน ตลอดจนสนิเช่ือรูปแบบตา่งๆ ที่พฒันาขึน้ตามนวตักรรมทางการเงินของตลาดเงินและ
ตลาดทนุ เช่น เงินกู้ทีม่ีหุ้นเป็นหลกัประกนั เป็นต้น  

สายสนิเช่ือบรรษัทประสานงานอยา่งใกล้ชิดกบัทีมงานของ บล.ภทัร สายตลาดการเงิน และสายงานอื่นๆ ภายใต้กลุม่
ธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจ เพือ่ให้บริการทางการเงินท่ีหลากหลายแก่ลกูค้า มุง่สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงกว้างและเชิงลกึ
ในธุรกิจของลกูค้าเป้าหมาย เพือ่ทําการศกึษาวิเคราะห์ คดัเลอืกลกูค้าเป้าหมายและผลติภณัฑ์ทางการเงินท่ีเหมาะสม สาย
สนิเช่ือบรรษัทมเีป้าหมายทีจ่ะสร้างการเติบโตของสนิทรัพย์และรายได้อยา่งตอ่เนื่องในขนาดทีเ่หมาะสมกบัธนาคาร ทัง้ยงัเป็น
การกระจายโครงสร้างรายได้และความเสีย่งโดยเฉพาะความเสีย่งด้านกลยทุธ์และการกระจกุตวัของสนิเช่ือของธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารมียอดสนิเช่ือบรรษัทคงค้างจํานวน 15,807 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 
130 จากปี 2559 เนื่องจากสายสนิเช่ือบรรษัทมกีารขยายฐานลกูค้าใหมถ่งึ 7 กลุม่ธุรกิจ ประกอบกบัการท่ีสายสนิเช่ือบรรษัทมี
ฐานสนิเช่ือทีค่อ่นข้างตํา่ในปี 2559  

- สินเชื่อธุรกิจ 

สนิเช่ือธุรกิจประกอบด้วยสนิเช่ือในธุรกิจที่ธนาคารมีความเช่ียวชาญ 5 ด้าน คือ 1) สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 2) 
สนิเช่ือธุรกิจอพาร์ตเมนต์และโรงแรม 3) สนิเช่ือธุรกิจขนสง่ 4) สินเช่ือพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรม และ 5) สนิเช่ือธุรกิจเพื่อ
เคร่ืองจกัรและวสัดกุ่อสร้าง โดยธนาคารมีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความเช่ียวชาญในสนิเช่ือแตล่ะประเภทคอยให้บริการลูกค้า  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารมียอดสนิเช่ือธุรกิจคงค้างรวมจํานวน 44,283 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 
7 จากปี 2559 โดยรายละเอยีดของสนิเช่ือธุรกิจประเภทตา่งๆ มดีงันี ้

1. สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  

สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้บริการสนิเช่ือสาํหรับผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในกรุงเทพฯ และสว่นภมูิภาค 
โดยเป็นสนิเช่ือประเภท Project Finance ที่มีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย ธนาคารมุง่เน้นความ
สะดวกให้แก่ลกูค้าโดยมีขัน้ตอนการอนมุตัิที่รวดเร็ว ให้วงเงินตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ และกําหนดรูปแบบการ
ผอ่นชําระท่ีสอดคล้องกบัรายได้ของแตล่ะโครงการอยา่งเหมาะสม 

ธนาคารมีผลติภณัฑ์ทางการเงินที่ช่วยสนบัสนนุผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ที่หลากหลายและครบถ้วนสาํหรับการ
ดําเนินธุรกิจและโครงการให้บรรลเุป้าหมายและประสบความสาํเร็จ อาทิ เงินกู้ ระยะยาว ทัง้สาํหรับ Project Finance และเพื่อ
ลงทนุในที่ดินเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการในอนาคต วงเงินหมนุเวยีนสาํหรับหมนุเวียนในกิจการเพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคลอ่ง 
วงเงินอาวลัและวงเงินคํา้ประกนัตา่งๆ สาํหรับอาํนวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจและโครงการตา่งๆ เป็นต้น 

ธนาคารมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้มีทีมที่ปรึกษาทีเ่ก่ียวข้องกบั
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้คําปรึกษา เสนอทางเลอืกในการพฒันาโครงการท่ีมีผลตอบแทนสงูสดุ รวมทัง้มีสว่นร่วมใน
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การแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้าในรูปแบบของพนัธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ทีมงานท่ีปรึกษาประกอบด้วยทีมวิจยัข้อมลูอตุสาหกรรม ทีมที่
ปรึกษาสถาปนิก ทีมที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และทมีที่ปรึกษาประเมินราคา นอกจากนี ้ธนาคารมีระบบช่วยการบริหารงาน
โครงการเพื่อชว่ยอํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในด้านการบริหารความคืบหน้าการก่อสร้างและบริหารการใช้วงเงิน เป็น
บริการท่ีครบวงจร เพื่อช่วยเพิม่ศกัยภาพในการทําธุรกิจของลกูค้าของธนาคาร รวมทัง้มกีารพฒันาและปรับปรุงระบบการ
บริหารงานอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้การอนมุตัิและบริหารสนิเช่ือเป็นไปได้อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

2. สนิเช่ือธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม 

สนิเช่ือธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรมเป็นบริการสนิเช่ือที่ให้กบัลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นต์ให้เช่า  
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ อาคารท่ีอยูอ่าศยัรวมเพื่อเชา่ หอพกั อาคารสาํนกังานเพื่อเช่า คลงัสนิค้า และโรงแรม ทัง้ที่เป็นโครงการ
ใหมแ่ละปรับปรุงโครงการเดิม โดยธนาคารมีสถาปนิกและวิศวกรท่ีดแูลให้คําปรึกษาเร่ืองแบบก่อสร้างและการก่อสร้างเพื่อให้
ได้มาตรฐาน ธนาคารมีผลติภณัฑ์ทางการเงินท่ีชว่ยสนบัสนนุผู้ประกอบการท่ีหลากหลาย ได้แก่ เงินกู้ ระยะยาวทัง้สาํหรับ
ก่อสร้างโครงการใหม ่ ซือ้โครงการ Refinance หรือปรับปรุงตกแตง่อาคารเดมิ วงเงินหมนุเวียน วงเงินอาวลัและวงเงินคํา้
ประกนัตา่งๆ เป็นต้น 

3. สนิเช่ือธุรกิจขนสง่ 

สนิเช่ือธุรกิจขนสง่เป็นบริการสนิเช่ือที่ให้กบัลกูค้าผู้ประกอบการธรุกิจขนสง่ เช่น กลุม่บรรทกุปนูซเีมนต์ กลุม่บรรทกุ
นํา้มนั กลุม่ขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการนาํเข้าและสง่ออก และกลุม่ขนสง่ยานยนต์และอะไหล ่เป็นต้น ธนาคารมีบริการวงเงิน
สนิเช่ือประเภทตา่งๆ สาํหรับธุรกิจขนสง่ อาทิ เงินกู้ ระยะยาวเพื่อซือ้ที่ดิน ก่อสร้างอาคาร หรือเพื่อใช้ในธุรกิจขนสง่ วงเงิน
หมนุเวยีน วงเงินอาวลัและวงเงินคํา้ประกนัตา่งๆ วงเงินเช่าซือ้สาํหรับรถบรรทกุสบิล้อ รถบรรทกุหกล้อ รถหวัลาก หางพว่ง เป็น
ต้น 

4. สนิเช่ือพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรม  

สนิเช่ือพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรมมุง่เน้นการสนบัสนนุสนิเช่ือในธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจโรงพิมพ์ ธุรกิจ
บรรจภุณัฑ์ทัง้ประเภทกระดาษและพลาสติก ผลติ/ จําหนา่ยยานพาหนะ อะไหล ่ ชิน้สว่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์สือ่สาร/ 
คมนาคม บริการเก่ียวกบัยานยนต์ อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ ผลติ/ จําหนา่ยเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร รวมทัง้อตุสาหกรรมอาหารและ
อตุสาหกรรมทางการแพทย์ โดยธนาคารมีผลติภณัฑ์ทางการเงินท่ีช่วยสนบัสนนุผู้ประกอบการ อาทิ เงินกู้ ระยะยาวสาํหรับ
ขยายโรงงาน เพื่อซือ้เคร่ืองจกัรใช้ในธุรกิจ หรือเพื่อ Refinance วงเงินหมนุเวียน วงเงินเช่าซือ้และวงเงินลสิซิ่ง วงเงินอาวลัและ
วงเงินคํา้ประกนัตา่งๆ เป็นต้น  

5. สนิเช่ือธุรกิจเพื่อเคร่ืองจกัรและวสัดกุ่อสร้าง 

ธนาคารให้บริการสนิเช่ือธุรกิจเพือ่เคร่ืองจกัรและวสัดกุ่อสร้าง โดยมีบริการสนิเช่ือสนบัสนนุให้แกล่กูค้าผู้ประกอบการ
ในกลุม่ธุรกิจผลติและจําหนา่ยวสัดกุ่อสร้าง กลุม่ธุรกิจรับเหมากอ่สร้าง และกลุม่ธุรกิจจําหนา่ยและให้บริการเช่าเคร่ืองจกัรหรือ
อปุกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ธนาคารมีบริการสนิเช่ือประเภทตา่งๆ อาทิ เงินกู้ ระยะยาวสาํหรับขยายโรงงาน เพื่อซือ้เคร่ืองจกัรใช้
ในธุรกิจ หรือเพื่อ Refinance วงเงินหมนุเวียน วงเงินเชา่ซือ้และวงเงินลสิซิ่ง วงเงินอาวลัและวงเงินคํา้ประกนัตา่งๆ เป็นต้น 

นอกเหนือจากผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินตา่งๆ แล้ว ธนาคารได้มีการจดักิจกรรมเพื่อสนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจ
ของลกูค้าสนิเช่ือธุรกิจ โดยกิจกรรมหลกัที่จดัในปี 2560 มีดงันี ้
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1) งานสัมมนาประจําปี 2560 ซึ่ง เป็นงานสัมมนาใหญ่ประจําปีที่จัดให้กับกลุ่มลูกค้าของสินเช่ือธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์และสินเช่ือธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม หรือกลุม่ลกูค้าผู้สนใจอื่นๆ โดยมีวตัถปุระสงค์ของ
งานเพื่อเป็นการให้ข้อมลูภาพรวมเศรษฐกิจ ทิศทางของอตุสาหกรรม โอกาส และความเสี่ยงในการทําธุรกิจใน
ปี 2560  

2) งานสมัมนาระดบัปฏิบตัิการ (Workshop) เพื่อพฒันาความรู้ในด้านตา่งๆ ให้กบัพนกังานทัง้ในระดบัผู้บริหาร
และระดบัปฏิบตัิการของลกูค้าของธนาคาร เช่น สมัมนากลยทุธ์การใช้สือ่โฆษณาอยา่งมีประสทิธิภาพ 
(Facebook/ Google) เป็นต้น 

3) งานสนบัสนนุการขายโครงการของลกูค้า โดยการออกบธูร่วมกบัลกูค้าของธนาคาร ผา่นงานมหกรรมบ้านและ
คอนโด ครัง้ที่ 36 และครัง้ที่ 37  

- ธุรกิจบริหารสินทรพัย์  

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ดําเนินการมาตัง้แต่ปี 2542 โดยธนาคารและกองทุนรวมที่จดัตัง้ขึน้เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ
สถาบนัการเงินได้ประมลูซือ้สทิธิเรียกร้องของสถาบนัการเงินมาจากองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน (ปรส.) ต่อมา
ในช่วงระหว่างปี 2546 - 2549 ธนาคารได้ประมลูซือ้สินทรัพย์ด้อยคณุภาพที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายจากกรม
บังคับคดีเพิ่มเติม และในปี 2553 ธนาคารได้ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอลและกองทุนรวมแกมม่า
แคปปิตอลท่ีมีลกัษณะการดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกบักองทนุรวมอื่นๆ ที่ธนาคารถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งปัจจุบนัธนาคาร
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ในกองทนุรวมทัง้สิน้ 6 กอง โดยกองทนุรวมทกุกองอยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ดงักลา่วบริหารจดัการโดยสายบริหารหนี ้ซึ่งมีฝ่ายจดัการหนีแ้ละฝ่ายวิเคราะห์และสนบัสนุน
การบริหารหนีท้ําหน้าที่ดแูลบญัชีลกูหนี ้ติดต่อและเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี ้และฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขายทําหน้าที่ใน
การขายทรัพย์สนิรอขาย โดยลกูค้าหรือผู้สนใจสามารถค้นหาทรัพย์สนิตามประเภททําเล พืน้ท่ี หรือช่วงราคาได้ตามต้องการใน
เว็บไซต์ www.kkasset.com  

- ธุรกิจตลาดการเงิน  

 สายตลาดการเงินมุง่เน้นการนําเสนอผลติภณัฑ์ที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจและความต้องการลงทนุของลกูค้า ทัง้
ลกูค้าสถาบนั ลกูค้าบรรษัท และลกูค้าบุคคลรายใหญ่ ด้วยการประสานงานกนัอย่างมีระบบของกลุ่มธุรกิจฯ ในปีที่ผ่านมา 
สายตลาดการเงินสามารถดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ ขยายขอบเขตผลิตภณัฑ์ที่นําเสนอต่อ
ลกูค้าให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า และเพิ่มจํานวนลกูค้าให้มากขึน้ 

 การเติบโตของภาคธุรกิจและสภาวะคา่เงินท่ีผนัผวนในปี 2560 ทําให้ปริมาณธุรกรรมแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ
และธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเพิ่มสงูขึน้จากปีก่อน ทัง้จากลกูค้าเดิมและลกูค้าใหม่ นอกจากนี ้จากการ
ที่อตัราดอกเบีย้ในตลาดอยูใ่นระดบัตํ่าเป็นระยะเวลานาน ทําให้ลกูค้ามองหาผลิตภณัฑ์ที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้
มากกวา่การลงทนุในตราสารหนีท้ัว่ไป ซึง่สายตลาดการเงินได้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเพื่อเป็นผลิตภณัฑ์สําหรับลกูค้าบคุคล
รายใหญ่และลกูค้าสถาบนัที่ต้องการเพิ่มทางเลือกในการลงทนุที่หลากหลายมากขึน้ โดยมลูค่าการออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
ของธนาคารเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสําคัญ ส่วนธุรกิจการเป็นผู้ ค้าหลกัทรัพย์ในการซือ้ขายพันธบัตรและหุ้นกู้
ภาคเอกชน (อายคุงเหลือมากกว่า 1 ปี) มีสว่นแบ่งการตลาดอยู่ในอนัดบัที่ 8 หรือคิดเป็นสว่นแบ่งการตลาดร้อยละ 6.38 ซึ่ง
ขยบัขึน้มาอยู่ใน 10 อนัดบัแรกของผู้ ค้าที่มีปริมาณการซือ้ขายสงูสดุ ในขณะที่ธุรกรรมตัว๋แลกเงินระยะสัน้ ธนาคารได้มีการ

http://www.kkasset.com/


 แบบ 56-1 ประจําปี 2560 

 

สว่นท่ี 1-2 หน้า 2-10 

วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ของตลาดอยา่งใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในคณุภาพของผลิตภณัฑ์ตัว๋แลกเงิน โดย
ธนาคารยงัมีสว่นแบง่การตลาดในการเป็นผู้ ค้าหลกัทรัพย์ของตัว๋แลกเงินระยะสัน้เป็นอนัดบัท่ี 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 29.15  

สายตลาดการเงินยงัคงมีเป้าหมายในการยกระดบัมาตรฐานการให้บริการด้านตลาดการเงินให้สงูขึน้ รวมถึงพยายาม
ขยายขอบเขตการให้บริการด้านตลาดตราสารหนี ้โดยได้จดัตัง้ฝ่ายตลาดตราสารหนี ้(Debt Capital Market Department) ขึน้
ในปีที่ผ่านมาเพื่อรองรับธุรกรรมการออกตราสารหนีใ้นตลาดแรก และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานกํากับดูแลที่จะมีความเข้มงวดในการออกและเสนอขายตราสารหนีเ้พิ่มขึน้  ทัง้นี ้สายตลาดการเงินยังคงมุ่งให้
ความสาํคญัในการผสานความร่วมมือภายในกลุม่ธุรกิจฯ อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อกําหนดกลยทุธ์และวางแผนการปฏิบตัิงานในการ
ริเร่ิม พฒันา และนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างเป็นระบบ อีกทัง้ยงัยึดมัน่ในการ
พฒันาศกัยภาพของบคุลากร ซึง่เป็นกําลงัขบัเคลือ่นท่ีสาํคญัในการพฒันาและเติบโตของธรุกิจตลาดการเงินของธนาคารตอ่ไป 

นอกเหนือจากการให้บริการทางด้านผลติภณัฑ์และบริการตา่งๆ ที่กลา่วมาแล้วข้างต้น ธนาคารยงัให้ความสาํคญั
และมุง่เน้นการพฒันาประสทิธิภาพการดําเนินงานภายในในด้านตา่งๆ ผา่นทางสายงานสนบัสนนุซึง่ประกอบด้วยสาย
ปฏิบตัิการ สายบริหารทรัพยากรบคุคล สายเทคโนโลยีสารสนเทศ สายการเงินและงบประมาณ สายพฒันาระบบงาน ช่องทาง
ขายและผลติภณัฑ์ สายวเิคราะห์และตรวจสอบเครดิต สายบริหารความเสีย่ง สายกลยทุธ์ สาํนกัผู้บริหาร สาํนกักํากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงาน สาํนกัตรวจสอบภายใน สาํนกัสือ่สารองค์กรกลุม่ธุรกิจ และสาํนกัที่ปรึกษากฎหมายและงานคดี โดยมีพฒันาการท่ี
สาํคญัดงันี ้ 

ดา้นบคุลากร 
ธนาคารให้ความสาํคญัอยา่งยิ่งกบัการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและศกัยภาพผู้นําขององค์กร ด้วยเช่ือมัน่วา่บคุลากร 

ทีมงานและผู้นําที่มีประสิทธิภาพคือหัวใจสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทัง้มุ่งเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมการทํางาน ส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วม การเคารพซึ่งกันและกนั การทํางานอย่างเป็นมือ
อาชีพ การร่วมยินดีและช่ืนชมในความสําเร็จของบุคลากรภายในองค์กรที่เป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนา 
สร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ  ให้เกิดขึน้ภายในองค์กร โดยผา่นกระบวนการและระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลในด้านต่างๆ อาทิ การ
สรรหาและคดัเลือกบคุลากรที่มีคณุภาพ การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เป็นธรรม สอดคล้องตามผลการปฏิบตัิงาน
และอยูใ่นระดบัที่เทียบเคียงกบัอตุสาหกรรมได้ การบริหารความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ การฝึกอบรมและการพฒันาผ่าน
การจดัการองค์ความรู้ที่หลากหลาย สง่เสริมให้มีกิจกรรมเพื่อเช่ือมและสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ตลอดจนการเปิดโอกาส
และจดัหาเวทีให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการพฒันาและสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ  ให้กบัลกูค้าและองค์กร เป็นต้น 

ดา้นปฏิบติัการ 
การดําเนินงานด้านปฏิบตัิการยงัคงมุง่เน้นการให้บริการงานปฏิบตัิการทางธุรกิจที่สนองตอบต่อพฒันาการหรือการ

เปลี่ยนแปลงของความต้องการทางธุรกิจตลอดจนความต้องการของลูกค้า รวมทัง้การพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการงานปฏิบตัิการทางธุรกิจตอ่เนื่องจากปีที่ผา่นมา เพื่อให้การดําเนินธุรกิจบรรลผุลตามเป้าหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ  

นอกจากนี ้ในปี  2560 – 2561 ธนาคารยงัดําเนินโครงการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิการทางธุรกิจหลกั
ของธนาคาร ทัง้ในบริการด้านเงินฝาก ด้านสินเช่ือและด้านที่เก่ียวข้อง ภายใต้โครงการพฒันาโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่สําหรับธุรกิจหลกั (New Core Banking System) ซึ่งพฒันาการนีจ้ะช่วยให้ธนาคารเพิ่มขีดความสามารถใน
การสนองตอบความต้องการทางธุรกิจและลกูค้าได้อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพดีขึน้กวา่เดิมอยา่งมีนยัสาํคญั อนัเป็นสว่น
สาํคญัในการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวตอ่ไป 
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ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในปี 2560 สายเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารได้ดําเนินโครงการพฒันาระบบ New Core Banking เพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพในการให้บริการและการเสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงินในกลุม่เงินฝากและสินเช่ือ โดยโครงการอยู่ระหว่างดําเนินการ
ตามแผนงานท่ีวางไว้ ในขณะเดียวกนัธนาคารก็ได้ดําเนินแผนโครงการปรับปรุงระบบด้านบญัชีเพื่อให้การบริหารจัดการบญัชี
ของธนาคารมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้  

ปี 2560 นบัเป็นปีสาํคญัที่ธนาคารได้เปิดบริการการโอนเงินพร้อมเพย์ในหลายช่องทาง เช่น  Internet Banking และ
ระบบ Mobile Banking รวมถึงได้พฒันาต่อยอดการให้บริการโอนเงินเพื่อใช้ในการเป็นช่องทางการทําธุรกรรมของธนาคาร 
และบริการท่ีให้กบัลกูค้าในกลุม่ Corporate Internet Banking ในผลติภณัฑ์สนิเช่ือเช่าซือ้อีกด้วย  

ในปี 2561 ธนาคารมีพนัธกิจร่วมกบัสมาคมธนาคารไทยในการพฒันาระบบพร้อมเพย์ไปสูก่ารเป็นระบบ Electronic 
Bill Payment ที่สมบรูณ์ภายใต้นโยบายการให้บริการชําระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศที่จะทําให้ธนาคารและลกูค้าของ
ธนาคารมีความคลอ่งตวัมากขึน้ในการชําระเงิน 

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาระบบงานเพื่อการให้บริการอยา่งตอ่เนื่องและเพื่อขยายฐาน
การให้บริการและความมัน่คงปลอดภยัในการใช้บริการแก่ลกูค้าของธนาคาร ในปี 2560 ธนาคารได้ปรับปรุงสถาปัตยกรรม IT 
Infrastructure ให้เป็นรูปแบบท่ีทํางานได้ตลอดเวลาทกุศนูย์ข้อมลู (Active-active Data Center) ตอ่เนื่องจากการปรับปรุง 
Data Center ทีแ่ล้วเสร็จในปี 2559 ซึง่สถาปัตยกรรมนีจ้ะชว่ยให้การใช้งานอปุกรณ์ได้ประโยชน์เต็มที่  

ในปี 2560 ธนาคารได้รับรางวลั CISO of the Year และรางวลั Best Application Security จากนิตยสาร Network 
World Asia ซึง่แสดงให้เห็นถงึการพฒันาการให้บริการทางอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารทีมุ่ง่เน้นการให้ลกูค้าได้รับความมัน่คง
ปลอดภยัสงูสดุ และเพื่อให้เกิดการตอบสนองตอ่แผนธุรกิจ สายเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการวางแผนงานให้สอดคล้องกบั
สายงานทกุสายงานเพื่อสนบัสนนุให้ธนาคารสามารถแสดงศกัยภาพในการพฒันาผลติภณัฑ์และบริการสูต่ลาดได้อยา่งมี
ประสทิธิผลและทนักบัความต้องการทางธุรกิจ    

ดา้นการบริหารความเสีย่ง 

- ภาพรวมการบริหารความเสีย่ง 

การบริหารความเสีย่งของกลุม่ธุรกิจฯ ในปี 2560 ยงัคงมุง่เน้นการบริหารงานท่ีสอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจภายใต้
ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งความเสี่ยงของกลุม่ธุรกิจฯ ที่เผชิญนัน้มีทัง้ความเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร 
ดงันัน้เพื่อให้การบริหารจดัการความเสี่ยงครอบคลมุความเสี่ยงที่มีนยัสําคญัและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุม่ธุรกิจฯ จึง
จดักลุม่ความเสี่ยงต่างๆ เป็น 5 ด้านตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ( Credit Risk) 
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational 
Risk) และความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) รวมถึงมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล อนั
ประกอบด้วยการระบคุวามเสีย่ง การวดัและประเมินความเสีย่ง การติดตามความเสีย่ง และการควบคมุความเสีย่ง โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการชุดย่อยร่วมมือกันทําหน้าที่ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการ
บริหารความเสีย่ง รวมถึงติดตามภาพรวมการบริหารความเสีย่งเพื่อนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร และมีสายบริหารความ
เสี่ยงและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยทําหน้าที่กํากบัและสนบัสนุนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่ง
หนว่ยงานดงักลา่วเป็นหนว่ยงานอิสระจากสายธุรกิจที่มีธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัความเสีย่ง 
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ในปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจฯ มีการเสริมสร้างศกัยภาพในการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึน้หลายประการ อาทิ พัฒนา
เคร่ืองมือใหม่ๆ ที่ช่วยในการบริหารจดัการความเสี่ยง รวมถึงพฒันาเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงเดิมให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ เพิ่มบคุลากรในฝ่ายบริหารความเสีย่งด้านตา่งๆ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการทํางานและเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ การ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งตามเกณฑ์ Basel III และการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรด้านการบริหาร
ความเสีย่ง (Risk Management Culture) ที่ดีให้เกิดขึน้ในองค์กร เป็นต้น 

- การพฒันาด้านการบริหารความเสีย่ง 

ในปี 2560 กลุม่ธุรกิจฯ ได้มีการพฒันาการบริหารความเสีย่งใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารความเสี่ยง
ของกลุม่ธุรกิจฯ ให้ดียิ่งขึน้หลายประการ อาทิ  

1. การประยกุต์เคร่ืองมือเดิมและพฒันาเคร่ืองมือใหม่ๆ  อาทิ การประยกุต์ใช้ Bureau Score กบัผลติภณัฑ์สนิเช่ือ
บุคคล สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใช้แล้ว ประยุกต์ใช้เครืองมือ Balance@Risk ใน
กระบวนการเร่งรัดหนีส้ินกบัพอร์ตสินเช่ือบคุคลและสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ พฒันา Product Programs, Early 
Indicators และ Account Management เพื่อปรับปรุงคณุภาพการจดัการ Portfolio และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกระบวนการเร่งรัดหนีส้ิน พฒันาเคร่ืองมือและระบบสาํหรับผลติภณัฑ์ USD/ THB Option เพื่อการควบคมุ
ความเสี่ยงด้านตลาดแบบรายวนั และการคํานวณเงินกองทนุเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด การปรับปรุง 
Dashboard ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตสินเช่ือธุรกิจและสถาบันให้มีความละเอียดและมี
เสถียรภาพมากขึน้ และพฒันาระบบ Single Lending Limit (SLL) ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

2. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบและหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแผนจะใช้ในอนาคต อาทิ 
มาตรฐานรายงานการเงินฉบบัใหม ่(IFRS9) ซึง่จะเร่ิมใช้ในปี 2562 การบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งตาม
เกณฑ์ Basel III ด้วยตวัชีว้ดั Net Stable Funding Ratio (NSFR) ซึง่รอการประกาศใช้ 

3. การเตรียมความพร้อมในการออกผลติภณัฑ์ใหมต่า่งๆ เพื่อสนบัสนนุงานของสายตลาดการเงินของฝ่ายบริหาร
ความเสีย่งด้านตลาด เช่น Single Stock Futures, Treasury Lock, พอร์ตสําหรับรองรับการเป็นผู้จดัจําหน่าย
ตราสารหนี ้(Bond Underwriter) และ USD/ THB Plain Call/ Put (Undermanaged) 

4. การออกหลกัเกณฑ์และมาตรการใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ อาทิ หลกัเกณฑ์การให้สินเช่ือธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง หลกัเกณฑ์การให้สินเช่ือเพื่อสินค้าคงคลงัสําหรับผู้ จําหน่ายรถยนต์ใช้แล้วที่มีวงเงินมากกว่า 
20 ล้านบาท และมาตรการช่วยเหลอืลกูค้าที่ประสบภยันํา้ท่วม เป็นต้น อีกทัง้ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ติดตามหนีแ้ละจดัทําระบบเพื่อรองรับกระบวนการติดตามหนี ้

นอกเหนือจากพฒันาการด้านการบริหารความเสีย่งใหม่ๆ  แล้ว กลุม่ธุรกิจฯ ยงัสานตอ่การดําเนินการที่เป็นประโยชน์
ด้านการบริหารความเสีย่งตา่งๆ จากปีที่ผา่นมา เช่น 

1. โครงการยกระดบัการบริหารความเสี่ยง (Risk Roadmap) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดบัการบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิตตามมาตรฐานการดํารงเงินกองทนุโดยวิธีแบบจําลองภายใน (Internal Rating Based Approach/ 
IRB) และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานในการเก็บข้อมลู และการพฒันาเคร่ืองมือวิเคราะห์ความเสีย่งและเงินกองทนุ  
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2. การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงกับสายธุรกิจต่างๆ ตัง้แต่ขัน้ตอนการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์  
บริการ หรือกระบวนการทํางาน 

3. การฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการบริหารความเสีย่งแก่บคุลากรของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสีย่ง และกระตุ้นให้เกิดความตระหนกัในการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Awareness) เพื่อนําไปสูก่ารสร้างวฒันธรรมองค์กรด้านการบริหารความเสีย่งที่ดีให้เกิดขึน้ในองค์กร 

4. ด้านความเพียงพอของเงินกองทนุ กลุม่ธุรกิจฯ ได้พฒันากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุนซึ่งสอดคล้องกบักระบวนการ Internal Capital Adequacy Assessment Process 
(ICAAP) ในหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลเงินกองทนุตาม Basel โดยกระบวนการดงักลา่วจะครอบคลมุความเสีย่ง
ที่มีนัยสําคัญทัง้หมดของกลุ่มธุรกิจฯ และประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนทัง้หมด 3 มุมมอง คือ มี
เงินกองทนุเพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต มีเงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนั และมีเงินกองทนุเพียงพอรองรับความเสยีหายในภาวะวิกฤต  

สาํหรับปี 2561 กลุม่ธุรกิจฯ ให้ความสาํคญักบัการบริหารความเสี่ยงและมุ่งเน้นในการพฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน
ความเสี่ยงในเชิงปริมาณเพิ่มมากขึน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยําในการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่าง
ตอ่เนื่อง และยงัคงเสริมสร้างการมีสว่นร่วมระหวา่งสายบริหารความเสีย่งและสายธุรกิจตา่งๆ ในการบริหารจดัการความเสี่ยง 
รวมถึงพฒันากระบวนการบริหารความเสีย่ง การสร้างเคร่ืองมือและ/ หรือกระบวนการเพื่อให้สามารถสะท้อนความเสีย่งที่กลุม่
ธุรกิจฯ อาจเผชิญได้ในอนาคต 

- นโยบายการบริหารความเสีย่งและแนวทางการบริหารความเสีย่ง 

นโยบายหลกัในการบริหารความเสีย่งของกลุม่ธุรกิจฯ ยงัคงมุง่เน้นการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กรโดย
แต่ละสายธุรกิจและหน่วยธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเข้าใจความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึน้จาก
หนว่ยงานของตนเองให้อยูภ่ายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสีย่งรวมของกลุม่ธุรกิจฯ โดยมีสายบริหารความเสี่ยงทํา
หน้าที่ในการกํากับ ดูแล และสอบทานความเพียงพอของกลไกการบริหารและควบคุมความเสี่ยงของแต่ละสายธุรกิจและ
หนว่ยธุรกิจ รวมถึงพฒันาเคร่ืองมือต่างๆ ที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี ้แต่ละสายธุรกิจจะถกูจดัสรรเงินกองทนุ
เพื่อใช้ในการรองรับความเสีย่งของธุรกิจ โดยวดัจากความเสีย่งตา่งๆ ของธุรกรรม ประกอบกบัความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้จาก
ธุรกิจนัน้ด้วย 

- โครงสร้างการบริหารความเสีย่ง 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สายธุรกิจ และฝ่ายงานที่เก่ียวข้องในการบริหารความเสี่ยงมี
ดงันี ้

 คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารกําหนดระดบัความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk Appetite) สําหรับการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารให้เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งที่ธนาคารเผชิญอยู ่และกํากบัดแูลให้การดําเนินธุรกิจของธนาคารอยูภ่ายในขอบเขต
ความเสี่ยงที่กําหนดไว้ รวมทัง้ดแูลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีการกําหนดนโยบาย กระบวนการ และ
การควบคมุทางด้านการบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ โดยอย่างน้อยที่สดุจะต้องครอบคลมุถึงความเสี่ยงทางด้านสินเช่ือ 
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การตลาดและการลงทนุ สภาพคลอ่ง การปฏิบตัิการ ช่ือเสยีง กฎหมาย และกลยทุธ์ ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารต้องทําหน้าที่
อนมุตัินโยบายดงักลา่ว รวมทัง้ทบทวนกลยทุธ์การปฏิบตัิงานจริงและนโยบายในเร่ืองดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีบทบาทสาํคญัในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ง ทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของกลุม่ธุรกิจฯ  เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา ตลอดจน
ดแูลและติดตามปริมาณความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
โดยมีเป้าหมาย คือ การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ภายในขอบเขตที่กําหนดและดําเนินธุรกิจให้ได้อตัราผลตอบแทนที่
เหมาะสม 

 คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ 

คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่งของธนาคาร 
มีหน้าที่พิจารณากลัน่กรองความเพียงพอเหมาะสม รวมทัง้ชีแ้นะแนวทาง นโยบาย กลยทุธ์ กรอบและเคร่ืองมือการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ ให้คําแนะนําและสนบัสนุนการพฒันาและการนําเคร่ืองมือและระบบการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตัิการไปใช้ดแูลและติดตามความคืบหน้าของการจดัการเหตกุารณ์ความเสี่ยง ความเสียหาย และข้อสงัเกตของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และให้ความเห็นประกอบ การนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่งเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

 คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่งด้านเครดิต 

คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่งด้านเครดิตได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร มี
หน้าที่พิจารณากลัน่กรองความเพียงพอเหมาะสม รวมทัง้ชีแ้นะแนวทาง นโยบาย กลยทุธ์ กรอบและเคร่ืองมือการบริหารความ
เสีย่งด้านเครดิต พิจารณากลัน่กรองและ/ หรือทบทวนหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการให้สินเช่ือ การก่อภาระผกูพนั และ
การทําธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ายการให้สินเช่ือ รวมถึง Product Program ต่างๆ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของการ
ออกผลติภณัฑ์ใหม ่พิจารณากลัน่กรองหลกัเกณฑ์การพิจารณาคณุภาพสนิทรัพย์ เพื่อให้การพิจารณาการกนัเงินสาํรองในเงิน
ให้กู้ยืม ภาระผูกพนั และธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ายการให้สินเช่ือเป็นไปตามกฎระเบียบที่กําหนด อนุมตัิการจดัชัน้สินทรัพย์
เกณฑ์คณุภาพในเงินให้กู้ยืม ภาระผกูพนั และธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ายการให้สินเช่ือตามที่หลกัเกณฑ์กําหนด และติดตาม
คณุภาพพอร์ตสนิเช่ือ รวมถึงคณุภาพของการให้สินเช่ือและกระบวนการที่เก่ียวข้อง เพื่อกํากบัดแูลและ/ หรือให้คําแนะนําใน
เร่ืองของความเสีย่งด้านเครดิตที่สาํคญัแก่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 สายบริหารความเสีย่ง  

สายบริหารความเสีย่งมีหน้าที่ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือและกระบวนการบริหารความเสีย่งที่สาํคญั ประสานงาน
ให้มีการนําเคร่ืองมือและกระบวนการบริหารความเสีย่งไปประยกุต์ใช้ในสายธุรกิจและหนว่ยงานตา่งๆ ของกลุม่ธุรกิจฯ รวมทัง้
วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม  และจัดทํารายงานฐานะความเสี่ยงในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจฯ  เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่
ภายใต้ระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ 

 สาํนกัตรวจสอบภายใน 

สํานักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปฏิบตัิตาม
นโยบาย หลกัเกณฑ์  ระเบียบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนด ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบการ
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ควบคมุภายใน รวมทัง้คณุภาพของการปฏิบตัิงานภายในองค์กร เพื่อดําเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานเพื่อควบคมุ
และลดความเสีย่งที่สาํคญั 

 ฝ่ายงานเจ้าของความเสีย่ง (Risk Owner)  

ฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยง ได้แก่ เจ้าของผลิตภณัฑ์ ฝ่ายงาน สาขา และหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจฯ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารจดัการความเสีย่งด้านตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์และบริการของหนว่ยงานของตนเองกระบวนการ
ทํางาน และระบบงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองใ ห้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ
สอดคล้องกบันโยบาย ระเบียบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการระบ ุประเมิน ติดตาม ควบคมุ และรายงาน
ความเสีย่ง 

ดา้นการก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 

ในฐานะที่เป็นหนว่ยงานควบคมุที่มีความเป็นอิสระ (Independent Control Function) ของธนาคาร สาํนกักํากบัดแูล
การปฏิบตัิงานมีหน้าทีกํ่ากบัดแูลความเสีย่งด้านการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ ซึง่เป็นความเสีย่งอนัเนื่องมาจากการไมป่ฏิบตัติาม
กฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั และนโยบายตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการดาํเนินธุรกิจธนาคาร โดยมีวตัถปุระสงค์ให้หนว่ยงาน
ตา่งๆ ภายในธนาคารปฏิบตัิงานตามกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัของหนว่ยงานทางการ และกฎเกณฑ์ธนาคารท่ีเก่ียวข้อง โดยเน้นการ
ทํางานร่วมกบัสายธุรกิจและสายงานสนบัสนนุอื่นๆ ภายในธนาคารในลกัษณะของการเป็น Business Partner ในขณะท่ีหน้าที่
หลกัในการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์เป็นของทีมผู้บริหารและพนกังาน ทกุคนตา่งมีหน้าที่ในการปกป้องธนาคารโดย 1) ทําความ
เข้าใจและยดึถือปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบายและระเบยีบที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานของตน รวมถึงจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร และ 2) ขอคําปรึกษาจากสาํนกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงานเมื่อมีข้อสงสยัเก่ียวกบักฎเกณฑ์ข้อบงัคบั
ของหนว่ยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง และรายงานการฝ่าฝืนหรือการกระทําผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย หรือหลกั
จรรยาบรรณที่เก่ียวข้องตอ่สาํนกักํากบัดแูลการปฏิบตังิานทนัที โดยการบริหารความเสีย่งด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์เร่ิมต้น
ที่คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดบัสงู (Tone from the Top) ซึง่เป็นผู้ กําหนดวฒันธรรมองค์กรทีเ่ดน่ชดัในด้าน
จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ การปฏิบตัิตามกฎระเบยีบ และการกํากบัดแูล 

ในปี 2560 สํานกักํากับดูแลการปฏิบตัิงานมุ่งเน้นเร่ืองการศึกษาข้อมูลและวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินการของธนาคารให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code of Conduct)  ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์ได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือในการกําหนดจรรยาบรรณร่วมกนั โดยมุ่งเน้นให้ธนาคารประกอบธุรกิจด้วย
ความซื่อสตัย์สจุริต ดําเนินการให้มีความสมดลุระหว่างผลประกอบการและผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นและลกูค้าเป็นสําคญั  รวมถึง
วางแผนกระบวนการตา่งๆ ภายในธนาคารให้รองรับหลกัเกณฑ์ใหมข่องธนาคารแหง่ประเทศไทยจํานวน 3 เร่ือง ได้แก่ 

1) หลกัเกณฑ์การบริหารจดัการด้านการให้บริการแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ซึ่งมีวตัถปุระสงค์
เพื่อให้ธนาคารในฐานะผู้ ให้บริการทางการเงินปรับปรุงคณุภาพการให้บริการในระยะยาว สามารถนําไปปฏิบตัิ
ได้จริง และลกูค้าสามารถเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ได้ตรงกบัความประสงค์และเป็นธรรม  

2) หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีวตัถุประสงค์ให้ธนาคารบริหารจัดการช่องทาง
ให้บริการตา่งๆ เช่น สาขาทัว่ไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์  ช่องทางดิจิทลั ช่องทางโทรศพัท์ และตวัแทนของธนาคาร  
เพื่อให้ช่องทางต่างๆ สามารถให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าและประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ครบถ้วน และทั่วถึง มีมาตรฐานการให้บริการที่ดี รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงในการให้บริการได้อย่าง
เหมาะสม 
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3) หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) เพื่อให้ธนาคาร
มีการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยเน้นให้
ธนาคารมีการกําหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โครงสร้างองค์กร ระบบงาน  กระบวนการ และ
การจดัการบคุลากรที่เก่ียวข้องกบัการบริหารความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมีประสทิธิภาพ 

สาํนกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงานมหีน้าที่ให้ความรู้ เป็นท่ีปรึกษา ให้คําแนะนํา ช่วยเสนอแนะแนวทางในการดาํเนิน
ธุรกิจอยา่งมจีรรยาบรรณและให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรม เพิ่มเติมจากการกํากบัดแูลให้ธนาคารมีการดําเนินการอยา่ง
ถกูต้องตามข้อกําหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบงัคบัของหนว่ยงานทางการ และทําหน้าทีกํ่ากบัดแูลความเสีย่งจากการไม่
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์โดยการสอบทานหนว่ยงานตา่งๆ ให้มกีารปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง รวมถึงทาํ
หน้าที่เป็นหนว่ยงานกลางของธนาคารในการประสานงานกบัทางการในการเข้าตรวจสอบธนาคาร และติดตามหนว่ยงาน
ภายในธนาคารให้ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีปฏิบตังิานให้ถกูต้องตามข้อสงัเกตของทางการ นอกจากนี ้ ยงัมีหน้าที่ดแูลให้
ธนาคารมีการกําหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย 
สอดคล้องกบัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

 

2.2.2 ธุรกิจตลาดทุน  

ธุรกิจตลาดทนุดําเนินการโดยบริษัทยอ่ยของธนาคาร ได้แก่ ทนุภทัร  บล.ภทัร บลจ.ภทัร และ Phatra Equity Market 
Neutral Asia Pacific Fund โดยแบง่ธุรกิจหลกัออกเป็น 4 ประเภทดงันี ้

2.2.2.1 ธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

กลุม่ธุรกิจฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดเอม็ เอ ไอ”) และตลาดอนพุนัธ์ ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ในกลุม่ธรุกิจฯ ได้แก่ บล.ภทัร ซึง่เป็น
สมาชิกตลาดหลกัทรัพย์ฯ หมายเลข 6 ให้บริการแก่ลกูค้าประเภทสถาบนัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ 
และลกูค้า Mass Affluent  

ในปี 2560 บล.ภทัร มีสว่นแบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ในอนัดบัท่ี 5 หรือคิดเป็นสว่นแบง่
การตลาดร้อยละ 4.69 ของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์รวม (ไมร่วมบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และตลาดเอม็ เอ ไอ โดยมีรายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,157.11 ล้านบาท ทัง้นี ้สดัสว่นรายได้คา่นายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรัพย์จากลกูค้าประเภทสถาบนัและลกูค้าบคุคลรายใหญ่คิดเป็นประมาณร้อยละ 58.91 และร้อยละ 41.09 
ตามลาํดบั 

รายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์จากลกูค้าประเภทสถาบนัของ บล.ภทัร ร้อยละ 59.69 มาจากลกูค้าสถาบนัใน
ประเทศ ซึง่ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ กองทนุสว่นบคุคล กองทนุบําเหน็จบาํนาญ
ข้าราชการ สาํนกังานประกนัสงัคม บริษัทประกนัชีวิต และบริษัทประกนัภยั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บล.ภทัร มีลกูค้า
ประเภทสถาบนัในประเทศจํานวน 46 รายที่ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผา่น บล.ภทัร อยา่งน้อย 1 ครัง้ในรอบระยะเวลา 1 ปี  

รายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์จากลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศของ บล.ภทัร คิดเป็นร้อยละ 40.31 ซึง่ในสว่นนี ้
ร้อยละ 73.39 เป็นรายได้จากเมอร์ริล ลนิช์ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่ง บล.ภทัร และเมอร์ริล ลนิช์  

นอกจากนัน้ บล.ภทัร ยงัมีรายได้จากคา่นายหน้าซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์จากลกูค้าสถาบนัทัง้ในและตา่งประเทศเป็น
จํานวน 69.55 ล้านบาท และรายได้จากคา่ธรรมเนียมจากการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์เป็นจํานวน 19.14 ล้านบาทในปี 2560 
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บล.ภัทร ให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด (Financial 
Consultant) และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนกบัสํานกังาน ก.ล.ต. ให้สามารถทําหน้าที่เป็นผู้
แนะนําการลงทุนทัง้ในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ตราสารอนุพนัธ์ และหน่วยลงทุน นอกจากนัน้ บล.ภทัร 
ยงัให้บริการวางแผนการเงินและการลงทนุสว่นบคุคลสาํหรับลกูค้า Mass Affluent ซึง่เป็นกลุม่ที่มีเงินลงทนุตัง้แต่ 2 - 30 ล้าน
บาท ผ่านระบบนักลงทุนออนไลน์และเจ้าหน้าที่ผู้ ให้คําแนะนําด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลภายใต้แบรนด์ Phatra 
Edge 

ณ สิน้ปี 2560 บล.ภัทร มีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การให้คําแนะนําการลงทุนของลูกค้าบุคคลทัง้หมดมูลค่ารวม 
446,719 ล้านบาท โดยมีบญัชีลกูค้าบคุคลทัง้สิน้ 15,137 บญัชี 

ตารางแสดงถึงรายละเอียดของมูลค่าการซือ้ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายได้ค่านายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ และสว่นแบง่การตลาดของ บล.ภทัร สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

 ลูกค้าสถาบันใน
ประเทศ 

ลูกค้าสถาบัน 
ต่างประเทศ 

ลูกค้าบุคคล
รายใหญ่ 

มลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ บล. ภทัร (ล้านบาท) 247,727.26 551,501.17 226,769.26 

สว่นแบง่การตลาด /1 (ร้อยละ) 9.20 /2 7.46 /3 1.92 

รายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ล้านบาท) 406.82 274.78 475.51 

อตัราสว่นคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ร้อยละ) 35.16 23.75 41.09 

ที่มา:  ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อมลู บล.ภทัร 

หมายเหต ุ 1. สว่นแบง่การตลาดคาํนวณจากมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าแตล่ะประเภทของ บล.ภทัร หารด้วยมลูคา่รวมการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของลกูค้าประเภทนัน้ๆ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศ 

2. สว่นแบง่การตลาดของลกูค้าสถาบนัในประเทศคํานวณจากมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าสถาบนัในประเทศของ บล.
ภทัร หารด้วยมลูค่ารวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าสถาบนัในประเทศที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศหลงัหกัออกด้วยมลูค่า
รวมการซือ้ขายของบญัชีซือ้ขายเพ่ือบริษัทหลกัทรัพย์ (Proprietary  Account) 

3. สว่นแบง่การตลาดของลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศคํานวณจากมลูค่ารวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าสถาบนัต่างประเทศของ 
บล.ภัทร หารด้วยมลูค่ารวมการซือ้ขายหลักทรัพย์ของลกูค้าสถาบนัต่างประเทศที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศหลงัหกัออกด้วย
มลูคา่รวมการซือ้ขายของลกูค้าทัว่ไปที่เป็นชาวตา่งประเทศ 

 
ในการให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ บล.ภทัร มีสายงานวิจยัทีใ่ห้บริการคําแนะนําการลงทนุและแนวทางการ

ซือ้ขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้า โดยนําเสนอทัง้บทวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ซึง่มีนกัวเิคราะห์รวม 10 
คน ครอบคลมุหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนจํานวน  84 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 68 ของมลูคา่ตามราคาตลาด (Market 
Capitalization) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ภายใต้สญัญาความร่วมมือด้านงานวจิยัระหวา่ง บล.ภทัร กบัเมอร์ริล ลนิช์ นกัวิเคราะห์ของ บล.ภทัร จะทํางานวจิยั
ที่เก่ียวกบัประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจและการเมือง กลยทุธ์การลงทนุ ตลอดจนบทวเิคราะห์หลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเมอร์ริล ลนิช์ จะเผยแพร่บทวิจยัดงักลา่วแก่ลกูค้าของเมอร์ริล ลนิช์ ในตา่งประเทศภายใต้ช่ือของ
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เมอร์ริล ลนิช์ ขณะที่ บล.ภทัร จะเผยแพร่งานวิจยัเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภมูิภาค ตลอดจนบทวเิคราะห์หลกัทรัพย์
ตา่งประเทศของเมอร์ริล ลนิช์ ให้แก่ลกูค้าของ บล.ภทัร ในประเทศไทย 

2.2.2.2 ธุรกิจวานิชธนกิจ 

บล.ภทัร เป็นหนึง่ในผู้นําในการให้บริการด้านวานิชธนกิจในประเทศไทย ทําหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน และเป็น
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ให้แก่หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทชัน้นําตา่งๆ ของประเทศ 

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของ บล.ภัทร ได้แก่ การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท 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 ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บีที
เอสโกรท บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ่ง จํากดั (มหาชน) และบริษัท บี.กริม 
เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) การจดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) ซึ่งมีสิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) การจดัจําหนา่ยหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บริษัท กรุงเทพดสุติเวช
การ จํากดั (มหาชน) การควบรวมกิจการระหวา่งเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปา
โล การเข้าซือ้ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) โดยธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ เป็นต้น 

แม้วา่ตลาดปัจจบุนัจะมีการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ บล.ภทัร ยงัคงเป็นผู้นําในการให้คําปรึกษาสําหรับการดําเนินการเข้าซือ้
และ/ หรือควบรวมกิจการโดยบริษัทขนาดใหญ่ การปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทขนาดใหญ่ และให้คําปรึกษาในการ
ออกเคร่ืองมือทางการเงินตา่งๆ โดยในปี 2560 บล.ภทัร ได้รับเลอืกให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
จํากดั (มหาชน) บริษัท แอสเสท เวิรด์ จํากดั ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 
บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) คิดเป็นมลูคา่รายการรวมทัง้สิน้
มากกวา่ 200,000 ล้านบาท  

 

ชื่อผู้รับบริการ รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

 

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ 
จํากดั (มหาชน) 
(TFMAMA) 

การปรับโครงสร้างโดยควบรวม 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท 
เพรซิเดนท์ โฮลดิง้ จํากดั บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปร
ดกัส์ จํากดั (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี 
จํากดั (มหาชน) และบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จํากดั 
(มหาชน) 

96,107 

 

บริษัท แอสเสท เวิรด์ 
จํากดั 

การเข้าซือ้สนิทรัพย์จากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
และสทิธิการเชา่ไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ และกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าไทยคอมเมอร์
เชียลอินเวสเม้นต์ 

80,000 
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ชื่อผู้รับบริการ รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไท
คอน (TREIT) 

การแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) กองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) และ 
กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอนอินดสั
เทรียล โกรท (TGROWTH) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไท
คอน (TREIT) 

23,242 

 

บริษัท ซิมโฟน่ี  
คอมมนูิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) (SYMC) 

การจําหนา่ยหุ้นสามญัให้กบับริษัท ไทม์ ดอทคอม 
อินเตอร์เนชนัแนล เซนดเิรียน เบอร์ฮาด โดยการทําคํา
เสนอซือ้หุ้นบางสว่น (PVTO) และเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Rights Offering) 

2,421 

 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล 
จํากดั (มหาชน) (PRINC) 

การซือ้หุ้นสามญัจากบริษัท อลอินัซ์ เมดคิอล เอเชีย 
จํากดั 

2,000 

 
สาํหรับธุรกรรมในตลาดทนุ ในปี 2560 บล.ภทัร ช่วยให้ลกูค้าสามารถระดมทนุผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ คิดเป็นมลูค่า

รายการรวมทัง้สิน้ 14,770 ล้านบาท โดย บล. ภทัรได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจดัจําหน่าย
หลกัทรัพย์ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากดั (มหาชน) ในการเสนอขายหุ้น
สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก และได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ในการเสนอขายหุ้น
สามญัแบบข้ามคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวงจํากดั (Overnight Placement) จํานวน 3 รายการ คิดเป็นมูลค่ารายการรวมทัง้สิน้ 
7,352 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ชื่อผู้รับบริการ รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท) 

 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
(BGRIM) 

การเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

11,470 

 บริษัท ควอลติีเ้ฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) (QH) การเสนอขายหุ้นสามญัแบบข้ามคืน 3,556 

 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากดั 
(มหาชน) (GGC) 

การเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

3,300 

 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
(BGRIM) 

การเสนอขายหุ้นสามญัแบบข้ามคืน 2,500 
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ชื่อผู้รับบริการ รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท) 

 

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 
จํากดั (มหาชน) (WORK) 

การเสนอขายหุ้นสามญัแบบข้ามคืน 1,296 

 
ในปี 2560 การให้บริการจดัจําหนา่ยตราสารหนีม้ีผลประกอบการท่ีเติบโตอยา่งตอ่เนื่องจากปีที่ผา่นมา โดย บล.ภทัร 

ได้จดัจําหนา่ยตราสารหนีต้ลอดทัง้ปี 2560 ทัง้สิน้จํานวน 15 รายการ คิดเป็นมลูคา่รายการรวมทัง้สิน้ 83,340 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
ชื่อผู้รับบริการ รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของรายการ

(ล้านบาท) 

 

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน)  
(BJC) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2560  

40,000 

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 
(CPALL) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2560 

4,500 

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 
(CPALL) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 2/2560  

3,000 

  
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 
(CPALL) 

หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ ไถ่
ถอนเมื่อเลกิบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 

10,000 

 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั 
(มหาชน) (HMPRO) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2560 

4,000 

 

บริษัท เมืองไทย ลสิซิ่ง จํากดั (มหาชน) 
(MTLS) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2560 

2,600 

 

บริษัท เมืองไทย ลสิซิ่ง จํากดั (มหาชน) 
(MTLS) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 2/2560 

4,000 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
(มหาชน) (ANAN) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 3/2560 

3,000 

 

บริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั 
(มหาชน) (ROJNA) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2560 

2,000 

 

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากดั (มหาชน) 
(BEC) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2560 

3,000 
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ชื่อผู้รับบริการ รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท) 

 

ธนาคารซูมิโตโม มติซุย แบงกิง้  
คอร์ปอเรชัน่ – สาขากรุงเทพฯ 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2560 

4,000 

 

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
(KSL) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2560 

2,000 

 

บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดเีวลอปเมนท์ 
จํากดั (มหาชน) (SF) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2560 

500 

 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ 
จํากดั (มหาชน) (JWD) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 2/2560 

440 

 

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 
(มหาชน) (LPN) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 3/2560 

300 

 

สาํหรับปี 2561 บล.ภทัร ยงัมีความมุง่มัน่อย่างต่อเนื่องในการวางแผนการทางการเงินที่เหมาะสมกบัความต้องการ
ของลกูค้าอยา่งสงูสดุ โดยมุง่เน้นการทํางานร่วมกบัธนาคาร พนัธมิตรทางธุรกิจต่างๆ และผู้มีสว่นได้เสียอื่นๆ ในการนําเสนอ
ผลิตภณัฑ์สําหรับลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลกูค้าขนาดกลาง (Wholesale Banking) ที่ครบวงจร รวมถึงการผลกัดนัการ
พฒันาตลาดทนุไทยผา่นการนําเสนอผลติภณัฑ์ทางตลาดทนุใหม่ๆ  ท่ีเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมตอ่ลกูค้าแตล่ะราย 

2.2.2.3 ธุรกิจการลงทนุ  

ธุรกิจการลงทนุแบง่ออกเป็น 3 ประเภทดงันี ้

การลงทนุระยะปานกลางและระยะยาว  

 การลงทนุระยะปานกลางและระยะยาวดาํเนินการโดยฝ่ายลงทนุของทนุภทัรภายใต้การกํากบัดแูลของ
คณะกรรมการการลงทนุของธนาคาร  โดยคณะกรรมการการลงทนุจะพิจารณาอนมุตัิการเข้าลงทนุหรือจําหนา่ยเงินลงทนุโดย
ผา่นการนําเสนอโดยฝ่ายลงทนุในแตล่ะคราว และทําการพิจารณาอตัราผลตอบแทนและระดบัความเสีย่งที่เหมาะสมสาํหรับ
การลงทนุดงักลา่ว ฝ่ายลงทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภททนุหรือกึ่งทนุ ทัง้ในและนอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถงึการ
ลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ โดยมีระยะเวลาการลงทนุเฉลีย่ระหว่าง 3 - 5 ปี ทัง้นี ้ ฝ่ายลงทนุจะลงทนุในหลกัทรัพย์ที่เช่ือวา่มี
ราคาตํ่ากวา่มลูคา่ทางปัจจยัพืน้ฐานท่ีควรจะเป็น (Undervalued Stock) ซึง่กิจการดงักลา่วจะต้องมีผู้บริหารที่มีความสามารถ 
มีโครงสร้างทางธุรกิจ (Business Model) ที่ดี มีโอกาสที่จะเตบิโตทางธุรกิจ และมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนตอ่ทนุ 
(Return on Invested Capital) ที่ดี นอกจากนี ้ กิจการดงักลา่วจะต้องมคีวามสามารถในการแขง่ขนัท่ียัง่ยืน (Sustainable 
Competitive Advantage) ทัง้นี ้ ในการพิจารณาการลงทนุ ฝ่ายลงทนุจะเข้าเยีย่มชมกิจการ (Company Visit) สมัภาษณ์
ผู้บริหาร วิเคราะห์สภาวะอตุสาหกรรม วิเคราะห์มลูคา่พืน้ฐานของหลกัทรัพย์ ศกึษาระบบการควบคมุภายในและระบบ 
ธรรมาภิบาลของกิจการท่ีจะเข้าลงทนุ และวิเคราะห์ความเสีย่งในการลงทนุ  

ในการบริหารความเสีย่ง ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรมีนโยบายวิเคราะห์การลงทนุ ทัง้ในด้านโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทนุ โดยจะกําหนดและจดัเตรียมข้อเสนอการลงทนุ ซึง่จะรวมถงึการกําหนดระยะเวลา 
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เง่ือนไข และแนวทางในการจําหนา่ยเงินลงทนุ โดยที่คณะกรรมการการลงทนุจะต้องพจิารณาอนมุตัิข้อเสนอการลงทนุก่อน
การลงทนุทกุครัง้ และเมื่อลงทนุแล้ว คณะกรรมการการลงทนุจะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสีย่งตดิตามการลงทนุเป็น
รายวนัภายใต้กรอบการบริหารความเสีย่งทีกํ่าหนด โดยกําหนดให้มีการแจ้งหรือเรียกประชมุคณะกรรมการการลงทนุเพื่อ
ทบทวนการลงทนุทกุครัง้ที่ราคาตลาดของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุปรับลดลงถึงระดบัท่ีกําหนดไว้ หรือมีการเปลีย่นแปลงในการถือ
ครองการลงทนุท่ีทําให้เกิดความเสีย่งจากการกระจกุตวัของการลงทนุท่ีมากเกินกําหนด (Concentration Risk) รวมทัง้มีการ
ประเมินความเสีย่งของเงินลงทนุที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพย์ (Market Risk) เป็นระยะ นอกจากนี ้ ฝ่าย
ลงทนุจะคอยติดตามผลการดําเนินงานของกิจการท่ีได้เข้าลงทนุเพื่อตรวจสอบและประเมินการลงทนุอยูเ่สมอ ในบางกรณี 
ฝ่ายลงทนุอาจใช้เคร่ืองมือทางการเงินตา่งๆ เช่น ตราสารอนพุนัธ์ ในการป้องกนัความเสีย่งของเงินลงทนุได้ โดยการตดัสนิใจ
ในการใช้เคร่ืองมือทางการเงินตา่งๆ จะอยูใ่นกรอบการพิจารณาอนมุตัิของคณะกรรมการการลงทนุ 

ทัง้นี ้ ทนุภทัรได้ให้ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่งในเร่ืองการป้องกนัการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากการใช้ข้อมลูภายใน เพื่อมิให้เกิดความได้เปรียบหรือเสยีเปรียบในการลงทนุของทนุภทัรและ
การลงทนุของลกูค้าของ บล.ภทัร ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรจึงเป็นเสมือนนกัลงทนุทัว่ไปท่ีเป็นลกูค้ารายหนึง่ของ บล.ภทัร และไม่
มีสทิธิได้รับข้อมลูหรือบทวิจยัที่แตกตา่งจากลกูค้ารายอื่นของ บล.ภทัร นอกจากนี ้ ยงัมีการกําหนดนโยบายในการกํากบัดแูล
การใช้ข้อมลูภายใน การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน และ Chinese Wall ระหวา่งหนว่ยงานภายในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุ 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามธรรมาภิบาลท่ีดี และป้องกนัปัญหาจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึน้ใน
อนาคต 

สาํหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทของทนุภทัรได้กําหนดวงเงินในการลงทนุเพิ่มสทุธิเป็นจํานวนไมเ่กิน 1,500 ล้าน
บาท ทัง้นี ้ นโยบายดงักลา่วอาจปรับเปลีย่นไปตามแผนการดาํเนนิธุรกิจของกลุม่ธุรกิจตลาดทนุและสภาวะตลาดทนุ โดย ณ 
สิน้ปี 2560 ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์คงเหลอืมลูคา่ 3,430 ล้านบาท มีผลกําไรรวมจากการลงทนุจํานวน 
833 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยรายได้จากเงินปันผลจํานวน 66 ล้านบาท กําไรจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Realized Gain) 
จํานวน 180 ล้านบาท และมีการเปลีย่นแปลงของกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (Change in Unrealized Gain) เป็นจํานวน 587 ล้าน
บาท 

การคา้หลกัทรพัย์และสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  

การค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดําเนินการโดยฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของ บล.
ภทัร ปัจจบุนัมีกลยทุธ์การลงทนุ 3 ประเภท ได้แก่ 

1) Arbitrage Trade 
Arbitrage Trade เป็นการลงทนุระยะสัน้ไมเ่กิน 1 ปี ในหลกัทรัพย์ประเภททนุ กึ่งทนุ และตราสารอนพุนัธ์ในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และตลาดอนพุนัธ์ โดยมุง่เน้นหลกัทรัพย์ที่มีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET100 หรือหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่ตลาดตัง้แต ่
3,000 ล้านบาทขึน้ไป สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและออปชัน่ (รวมถึงหลกัทรัพย์อ้างองิของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและออปชัน่
นัน้ๆ) และ ETF ภายใต้หลกัการลงทนุแบบ Market Neutral มุง่เน้นการหากําไรจากผลตา่งของราคาหลกัทรัพย์อ้างองิและตรา
สารอนพุนัธ์ของหลกัทรัพย์นัน้ รวมถงึหลกัทรัพย์หรือตราสารอนพุนัธ์ที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเดียวกนั ภายใต้กรอบการลงทนุและ
ความเสีย่งที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการการลงทนุของธนาคารและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใน
อตัราตามที่คณะกรรมการการลงทนุกําหนด โดยจะทําการซือ้และขายหลกัทรัพย์และ/ หรือตราสารอนพุนัธ์ เพื่อลดความเสีย่ง
ด้านราคาของตลาดโดยรวมที่อาจเกิดขึน้ 

2) System Trade 
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System Trade เป็นการลงทุนระยะสัน้ไม่เกิน 1 ปีในหลกัทรัพย์ประเภททุน กึ่งทุน และตราสารอนุพนัธ์ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และตลาดอนุพันธ์ โดยมุ่งเน้นหลกัทรัพย์ที่มีรายช่ืออยู่ในดัชนี SET100 หรือหลกัทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดตัง้แต ่
3,000 ล้านบาทขึน้ไป สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและออปชั่น (รวมถึงหลกัทรัพย์อ้างอิงของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและออปชั่น
นัน้ๆ) และ ETF โดยอาศยัข้อมลูจากการศกึษาแบบจําลองและทดสอบความสมัพนัธ์ด้านราคาหรือข้อมลูทางสถิติของตราสาร
ที่จะลงทุน เพื่อหาลกัษณะและโอกาสในการสร้างผลกําไรจากความแตกต่างหรือพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของรา คา โดย
ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะทําการซือ้และ/ หรือขายหลกัทรัพย์และ/ หรือตราสารอนพุนัธ์อย่างเป็นระบบ
ตามแบบจําลองทางคณิตศาสตร์  

3) Financial Product and Service 
Financial Product and Service เป็นการเสนอขายและให้บริการเก่ียวกบัตราสารทางการเงิน ซึ่งตราสารทางการเงิน

ที่ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าได้ออกและเสนอขายในปัจจุบนั ได้แก่ หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง  ใบสําคญัแสดง
สทิธิอนพุนัธ์ และสญัญาอนพุนัธ์ที่ซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ (OTC Derivatives) โดยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเป็นตราสารหนี ้
ที่ผลตอบแทนของตราสารจะอ้างอิงกบัหลกัทรัพย์อ้างอิงตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในสญัญา ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์เป็น
ตราสารที่ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้านําขึน้ทะเบียนเพื่อซือ้ขายผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีทัง้
ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ที่ให้สิทธิซือ้ และใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ที่ให้สิทธิขาย ส่วนสญัญาอนพุนัธ์ที่ซือ้ขาย
นอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นสญัญาอนพุนัธ์ที่เป็นการเข้าทําสญัญาระหว่างคู่ค้าที่กําหนดให้มีการให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับ
หลกัทรัพย์อ้างอิงตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในสญัญา ในการออกและเสนอขายตราสารดงักลา่ว ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าจะเป็นผู้ประเมินและกําหนดราคาเสนอซือ้และ/ หรือราคาเสนอขาย โดยอ้างอิงกับปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอตัราที่เหมาะสม นอกจากนี ้ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ายงัให้บริการในการดแูล
สภาพคลอ่งของ SET50 Index ออปชัน่ในตลาดอนพุนัธ์และ ETF แก่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุซึง่เป็นผู้ออก ETF ด้วย 

ในการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับการจํากัดปริมาณการลงทุน
ตามสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ กําหนดเพดานมลูคา่ความเสีย่ง (VaR Limit) และเพดานสาํหรับผลขาดทนุสะสม และ
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสีย่งติดตามการลงทนุและจดัทํารายงานเป็นรายวนัเพื่อสง่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ หากมลูคา่การ
ลงทุนหรือค่าความเสี่ยงใดมีค่าเกินกว่าวงเงินหรือกรอบความเสี่ยงที่ได้กําหนดไว้ ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซื ้อขาย
ลว่งหน้าจะต้องลดฐานะการลงทนุดงักลา่วให้ลงมาอยูภ่ายใต้วงเงินหรือกรอบความเสีย่งที่กําหนดภายในเวลาที่กําหนดไว้   

สําหรับปี 2560 ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีวงเงินสดสงูสดุสําหรับการลงทนุที่ได้รับการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทของ บล.ภทัร เป็นจํานวนไม่เกิน 9,500 ล้านบาท  (ไม่รวมวงเงิน Arbitrage Trade เพื่อการขยาย
โอกาสทางธุรกิจในการลงทนุของฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจํานวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท) และมีวงเงิน
สงูสดุที่ใช้ได้ ณ สิน้วนั เพิ่มเติมอีกจํานวนไม่เกิน 2,500 ล้านบาทสําหรับ Arbitrage Trade ทัว่ไป ซึ่งต้องได้รับอนมุตัิโดย
คณะกรรมการการลงทนุของธนาคาร โดยคณะกรรมการการลงทนุได้กําหนดวงเงินสงูสดุภายในกรอบที่คณะกรรมการบริษัท 
บล.ภทัร ได้อนมุตัิไว้ ซึง่แบง่ประเภทตามกลยทุธ์การลงทนุ 3 กลุม่ คือ ไม่เกิน 9,500 ล้านบาทสําหรับการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์ 
Arbitrage Trade (สามารถโยกวงเงินจากการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์อื่นมาได้เนื่องจากการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์ Arbitrage Trade 
มีความเสี่ยงตํ่ากว่า)  และเพิ่มเติมอีกจํานวนไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งต้องได้รับอนุมตัิโดยคณะกรรมการการลงทุนของ
ธนาคาร ไม่เกิน 300 ล้านบาทสําหรับการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์ System Trade และไม่เกิน 3,000 ล้านบาท สําหรับกลยทุธ์ 
Financial Product and Service (ไม่นบัรวมมลูค่าหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขายได้) นอกจากนัน้ ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าได้รับอนมุตัิวงเงินเพิ่มเติมจํานวน 1,000 ล้านบาทจากคณะกรรมการบริษัท บล.ภทัร สําหรับกลยทุธ์
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ประเภท Arbitrage Trade เพื่อเป็นคู่ค้า SET50 Futures กบักองทนุ Phatra Absolute Return และเป็นการขยายโอกาสทาง
ธุรกิจในการลงทนุของฝ่ายงาน 

ณ สิน้ปี 2560 ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีมลูค่าเงินสดที่ใช้สําหรับการลงทนุเป็นจํานวน 8,041 
ล้านบาท       

เฮดจ์ฟันด์ 

ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ของ บล.ภทัร ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทดงันี ้

1) การลงทนุระยะสัน้โดยใช้กลยทุธ์ Hedge Fund 

การลงทุนระยะสัน้โดยใช้กลยุทธ์ Hedge Fund ดําเนินการโดยฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ของ บล.ภัทร เป็นการลงทุนใน
หลกัทรัพย์ประเภททนุและตราสารอนพุนัธ์ โดยอาศยักลยทุธ์การลงทนุอย่างเป็นระบบ (Systematic Strategy) การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ (Quantitative) และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระยะเวลาในการลงทนุสัน้ไม่เกิน 1 ปี โดยมุ่งหมายให้ได้
ผลตอบแทนจากการลงทนุในอตัราตามที่คณะกรรมการการลงทนุของธนาคารกําหนด 

ในการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดให้มีการติดตามสอบทานสดัสว่นการลงทนุ มลูค่า
ความเสีย่งของพอร์ตลงทนุ และผลการดําเนินงานในทางสถิติ จํากดัปริมาณการลงทนุตามสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ 
จํากดัผลขาดทนุวา่เมื่อมีผลขาดทนุสะสมเกินมลูคา่ที่คณะกรรมการการลงทนุของธนาคารกําหนด  ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์จะหยดุทํา
การซือ้ขายและเข้ารายงานกบัคณะกรรมการการลงทนุของธนาคาร เพื่อพิจารณาการลงทนุในขัน้ต่อไป โดยฝ่ายบริหารความ
เสีย่งทําหน้าที่ติดตามและรายงานให้ฝ่ายจดัการทราบเป็นรายวนั 

สาํหรับปี 2560 ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มีวงเงินสาํหรับลงทนุท่ีได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทของ บล.ภทัร จํานวน
วงเงินเร่ิมต้นไมเ่กิน 3,200 ล้านบาท โดย ณ สิน้ปี 2560 ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิรวมเป็นจํานวน 2,006 ล้านบาท 

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

ซึง่ได้นําเสนอขายแก่นกัลงทนุทัง้ในรูปแบบของกองทนุสว่นบคุคลและกองทนุรวม  

2.2.2.4 ธุรกิจจดัการลงทนุ 

 บลจ.ภทัร ซึ่งให้บริการจัดการลงทนุในกองทนุรวมและกองทนุสว่นบุคคลแก่ลกูค้าได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง สง่ผลให้สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการเติบโตเพิ่มขึน้มาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 - 2560) โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558 บลจ.ภทัร มีสนิทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการเทา่กบั 45,259 ล้านบาท ในปี 2559 สนิทรัพย์ภายใต้การบริหาร
จดัการขยายตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 17 จากปี 2558 ทําให้มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 
52,749 ล้านบาท และในปี 2560 สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการขยายตวัเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 68 จากปี 2559 ทําให้มี
สนิทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 88,408 ล้านบาท (แบ่งเป็นกองทนุรวมจํานวน 51,699 
ล้านบาท กองทนุสว่นบคุคลจํานวน 21,170 ล้านบาท และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 15,538 ล้านบาท) 

 บลจ.ภัทร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของผู้ ลงทุน โดยเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ ลงทุน
สามารถจดัสรรการลงทนุ (Asset Allocation) ไปในทรัพย์สนิประเภทตา่งๆ ได้หลากหลายมากยิ่งขึน้ โดยในปี 2560 บลจ.ภทัร 
ได้เสนอขายกองทนุเปิดภทัร โกลบอล อนัคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H) ซึง่เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทนุ
ประเภท Feeder Fund มีนโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond ซึ่งเป็น
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กองทนุรวมตราสารหนีต้่างประเทศที่บริหารจดัการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited ซึ่งมีทีมผู้จดัการกองทนุและ
ทีมวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญด้านการลงทนุในตราสารหนีท้ัว่โลก ทัง้นี ้กองทนุ Jupiter Global Fund - 
Jupiter Dynamic Bond เน้นการลงทนุในตราสารหนีท้ัว่โลก โดยมีกลยทุธ์การลงทนุแบบ Active Management ที่มีความ
ยืดหยุน่ และปรับเปลีย่นได้รวดเร็วตลอดเวลา 
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2.3   ช่องทางการให้บริการ 
กลุม่ธุรกิจฯ มชี่องทางการให้บริการโดยตรงผา่น 3 บริษัท คือ ธนาคาร บล.ภทัร และ บลจ.ภทัร โดยมีรายละเอยีด

ดงันี ้
2.3.1  ธนาคารเกียรตินาคิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารมีสาขารวมทัง้สิน้ 66 สาขา (รวมสาํนกังานใหญ่) โดยจํานวนสาขาของธนาคาร

แบง่ตามภมูิภาคได้ดงันี ้
 

เขตพืน้ที่ จ านวนสาขา 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 34 

ภาคกลาง 7 

ภาคตะวนัออก 7 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6 

ภาคใต้ 6 

ภาคเหนือ 6 

รวม 66 

 
นอกจากนี ้ ธนาคารยงัมศีนูย์ประมลูรถยนต์ 2 แหง่ ได้แก่ ศนูย์ประมลูรถยนต์ถนนบางนา-ตราด กม.8  และศนูย์

ประมลูรถยนต์จงัหวดัอดุรธานี เพื่อรองรับการประมลูรถยนต์ใช้แล้ว โดยศนูย์ประมลูรถยนต์ของธนาคารเป็นศนูย์ประมลูที่
ให้บริการครบวงจรและมีมาตรฐานสาํหรับผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และเป็นทางเลอืกสาํหรับประชาชนทั่วไปท่ีต้องการมี
รถยนต์ 

นอกจากช่องทางสาขาแล้ว ธนาคารยงัเลง็เห็นถงึความสาํคญัในการให้บริการผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ ช่องทาง
บริการผา่นโทรศพัท์ รวมถงึการสือ่สารผา่นช่องทางออนไลน์ ธนาคารจึงมุง่เน้นการพฒันาและสร้างนวตักรรมสาํหรับช่องทาง
เหลา่นีใ้นระยะเวลา 2 - 3 ปีข้างหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า เพิม่โอกาสในการให้ข้อมลูและรับฟังความคิดเห็น
ของลกูค้า และสร้างความแตกตา่งทางการตลาด 

ปัจจบุนัธนาคารมีบริการผา่นช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่  
  - บริการธนาคารออนไลน์ ได้แก่  

1) บริการธนาคารออนไลน์สาํหรับลกูค้าบคุคล (KK e-Banking) ให้ลกูค้าสามารถทาํธุรกรรมออนไลน์ได้
สะดวกทกุที่และทกุเวลา โอนเงินไปยงับญัชีภายในธนาคาร บญัชีตา่งธนาคาร และพร้อมเพย์ เรียกดู
ข้อมลูเงินฝากและลงทนุในรูปแบบของ Portfolio โดยรวมถงึบริการจา่ยชําระผา่นธนาคารออนไลน์ของ
กลุม่ธุรกิจฯโดยลกูค้าสามารถใช้บริการดงักลา่วโดยผา่นทางเว็บบราวเซอร์และแอปพลเิคชนัทาง
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี  

2) บริการธนาคารออนไลน์สาํหรับลกูค้าธุรกิจ (KK Biz e-Banking & Dealer Cash Management) ให้
ลกูค้าธุรกิจเรียกดขู้อมลูเก่ียวกบัข้อมลูบญัชีเงินฝาก ข้อมลูบญัชีสนิเช่ือ บริการเรียกเก็บเงิน บริการชําระ
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เงิน บริการโอนเงินไปยงับญัชีภายในธนาคาร บญัชีตา่งธนาคาร และพร้อมเพย์ แบบหลายรายการ 
บริการสาํหรับลกูค้าธุรกิจรถยนต์ และบริการชําระคา่สนิค้าและบริการ  

- บริการเคเค เดบติคาร์ด (KK Debit Card) ซึง่ลกูค้าสามารถใช้บริการถอนเงินสดได้ที่เคร่ือง ATM ของทกุ
ธนาคารในเครือขา่ย ATM POOL ทัว่ประเทศ และสามารถใช้บริการรูดชําระคา่สนิค้า/ บริการตามร้านค้าชัน้นํา รวมถึงรับสทิธิ
ประโยชน์สว่นลดตา่งๆ มากมาย โดยธนาคารได้มีการออกบตัรเคเค เดบติ 4 รูปแบบใหม ่(KK Value Card, KK Maxi Card, 
KK Trust Card และ KK Protect Card) เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลกูค้า โดยลกูค้าสามารถทาํธุรกรรมพร้อมเลอืกรับความ
คุ้มครองกรณีเกิดอบุตัเิหตใุนรูปแบบตา่งๆ ได้ 

- บริการรับฝากเงินสดผา่นเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมตัิ (ADM/ CDM) และไปรษณีย์ไทย โดยลกูค้าสามารถใช้
บริการได้ที่เคร่ืองฝากเงินสดของทกุธนาคารและไปรษณีย์ไทยทกุสาขาทัว่ประเทศ เพิม่ความสะดวกรวดเร็วโดยลกูค้าไมต้่องรอ
คิวทีส่าขา เงินก็สามารถเข้าบญัชีได้ทนัที 

- บริการฝาก/ ถอนเงินสดและโอนเงินผา่นเคร่ืองมือมินิเอทเีอ็ม เป็นบริการท่ีให้ความสะดวกแก่ลกูค้าในการทํา
ธุรกรรมทางการเงินท่ีสาขาของธนาคารมากยิ่งขึน้ อาทเิช่น ฝากเงินโดยไมจํ่าเป็นต้องใช้สมดุบญัชี เพียงแตม่ีบตัรเอทีเอม็หรือ
บตัรเดบิต โดยจะทําการถอนเงินจากบญัชีที่ผกูกบับตัรนัน้ๆ และฝากเงินเข้าบญัชีธนาคารโดยอตัโนมตัิ 

- บริการพร้อมเพย์ผา่นช่องทางสาขาและ KK e-Banking ไมว่า่จะเป็นบริการการลงทะเบียนหรือบริการการโอน
เงินไปยงัหมายเลขบญัชีปลายทางที่ผกูกบับริการพร้อมเพย์ ไมว่า่จะเป็นหมายเลขโทรศพัท์เคลือ่นที่ หมายเลขบตัรประชาชน 
หรือหมายเลข e-Wallet ซึง่เป็นบริการรูปแบบใหมท่ีต่อบสนองนโยบายภาครัฐในเร่ืองระบบการชําระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์
แหง่ชาติ (National e-Payment)   

- บริการธนาคารทางโทรศพัท์เคลือ่นท่ี อาทิ KK Smart SMS เป็นบริการแจ้งยอดบญัชีเงินฝากในทกุวนัท่ีมีการ
เคลือ่นไหวของบญัชีและทกุสิน้เดือน ผา่นระบบ SMS ไปยงัโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของลกูค้า นอกจากนี ้ ธนาคารได้ขยายช่อง
ทางการทําธุรกรรมสนิเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์บนสมาร์ทโฟนภายใต้แอปพลเิคชนั KK Auto เพื่อให้ลกูค้าสามารถค้นหาราคารถยนต์
ใหม ่ ราคาประเมินรถกู้ เงินดว่น คา่เบีย้ประกนัภยัรถยนต์ แจ้งความสนใจเพื่อให้ธนาคารตดิตอ่กลบั รวมถึงการแจ้งเตือนตา่งๆ 
บนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี เช่น ขา่วสารโปรโมชัน่ของทางธนาคาร แจ้งเตือนตารางการประมลู แจ้งเตือนชําระคา่งวด แจ้งเตือนภาษี 
พ.ร.บ.ประกนัภยัรถยนต์ และสามารถตรวจสอบวงเงินพิเศษที่ธนาคารมอบแก่ลกูค้าสนิเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 

- บริการธนาคารรับโอนเงินตา่งประเทศเข้าบญัชีทกุธนาคารในประเทศไทย เป็นบริการรับโอนเงินตา่งประเทศเข้า
บญัชีอตัโนมตัิ โดยลกูค้าสามารถมีบญัชีทกุธนาคารในประเทศไทย 

- บริการรับชําระผลติภณัฑ์สนิเช่ือของธนาคาร โดยเพิ่มช่องทางผา่นบริษัทคูค้่าของธนาคาร อาทิเช่น BigC, 
CenPay และธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) เพื่อเพิม่ความสะดวกในการชําระคา่สนิเช่ือตา่งๆ ให้แก่ลกูค้ามากยิง่ขึน้ 

สาํหรับช่องทางบริการผา่นโทรศพัท์ ธนาคารมีศนูย์บริการลกูค้า (KK Contact Center) หมายเลขโทรศพัท์ 0-2165- 
5555 คอยให้บริการตา่งๆ ผา่นระบบโทรศพัท์ตอบรับอตัโนมตัิ (IVR) และผา่นเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการลกูค้าทกุวนั โดยธนาคาร
ได้มีการพฒันาการให้บริการในสว่นของศนูย์บริการลกูค้าเพิ่มเติมหลายด้าน รวมถึงงานขายผลติภณัฑ์ทางโทรศพัท์ โดย
มุง่เน้นให้เกิดความชดัเจน สะดวกสบายและเพิม่เตมิทางเลอืกแกล่กูค้า โดยมีพฒันาการท่ีสาํคญัดงันี ้

- บริการเปลีย่นวงเงินบตัรสนิเช่ือเงินสด (Cash Card) ผา่นระบบอตัโนมตัิ 
- บริการจองซือ้หลกัทรัพย์ของ บล.ภทัร ผา่นศนูย์บริการลกูค้าธนาคาร 
- บริการเปิดบญัชีออมทรัพย์และบญัชีเงินฝากประจําผา่นเจ้าหน้าทีศ่นูย์บริการลกูค้า 
- บริการโอนเงินระหวา่งบญัชีภายในธนาคารผา่นระบบอตัโนมตัิและเจ้าหน้าที่ศนูย์บริการลกูค้า 
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- บริการสง่รายการเดินบญัชีผา่นอเีมลล์ 
- สอบถามสถานะการสมคัรสนิเช่ือผา่นระบบอตัโนมตัิ 
- บริการสอบถามวงเงินบตัรเอทีเอม็ผา่นระบบอตัโนมตัิ  
- บริการเปลีย่นวงเงินบตัรเอทีเอ็มผา่นระบบอตัโนมตัิ 
- ขอสาํเนาใบเสร็จกํากบัภาษีรถยนต์สาํหรับงวดลา่สดุผา่นระบบอตัโนมตัิ 
- บริการเปิดบตัรกดเงินสดผา่นระบบอตัโนมตัิ 

 ธนาคารเปิดให้บริการศนูย์บริการลกูค้าทรัพย์รอขาย โทรศพัท์ 0-2165-5577 และศนูย์บริการลกูค้าธุรกิจ (KK Biz 
Contact Center) ผา่นหมายเลขโทรศพัท์ 0-2165-5599 เพื่อให้บริการลกูค้าธุรกิจ รวมถึงคู่ค้าธุรกิจสามารถตดิตอ่เจ้าหน้าที่
ของธนาคารได้ทกุวนั นอกจากนี ้ ธนาคารได้มีพฒันาการในสว่นของช่องทางการขายอื่นๆ โดยธนาคารมีทีมผู้แทนการตลาด 
(Direct Sales Agent) เพื่อชว่ยในการนําเสนอผลติภณัฑ์สนิเช่ือบคุคล สนิเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั และสนิเช่ือ SME รถคณูสาม 
ให้แก่ผู้ที่สนใจ 

ในสว่นของการสือ่สารผา่นช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มการสือ่สารข้อมลูและรับฟังความคิดเห็นจากลกูค้า ธนาคารได้
เปิดช่องทางออนไลน์หลากหลายช่องทางเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าและตรงกบัพฤตกิรรมการรับสือ่
ของลกูค้าให้มากที่สดุ ได้แก่ 

- เว็บไซต์หลกัของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th)ธนาคารได้มีการพฒันาและปรับเปลีย่นรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อ
เป็นช่องทางหลกัในการเป็นแหลง่รวมข้อมลู ให้ข้อมลูผลติภณัฑ์/ บริการ ข้อมลูองค์กร พร้อมด้วยเคร่ืองมือและความรู้ทางการ
เงินสาํหรับลกูค้า เพื่อช่วยลกูค้าในการตดัสนิใจเลอืกใช้ผลติภณัฑ์หรือบริการด้านการเงินการลงทนุ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
รวมถงึเปิดช่องทางเพื่อให้ลกูค้าสอบถามข้อมลูผลติภณัฑ์และบริการ แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะตอ่ธนาคาร เพื่อธนาคาร
จะสามารถตดิตอ่กลบัลกูค้าเพื่อให้ข้อมลูได้รวดเร็วและตรงความต้องการมากที่สดุ อีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมอืที่ช่วยนําความเห็น
และข้อเสนอแนะของลกูค้ามาพฒันาผลติภณัฑ์และบริการของธนาคารให้ดียิง่ขึน้ตอ่ไป 

- สือ่สงัคมออนไลน์ของธนาคาร (Social Media) อาทิ Facebook @kiatnakinlive, Twitter @kiatnakinlive, 
LINE @kiatnakinlive, YouTube @kiatnakinlive โดยธนาคารมีช่องทางสงัคมออนไลน์ที่เข้าถงึกลุม่เป้าหมายที่หลากหลาย  
เพื่อให้ลกูค้าสามารถรับข้อมลูขา่วสารลา่สดุจากธนาคาร (ทัง้ในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพ เสยีง วดีิโอ ฯลฯ) รวมถึง
สอบถามข้อมลู แสดงความเห็น และเสนอแนะตอ่ธนาคารได้ตลอด 24 ชัว่โมง  

- จดหมายขา่วอเิลก็ทรอนิกส์ (e-newsletter, Email) ด้วยพฤติกรรมการรับสือ่ผา่นโทรศพัท์เคลือ่นท่ีและ
คอมพิวเตอร์เป็นหลกัของลกูค้าในปัจจบุนั นอกเหนือจากช่องทางเว็บไซต์และสงัคมออนไลน์แล้ว ธนาคารได้มีช่องทางการ
รับสง่ข้อมลูขา่วสารผา่นทางรูปแบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) โดยจดัทําเป็นจดหมายขา่วออนไลน์เป็นประจํา สง่ตรงถึง 
Email Inbox ของลกูค้า เพื่อให้ลกูค้าสามารถรับขา่วสารและโปรโมชัน่ลา่สดุของธนาคารเพื่อประโยชน์สงูสดุสาํหรับลกูค้า 

ทัง้นี ้ เพื่อให้ทกุช่องทางของธนาคารสามารถให้บริการลกูค้าของทกุกลุม่ผลติภณัฑ์และบริการได้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
กลุม่ธุรกิจฯ ได้สร้างกระบวนการจดัการข้อมลูใหมเ่พื่อลกูค้าของกลุม่ธุรกิจฯ (One Account) โดยทําการเก็บข้อมลูลกูค้าใน
ครัง้แรกที่เปิดบญัชีกบักลุม่ธุรกิจฯ ไมว่า่จะเป็นธนาคารหรือ บล.ภทัร จากนัน้หากลกูค้าต้องการสมคัรบริการเพิม่ก็สามารถทาํ
ได้อยา่งรวดเร็วโดยไมต้่องกรอกใบสมคัรใหม ่

2.3.2 บล.ภทัร  
บล.ภทัร ให้บริการผา่นสาํนกังานใหญ่ที่อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร 1 ชัน้ 6, 8-11 เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2305-9559 นอกจากนี ้ยงัให้บริการเพิ่มเตมิผา่นช่องทางการติดตอ่ทาง

http://www.kiatnakin.co.th/
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โทรศพัท์จากพนกังาน รวมทัง้ทางอินเทอร์เน็ตและแอปลเิคชนัทางโทรศพัท์เคลือ่นท่ีผา่น Phatra Edge ซึง่เป็นช่องทางที่
สะดวกและตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน โดย บล.ภทัร สามารถให้บริการลกูค้าผา่นช่องทาง
ดงักลา่วได้ครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศ 

2.3.3 บลจ.ภทัร 

ปัจจบุนั บลจ.ภทัร มีสาํนกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร 1  ชัน้ 19 เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2305-9800 และมีตวัแทนสนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ทัง้สิน้ 32 แหง่ แบง่ออกเป็นธนาคารพาณิชย์ 2 แหง่ บริษัทหลกัทรัพย์ 22 แหง่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 2 แหง่  
บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 3 แหง่ และบริษัทประกนัชีวติ 3 แหง่ นอกจากนี ้บลจ.ภทัร ยงัมีช่องทางการจดั
จําหนา่ยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต Phatra Click เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าอีกช่องทางหนึง่ด้วย 
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2.4 สภาวะตลาดและการแข่งขัน 

2.4.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์  

ระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์จํานวน 14 แห่ง เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จํานวน 11 แหง่ โดยสามารถจดัอนัดบัตามขนาดของสนิทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้สนิเช่ือสทุธิ ตามรายงาน
ยอ่แสดงสนิทรัพย์และหนีส้นิ (ธ.พ. 1.1) ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2560 ได้ดงันี ้

 

 
 

สนิทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ไทย ณ สิน้ปี 2560 ในภาพรวมอยูท่ี่ 16.7 ล้านล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.1 ตอ่ปี จาก 
ณ สิน้ปี 2559 ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาในมิติด้านขนาดของธนาคารแล้วจะพบว่าสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง 
(สว่นแบง่การตลาดร้อยละ 65 ของตลาดรวม) ขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 4.8 ตอ่ปี ขณะที่สนิทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง
และขนาดเลก็ขยายตวัที่ร้อยละ 9.5 และร้อยละ 7.9 ตอ่ปีตามลาํดบัจากปีก่อน  

การที่สินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ไทยขยายตัวนัน้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์
โดยรวมขยายตวัจากการปลอ่ยสนิเช่ือแก่ธุรกิจขนาดใหญ่มากขึน้ ทําให้สินเช่ือสทุธิโดยรวมของธนาคารพาณิชย์ไทย ณ สิน้ปี 
2560 อยูท่ี่ 11.1 ล้านล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.4 ตอ่ปี เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2559 ที่ขยายตวัร้อยละ 1.3 ตอ่ปี 

ทัง้นี ้แม้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปีที่ผ่านมาจะสามารถขยายตวัได้อย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาด้านคณุภาพ
สินเช่ือยงัคงเป็นประเด็นที่น่ากงัวลจากการผิดนดัชําระหนีข้องธุรกิจ SMEs ที่เพิ่มสงูขึน้ โดยสดัสว่นหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(NPL) ตอ่สนิเช่ือรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึน้อยู่ที่ร้อยละ 2.97 ของสินเช่ือรวม 
จาก ณ สิน้ปี 2559 ที่ร้อยละ 2.83 ของสินเช่ือรวม อย่างไรก็ตาม ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยงัคงมีเสถียรภาพ มีเงินสํารอง
และเงินกองทนุอยูใ่นระดบัสงู เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีการกนัสาํรองเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับคณุภาพสินเช่ือที่อาจ
ด้อยลง โดยเงินสาํรองของระบบธนาคารพาณิชย์ ณ สิน้ไตรมาสที่ 3/2560 เพิ่มขึน้อยู่ที่ประมาณ 584,000 ล้านบาท สง่ผลให้
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สดัสว่นเงินสาํรองที่มีตอ่เงินสาํรองพงึกนัเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ร้อยละ 166.2 จากร้อยละ 159.6 ณ สิน้ปี 2559 ซึ่งบ่งชีว้่าเสถียรภาพ
ของธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้ระบบยงัคงแข็งแกร่ง 

สําหรับด้านเงินฝากนัน้มีทิศทางขยายตวั โดยเงินฝากทัง้ระบบของธนาคารพาณิชย์ไทย ณ สิน้ปี 2560 อยู่ที่ 12.1 
ล้านล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 6.5 ตอ่ปี เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่ขยายตวัร้อยละ 1.5 ตอ่ปี อนัเป็นผลจากสินเช่ือที่เร่ิมฟืน้ตวั ทําให้
ธนาคารพาณิชย์มีความจําเป็นต้องระดมเงินฝากเพิ่มขึน้  

แม้วา่เศรษฐกิจของประเทศจะสามารถขยายตวัได้อยา่งตอ่เนื่องจากภาคการสง่ออกและการท่องเที่ยว แต่เนื่องจาก
การขยายตวัดงักลา่วเป็นแบบกระจกุตวั สง่ผลให้ผู้ประกอบการบางรายอาจไมไ่ด้รับผลประโยชน์ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ส่งผลให้คุณภาพของสินเช่ือด้อยลง และทําให้ธนาคารพ าณิชย์ต้องตัง้
สํารองเพิ่มขึน้ ประกอบกับการเปิดให้บริการพร้อมเพย์หรือการโอนเงินและรับโอนเงินที่ผูกบัญชีเงินฝากธนาคารเข้ากับ
หมายเลขบตัรประชาชนหรือโทรศพัท์เคลือ่นท่ีตามโครงการ National e-Payment ของภาครัฐ มีผลให้รายได้จากคา่ธรรมเนียม
การโอนของธนาคารพาณิชย์ลดลง ทําให้ประสิทธิภาพในการหารายได้ของธนาคารพาณิชย์ลดลง โดยกําไรสทุธิของธนาคาร
พาณิชย์ไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ลดลงมาอยูท่ีป่ระมาณ 146,500 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.4 จากปีก่อน อย่างไรก็
ตาม การที่ธนาคารพาณิชย์หนัมาเน้นการหารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการทางการเงินต่างๆ เช่น การบริหารความมัง่คัง่ 
(Wealth Management) ทําให้รายได้ค่าธรรมเนียมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ยังคงขยายตวัอยู่ที่ร้อยละ 6.0 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน   

แนวโนม้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

 แนวโน้มการขยายตวัของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2561 นา่จะอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัปีที่ผ่านมาตามทิศทางการ
ฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทย โดยธนาคารคาดวา่ในปี 2561 อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยนา่จะอยูใ่นระดบัเดียวกบัปี 2560 
ที่ร้อยละ 3.8 โดยมีปัจจัยสนบัสนุนหลกัจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่สามารถขยายตวัได้อย่างต่อเนื่องตามทิศ
ทางการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกที่ดีขึน้ นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัสนบัสนนุจากการลงทนุภาครัฐที่คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 9.0 
ต่อปี ผ่านมาตรการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันการฟื้นตัวของภาคการลงทุนและการบริโภค
ภายในประเทศ 

 อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะสามารถขยายตวัได้อย่างต่อเนื่อง แต่จากความกงัวลเก่ียวกับ
ปัญหาด้านคุณภาพสินเช่ือที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ทัง้ในส่วนของลูกหนีบุ้คคลและกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ มีผลให้ธนาคารพาณิชย์ยงัคงคมุเข้มการให้สินเช่ือต่อในระยะข้างหน้าและสง่ผลให้
แนวโน้มการขยายตวัของสินเช่ือของทัง้ระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2561 น่าจะอยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัปี 2560 โดยธนาคาร
คาดวา่ยอดคงค้างสนิเช่ือโดยรวม (ไมน่บัรวมรายการระหวา่งธนาคาร) ในปี 2561 นา่จะขยายตวัอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 3.7 ต่อ
ปี  

 นอกจากนี ้การดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ยงัคงเผชิญปัจจัยเสี่ยงสําคญั 4 ประการ ได้แก่ 1) ปัญหาด้าน
คณุภาพสินเช่ือ โดยเฉพาะในกลุม่สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  2) การ
แขง่ขนัในการระดมทนุระหวา่งธนาคารพาณิชย์และตลาดเงิน ซึง่อาจกระทบตอ่ต้นทนุทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ 3) การ
ปรับโครงสร้างองค์กรสูก่ารเป็นระบบดิจิตอล (Digital Banking) เพื่อรองรับกบัพฤกรรมของผู้บริโภคที่หนัมาใช้บริการผ่าน
ระบบออนไลน์มากขึน้ และ 4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและขีดความสามารถในการแข่งขนัของธนาคารพาณิชย์
ผา่นการลดต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน  
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2.4.2 ธุรกิจสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 

ในปี 2560 ตลาดรถยนต์ใหม่ปรับตวัดีเป็นขึน้ครัง้แรกในรอบ 4 ปี สะท้อนจากยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศที่
กลบัมาขยายตวัอีกครัง้ที่ร้อยละ 13.4 ต่อปี มาอยู่ที่ 871,647 คนั หลงัจากที่เคยขยายตวัสงูมากในปี 2555 จากโครงการ
รถยนต์คนัแรก แบง่เป็นรถยนต์นัง่สว่นบคุคลขยายตวัร้อยละ 23.7 ตอ่ปี และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขยายตวัร้อยละ 7.5 ต่อปี 
โดยมีปัจจยับวกสาํคญัจาก 1) การเปลีย่นรถยนต์หลงัจากอายกุารถือครองในโครงการรถยนต์คนัแรกครบกําหนด นําโดยกลุม่
รถยนต์ประเภทเคร่ืองยนต์ตํ่ากว่า 1,500 ซีซี เป็นหลกั (B-segment และ Eco-car) 2) ภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟืน้ตัว 
โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุม่รายได้ระดบัปานกลางถึงระดบัสงูที่ฟืน้ตวัสอดคล้องกบัเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคกลุม่รายได้
ระดบัปานกลางถึงระดบัลา่งยงัคงฟืน้ตวัช้ากว่า และ 3) การทยอยจําหน่ายรถยนต์รุ่นใหม่หลากหลายยี่ห้อและหลากหลาย
ประเภทรถ 

การฟืน้ตวัของตลาดรถยนต์ใหมเ่ห็นได้ชดัเจนใน 3 ประเภทรถยนต์ที่สาํคญั ได้แก่ 1) รถยนต์นัง่สว่นบคุคลกลุม่ B-
segment และ Eco-car ทีใ่นช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตวัอยู่ที่ร้อยละ 34.3 ต่อปี และร้อยละ 16.3 ต่อปีตามลําดบั 
สว่นหนึง่เป็นผลจากการเปลี่ยนรถยนต์ภายหลงัการครบกําหนดของโครงการรถยนต์คนัแรก 2) รถยนต์เพื่อการพาณิชย์กลุม่
รถยนต์นัง่ที่มีกระบะ (Double Cab) ฟืน้ตวัอยา่งตอ่เนื่องอยูท่ี่ร้อยละ 25.0 ตอ่ปี และ 3) รถตู้และรถโดยสารที่กลบัมาขยายตวั
เป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปีที่ร้อยละ 25.2 ตอ่ปี  

สว่นตลาดรถยนต์ใช้แล้วโดยรวมในปี 2560 มีทิศทางที่ชะลอลงบ้าง หลงัจากการกลบัมาเร่งตวัขึน้มากของยอดขาย
รถยนต์ใหม ่โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเลก็ที่มีการเปิดตวัในหลากหลายรุ่น สง่ผลให้มีปริมาณรถยนต์ใช้แล้วเข้าสูต่ลาดเพิ่มมาก
ขึน้ โดยเฉพาะรถยนต์ที่อยูใ่นโครงการรถยนต์คนัแรก ซึง่สง่ผลเชิงลบตอ่ราคารถยนต์ใช้แล้วในตลาดบ้าง อย่างไรก็ตาม ภาวะ
เศรษฐกิจที่ทยอยฟืน้ตวัและธนาคารพาณิชย์ทีย่งัคงให้ความสาํคญัในการให้สนิเช่ือกลุม่รถยนต์ใช้แล้วอย่างต่อเนื่องควบคู่ไป
กบักลุม่รถยนต์ใหมจ่ะยงัคงสนบัสนนุตลาดรถยนต์ใช้แล้วให้อยูใ่นระดบัท่ียงัเติบโตได้ 

 สาํหรับสนิเช่ือคงค้างเพื่อซือ้/ เช่าซือ้รถยนต์ในระบบธนาคารพาณิชย์ (ไม่นบัรวมสินเช่ือบคุคลที่ใช้รถยนต์คํา้ประกนั 
เช่น CarQuickCash) ปรับตวัดีขึน้มาอยู่ที่ 921,437 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2560 ซึ่งขยายตวัร้อยละ 5.2 ต่อปี สอดรับกับ
ยอดขายรถยนต์และคณุภาพสินเช่ือที่ทยอยปรับตวัดีขึน้ สะท้อนจากสดัสว่นหนีส้งสยัจะสญูต่อสินเช่ือรวมของสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ที่ทรงตวัตํ่าอยูท่ี่ร้อยละ 1.63 ณ สิน้ไตรมาสที ่3/2560  

สําหรับสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์คงค้าง ณ สิน้ไตรมาสที่ 3/2560 (รวมสินเช่ือบุคคลที่ใช้รถยนต์คํา้ประกัน เช่น
CarQuickCash) ของผู้ ให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 6 รายใหญ่ที่เป็นธนาคารพาณิชย์หรือในเครือธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ 
ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ 
จํากดั (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) และบริษัท กสิกรลิสซิ่ง จํากดั พบว่าสว่นแบ่งการตลาดของธนาคาร
เกียรตินาคินลดลงจากร้อยละ 9.8 ณ สิน้ปี 2559 มาอยู่ที่ร้อยละ 8.5 ณ สิน้ไตรมาสที่ 3/2560 ทัง้นี ้รายละเอียดส่วนแบ่ง
การตลาดตามยอดสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์คงค้าง ณ สิน้ปี 2559 และสิน้ไตรมาสที่ 3/2560 ของแต่ละธนาคารแสดงไว้ตาม
แผนภาพ  
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 (หมายเหต:ุ ยอดสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของบริษัท กสิกรลิสซิ่ง จํากดั เป็นยอด ณ สิน้งวดบญัชีประจําปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 30
มิถนุายน 2560)  

 

แนวโนม้ธุรกิจสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ 

ธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ในระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2561 มีแนวโน้มขยายตวัดีขึน้จากปี 2560 โดยคาดว่า
สนิเช่ือเพื่อซือ้/ เช่าซือ้รถยนต์ของระบบธนาคารพาณิชย์ (ไม่นบัรวมสินเช่ือบคุคลที่ใช้รถยนต์คํา้ประกนั เช่น CarQuickCash) 
ณ สิน้ปี 2561 อาจขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 7- 8 ตอ่ปี ใกล้เคียงกบัปี 2560 ที่ธนาคารคาดวา่จะขยายตวัประมาณร้อยละ 7.3 ตอ่ปี 
สอดรับกบัยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศที่อาจเพิ่มสงูขึน้มาอยู่ที่ระดบั 920,000 - 930,000 คนั ขยายตวัประมาณร้อย
ละ 6.0 ต่อปี โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก 1) การเปลี่ยนรถยนต์หลงัครบกําหนดการถือครองรถยนต์ในโครงการรถคนัแรกที่มี
อย่างต่อเนื่อง 2) ภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตวัอย่างต่อเนื่อง 3) การลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการรถไฟฟ้าในเขตเมืองซึ่งอาจสนับสนุนให้มีการซือ้รถยนต์ในกลุ่มเชิงพาณิชย์มากขึน้ และ 4) 
กิจกรรมการเลอืกตัง้ในช่วงท้ายปี 

อย่างไรก็ตาม ตลาดรถยนต์และธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ในปี 2561 ยงัคงเผชิญกับอุปสรรคซึ่งอาจทําให้ไม่
สามารถขยายตัวได้มากดังคาด โดยปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่ 1) ราคาสินค้าเกษตรบางกลุ่มอาจปรับตัวลดลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวและยางพารา ส่งผลให้ยอดขายรถกระบะตอนเดียวอ่อนแอต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า และ 2) กําลงัซือ้
ของผู้บริโภค โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุม่ผู้มีรายได้น้อยถึงผู้มีรายได้ปานกลางวา่จะฟืน้ตวัตามเศรษฐกิจได้หรือไม ่ 

2.4.3  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 

ตลาดที่อยู่อาศยัในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะซบเซา แม้มีแรงกระเตือ้งตามจงัหวะการกระตุ้นผ่านมาตรการ
ของภาครัฐในปี 2560 อยา่งไรก็ตาม แม้วา่การฟืน้ตวัของตลาดที่อยูอ่าศยัยงัไมช่ดัเจนนกั แตใ่นช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 ก็เร่ิม
มีทิศทางที่ดีขึน้ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึน้อย่างช้าๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงผู้มีรายได้สงู โดย
สะท้อนจาก 1) สินเช่ือปลอ่ยใหม่สําหรับการซือ้ที่อยู่อาศยัในไตรมาสที่ 3/2560 เร่งตวัขึน้มาสูร่ะดบัสงูสดุในรอบเกือบ 3 ปี ที่ 
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163,281 ล้านบาท ขณะที่สนิเช่ือปลอ่ยใหมเ่พื่อการพฒันาโครงการเร่งตวัมาสูร่ะดบัสงูสดุในรอบ 27 ไตรมาส มาอยู่ที่ 27,498 
ล้านบาท ซึง่เป็นผลจากกลุม่ที่อยูอ่าศยัแนวสงูเป็นสาํคญั และ 2) ยอดเปิดตวัโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 
2560 ขยายตวัอยู่ที่ร้อยละ15.6 และร้อยละ 3.5 ต่อปีในรูปของมูลค่าโครงการและจํานวนหน่วยที่อยู่อาศัยตามลําดับ 
โดยเฉพาะในกลุม่คอนโดมิเนียมระดบักลางถึงระดบับน ขณะที่อตัราการขายได้ยงัอยูใ่นระดบัสงูที่ร้อยละ 42.5 ตอ่ปี ใกล้เคียง
กบัปี 2559 ที่ร้อยละ 42.4 ต่อปี นอกจากนี ้ยอดที่อยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนและยอดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลก็ทยอยปรับตวัดีขึน้บ้างในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 แม้ว่ายอดสะสม 11 เดือนแรกของปี 2560 ยงัคง
หดตวัอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ16.1 และร้อยละ11.1 ต่อปีตามลําดบั สว่นหนึ่งเป็นผลจากการเปรียบเทียบกบัฐานที่สงูจาก
มาตรการของภาครัฐในช่วงสีเ่ดือนแรกของปี 2559 

อยา่งไรก็ตาม การปรับตวัที่ดีขึน้ค่อนข้างกระจุกตวัอยู่ในพืน้ที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่ภาพรวมของตลาดที่
อยูอ่าศยัในตา่งจงัหวดัยงัมีทิศทางที่ออ่นแอ สะท้อนจากใบอนญุาตการก่อสร้างที่อยูอ่าศยัที่ยงัคงหดตวัอยา่งตอ่เนื่องนบัตัง้แต่
ปี 2558 เฉลีย่รายไตรมาสอยูท่ี่ร้อยละ 5.8 ตอ่ปี แม้จะเป็นอตัราการหดตวัที่ชะลอลงก็ตาม ขณะที่ใบอนญุาตการก่อสร้างที่อยู่
อาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเห็นสญัญาณดีขึน้ในไตรมาสที่ 2/2560 และไตรมาสที่ 3/2560 โดยขยายตวัเฉลี่ยราย 
ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 7.0 ต่อปี จากหดตวัเฉลี่ยประมาณร้อยละ 11.6 ต่อปี ในช่วงไตรมาสที่ 2/2559 ถึงไตรมาสที่ 1/2560 
นบัตัง้แตช่่วงกลางปีที่ผา่นมา 

แนวโนม้ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ 

ภาพรวมตลาดที่อยูอ่าศยัในปี 2561 มีแนวโน้มที่จะทยอยปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเนื่องจากในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 
ซึง่เร่ิมเห็นสญัญาณของการฟืน้ตวัขึน้บ้าง อยา่งไรก็ตาม การปรับตวัที่ดีขึน้ยงัเทียบไมไ่ด้กบัในช่วงปี 2555 - 2556 ที่ตลาดที่อยู่
อาศยัมีการเติบโตดี โดยธนาคารประเมินว่ายอดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัและยอดท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนเพ่ิมจะ
กลบัมาขยายตวัได้ที่ร้อยละ 8.1 และร้อยละ 4.4 ต่อปี จากปี 2560 ที่หดตวัอยู่ที่ประมาณร้อยละ 11.2 และร้อยละ 12.6 ต่อปี
ตามลาํดบั สอดคล้องกบัการประมาณการของ บล. ภทัร ที่คาดว่ารายได้จากการขายที่อยู่อาศยัของผู้พฒันาโครงการใหญ่ 9 
รายจะขยายตวัร้อยละ 8.0 ในปี 2561 จากที่หดตวัร้อยละ 2.0 ในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การปรับตวัดีขึน้ของตลาดที่อยู่
อาศยัยงัคงกระจกุตวัอยูใ่นกลุม่ของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากกวา่ในตา่งจงัหวดั 

ปัจจยัสนบัสนนุท่ีสาํคญัที่ผลกัดนัตลาดที่อยูอ่าศยัในปีนี ้ได้แก่ 1) การเร่ิมกลบัมาให้ความสําคญัในสินเช่ือเพื่อที่อยู่
อาศยัของธนาคารพาณิชย์ 2) มาตรการของภาครัฐทีส่นบัสนนุการให้สนิเช่ือของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐอยา่งธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 3) สภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟืน้ตวัอยา่งช้าๆ ทําให้รายได้ของประชาชนเร่ิมปรับเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่ผู้มี
รายได้ปานกลางถึงผู้มีรายได้สงู 4) แนวโน้มดอกเบีย้ในตลาดการเงินยงัอยู่ในระดบัตํ่า โดย ณ สิน้ปี 2560 อตัราดอกเบีย้
ลอยตวัที่อยู่อาศยับคุคลอยู่ที่ร้อยละ 6.31 ต่อปี ลดลงอย่างต่อเนื่องจากต้นปี 2559 ที่ร้อยละ 6.85 ต่อปี และ 5) การกลบัมา
เร่งทยอยประมลูโครงการโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐบาลในปีที่ผ่านมา ภายหลงัที่ลา่ช้าจากแผนไปประมาณ 6 - 12 เดือน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สง่ผลบวกตอ่การกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศยัในพืน้ที่รอบข้าง
ของโครงการ 

อยา่งไรก็ตาม แม้จะมีปัจจยัด้านบวกทีส่นบัสนนุให้ตลาดที่อยูอ่าศยัฟืน้ตวัขึน้ทัง้ในด้านอปุสงค์และอปุทาน แตต่ลาด
ที่อยูอ่าศยัยงัต้องเผชิญปัจจยัเสีย่งด้านลบทีส่าํคญั 3 ประการ ได้แก่ 1) ต้นทนุของผู้พฒันาโครงการที่มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต้นทนุคา่วสัดกุ่อสร้างที่เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่องมาตัง้แตก่ลางปีที่ผา่นมา โดยดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้างในช่วงไตร
มาสที ่ 3/2560 ถึงไตรมาสที่ 4/2560 ขยายตวัเฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 3.3 ตอ่ปี เพิ่มขึน้จากที่หดตวัเฉลีย่ร้อยละ 3.0 ตอ่ปีในชว่งปี 
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2558 ถึงไตรมาสที ่ 2/2560  2) ปัญหาอปุทานสว่นเกินที่เกิดขึน้ในอดีตยงัคงต้องอาศยัระยะเวลาในการแก้ไข ขณะที่ในปีนีม้ี
แนวโน้มการเปิดตวัโครงการท่ีเพิม่มากขึน้ ซึง่หากการขยายตวัของอปุทานมมีากเกินกวา่การเติบโตของอปุสงค์ อาจนาํพาให้
ปัญหาอปุทานสว่นเกินกลบัมาอกีครัง้ ทัง้นี ้ ที่อยูอ่าศยัสร้างเสร็จสะสมเหลอืขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ สิน้ปี 2560 
ขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 6.1 ตอ่ปี ใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้าที่ขยายตวัร้อยละ 7.3 ตอ่ปี อนัเป็นผลจากการขยายตวัของกลุม่
คอนโดมิเนียมและทาวน์เฮ้าส์เป็นสาํคญั และ 3) แม้วา่ปริมาณผลผลติทางการเกษตรจะมีทิศทางฟืน้ตวัได้อยา่งตอ่เนื่องจากปี
ก่อนหน้า แตร่าคาสนิค้าเกษตรที่ยงัคงออ่นแอในปี 2561 จะฉดุกําลงัซือ้ในตา่งจงัหวดัให้ฟืน้ตวัได้ไมม่ากนกั 

2.4.4 ธุรกิจตลาดทนุและธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

ปี 2560 นบัเป็นปีที่การลงทนุทัว่โลกให้ผลตอบแทนที่ดีมากในแทบทกุประเภทสินทรัพย์ ยกเว้นเพียงดอลลาร์สหรัฐ 
แม้ตัง้แต่ต้นปีจะมีปัจจยัต่างๆ ที่สร้างความกงัวลให้กบัตลาด อาทิ แนวนโยบายภายใต้ประธานาธิบดีใหม่ของสหรัฐอเมริกา 
การขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกา และอตัราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดบัตํ่าทัว่โลก แต่ด้วยอานิสงส์จากเศรษฐกิจ
โลกที่สง่สญัญาณการฟืน้ตวัอยา่งพร้อมเพรียงกนัเป็นครัง้แรกในรอบหลายปี และอตัราดอกเบีย้ที่อยู่ในระดบัตํ่า รวมทัง้ความ
คาดหวงัเร่ืองการปฏิรูประบบภาษีในสหรัฐอมริกา ตลาดทนุทัว่โลกจึงปรับตวัเพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 22 ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ดีสดุ
ตัง้แตปี่ 2552 ทัง้นี ้เช่นเดียวกบัการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในรอบก่อนหน้าทีต่ลาดสหรัฐอเมริกาให้ผลตอบแทนตํ่ากวา่ดชันีตลาด
ทนุโลก โดยปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.5 ขณะที่ตลาดพฒันาแล้วอื่นเช่นยโุรปปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.1 ตลาดญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้ร้อยละ 
21.8 สว่นตลาดประเทศเกิดใหม่และตลาดเอเชีย (ไม่รวมญ่ีปุ่ น) ให้ผลตอบแทนสงูกว่า โดยปรับเพิ่มขึ น้ถึงร้อยละ 34.3 และ
ร้อยละ 33.5 ตามลาํดบั  

สาํหรับตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ปรับตวัเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า  โดยกลุม่นกั
ลงทุนสถาบนัในประเทศเป็นผู้ซือ้สทุธิกว่า 103,632 ล้านบาท เช่นเดียวกับพอร์ตการลงทุนของบริษัทหลกัทรัพย์ที่ซือ้สทุธิ 
16,747 ล้านบาท ในขณะที่ผู้ขายสทุธิเป็นนกัลงทนุสถาบนัต่างประเทศและนกัลงทนุรายย่อยในประเทศที่ขายสทุธิต่อเนื่อง
จากปีก่อนหน้า จํานวน 25,755 ล้านบาท และ 94,624 ล้านบาทตามลาํดบั นอกจากปัจจยัภายนอกที่กลา่วข้างต้นแล้ว ปัจจยั
บวกภายในประเทศที่สําคญั คือ สภาพคล่องในระบบและการฟืน้ตัวของเศรษฐกิจไทยที่ต่อเนื่องจากปี 2559 ซึ่งภาคการ
ทอ่งเที่ยวยงัคงมีบทบาทสาํคญั และยงัได้แรงสง่จากภาคการสง่ออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี 2560 นอกจากนัน้ การ
บริโภคในประเทศได้เร่ิมปรับตวัในทิศทางที่ดีขึน้ และราคานํา้มนัที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 ยงัเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจยับวกตอ่หลกัทรัพย์ในกลุม่ปิโตรเคมแีละดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยรวม โดยหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่ตลาดขนาดใหญ่ในดชันี 
MSCI Thailand ให้ผลตอบแทนสงูถึงร้อยละ 30   

ในปี 2560 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีมูลค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ยต่อวนัลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน
หน้า แม้แรงกดดนัด้านราคาคา่ธรรมเนียมการซือ้ขายจากลกูค้าสถาบนัโดยทัว่ไปจะไม่ได้เพิ่มขึน้มากนกั แต่การดําเนินธุรกิจ
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ยงัคงต้องเผชิญกบัความท้าทายที่ลกูค้าสถาบนัต่างประเทศมีการใช้บริการแบบ Execution-only 
มากยิ่งขึน้ นอกจากนัน้ คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายยงัลดลงจากการสง่คําสัง่ซือ้ขายอิเล็กทรอนิกส์แบบ Direct Market Access 
(DMA), High Frequency Trade และ Program Trading ซึง่มีคา่นายหน้าอยูใ่นระดบัตํ่ากว่าปกติยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง
ตามแนวโน้มการย้ายเงินลงทุนจากการลงทุนผ่านบริษัทจดัการกองทุนไปยงักองทุนรวมดชันีที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ (ETF) 

บล.ภทัร มุง่เน้นคณุภาพของบทวิเคราะห์และการให้บริการ ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทําธุรกรรมมี
ประสทิธิภาพตรงกบัความต้องการลกูค้ามากขึน้ โดยไมม่ีนโยบายแขง่ขนัด้านราคาคา่ธรรมเนียมซือ้ขายหลกัทรัพย์ อยา่งไรก็
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ตาม บล.ภทัร มีสว่นแบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้าโดยรวมลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 4.81 
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 4.69 ในปี 2560 โดยสว่นแบง่การตลาดสาํหรับกลุม่ลกูค้าสถาบนัในประเทศปรับลดลงจากร้อยละ 
9.55 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 9.20 ในปี 2560 และสว่นแบง่การตลาดสาํหรับกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศลดลงจากร้อยละ 9.13 ใน
ปี 2559 เป็นร้อยละ 7.46 ในปี 2560 ในขณะท่ีสว่นแบง่การตลาดสาํหรับกลุม่ลกูค้าบคุคลเพิม่ขึน้จากร้อยละ 1.86 ในปี 2559 
เป็นร้อยละ 1.92 ในปี 2560 

ตารางแสดงภาวะตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดเอม็ เอ ไอ มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ และสว่นแบง่การตลาดของ 
บล.ภทัร  

  ปี 2559 ปี 2560 

มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลีย่ตอ่วนัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดเอม็ เอ ไอ  
(ล้านบาท) 

52,525.65  50,113.72 

สดัสว่นการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดเอ็ม เอ ไอ แยกตามกลุม่นกัลงทนุ   

   นกัลงทนุตา่งประเทศ  (ร้อยละ) 25.57  30.23 

   นกัลงทนุสถาบนัในประเทศ (ร้อยละ) 10.10  11.01 

   นกัลงทนุในประเทศ (ร้อยละ) 53.81  48.31 

   บญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ (ร้อยละ) 10.52 10.45 

มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์รวมของ บล.ภทัร เฉลีย่ตอ่วนั (ล้านบาท) 6,437.38 5,729.12 

สว่นแบง่การตลาดของ บล.ภทัร (ไมร่วมบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์) (ร้อยละ) 4.81  4.69  

     สว่นแบง่การตลาด - กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ (ร้อยละ) 9.13  7.46 

     สว่นแบง่การตลาด - กลุม่ลกูค้าสถาบนัในประเทศ (ร้อยละ) 9.55  9.20 

     สว่นแบง่การตลาด - กลุม่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ (ร้อยละ) 1.86 1.92 

อนัดบัท่ี 4  5  

ที่มา: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อมลู บล.ภทัร 

 

 สําหรับตลาดอนพุนัธ์ ปริมาณการซือ้ขายเฉลี่ยต่อวนัของตลาดเพิ่มขึน้จาก 285,148 สญัญาต่อวนัในปี 2559 เป็น 
323,732 สญัญาต่อวนัในปี 2560 โดยการเพิ่มขึน้สว่นมากมาจากการซือ้ขาย Single Stock Futures ที่เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 40 
จากปีก่อนหน้า ซึ่งได้รับอานิสงส์มาจากภาพรวมของตลาดที่เป็นช่วงขาขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 ประกอบกับจํานวน
หลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ของ Single Stock Futures ที่เพิ่มขึน้จาก 70 หลกัทรัพย์ ณ สิน้ปี 2559 เป็น 93 หลกัทรัพย์ ณ 
สิน้ปี 2560  
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 ในสว่นของ SET50 Index Futures นัน้มีปริมาณการซือ้ขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2560 ลดลงร้อยละ 18 อนัเนื่องมาจาก
สภาวะตลาดในช่วงคร่ึงปีแรกที่มีความผนัผวนที่ตํ่าเป็นพิเศษ ทําให้โอกาสในการทํากําไร ทัง้ในเชิง Arbitrage และ Trading 
ลดน้อยลง   

 ภาพรวมการซือ้ขายของ Gold Futures ในปี 2560 ยงัคงซบเซา ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มสญัญาซือ้ขายที่สามารถส่ง
มอบสนิค้าเป็นทองคําได้ และมีการทําการตลาดเพื่อกระตุ้นการซือ้ขาย โดยปริมาณการซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนัเพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 
11,901 สญัญาต่อวนัในปี 2559 เป็น 15,130 สญัญาต่อวนัในปี 2560 โดย บล.ภทัร มีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจอนุพนัธ์
ลดลงจากร้อยละ 10.09 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 9.59 ในปี 2560 

 ตารางแสดงภาวะตลาดอนพุนัธ์ 

 ปี 2559 ปี 2560 

จํานวนการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของตลาด (สญัญา)  69,576,130 78,990,574 

จํานวนการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของ บล.ภทัร (สญัญา) 14,036,213 15,143,754 

มลูคา่การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของ บล.ภทัร (ล้านบาท) 933,504.68 799,202.29 

สว่นแบง่การตลาดของ บล.ภทัร (ร้อยละ) 10.09 9.59 

ที่มา: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

2.4.5 ธุรกิจวานิชธนกิจ  

 บริษัทหลกัทรัพย์หลายแห่งยงัคงให้ความสําคญักบัธุรกิจวานิชธนกิจ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้และสนบัสนุน  
ธุรกิจการซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยปัจจบุนัมีบริษัทท่ีได้รับอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ในการให้คําปรึกษาทางการเงินทัง้หมด 
73 บริษัท และมีบริษัทท่ีได้รับอนญุาตเป็นผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์จากสํานกังาน ก.ล.ต. ทัง้หมด 41 บริษัท ทัง้นี ้การประสบ
ความสาํเร็จในธุรกิจวานิชธนกิจสว่นใหญ่จะขึน้อยู่กบัประสบการณ์และความชํานาญของที่ปรึกษา ความคิดริเร่ิมผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ  ท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้า และการมีความสมัพนัธ์ที่เข้มแข็งกบัลกูค้า 

  ในภาวะการแข่งขนัที่สงูขึน้ บล.ภทัร ยงัสามารถรักษาสถานะความเป็นผู้นําและได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าให้
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสร้างและการควบรวมกิจการอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2560 บล.ภทัร ได้รับเลอืกให้เป็น
ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) ในการปรับโครงสร้างบริษัทโดยการควบรวม 4 บริษัท 
ได้แก่ บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิง้ จํากัด บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) คิดเป็นมลูค่ารายการรวมทัง้สิน้ 96,107 ล้านบาท โดยธุรกรรมนี ้
ได้รับรางวลั Best Thailand Deal Country Awards จาก FinanceAsia 

นอกจากนี ้บล.ภทัร ยงัได้รับความไว้วางใจจากบริษัท แอสเสท เวิรด์ จ ำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการทํา
ธุรกรรมการเข้าซือ้สินทรัพย์จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ ซึ่งถือ
เป็นการเข้าซือ้สินทรัพย์กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่มีมลูค่าสงูที่สดุ คิดเป็นมลูค่ารายการรวม 80,000 ล้านบาท อีกทัง้ บล.
ภัทร ยังได้เป็นส่วนสําคัญในการให้คําปรึกษาในการทําธุรกรรมของกิจการชัน้นําต่างๆ เช่น ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน



 แบบ 56-1 ประจําปี 2560 

 

สว่นท่ี 1-2 หน้า 2-38 

อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัท พริน้ซิเพิล 
แคปิตอล จํากดั (มหาชน)  

ในด้านธุรกรรมในตลาดทนุ ด้วยความสามารถ ประสบการณ์ในการให้บริการ และเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ทําให้ บล.
ภทัร ยงัคงเป็นกําลงัสําคญัในการทําธุรกรรมผ่านตลาดทนุอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บล.ภทัร ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นที่
ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ในการเสนอขายหุ้น
สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก คิดเป็นมลูค่ารายการ 11,470 ล้านบาท ซึ่งได้รับรางวลั Best IPO Thailand จาก The 
Asset Triple A Country Award และรางวลั Best IPO Deal in Southeast Asia จาก Alpha Southeast Aisa  

อีกทัง้ บล. ภทัรยงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัท  
โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากดั (มหาชน) ในการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก คิดเป็นมลูค่ารายการ 3,300 
ล้านบาท และได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้จดัการการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ในการเสนอขายหุ้นสามญัแบบข้ามคืน (Overnight 
Placement) ให้แก่ผู้ลงทนุในวงจํากดัให้กบับริษัท ควอลติีเ้ฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และ
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) คิดเป็นมลูคา่รายการรวมทัง้สิน้ 7,352 ล้านบาท 

นอกจากนี ้บล. ภทัร ยงัมีการจดัจําหนา่ยตราสารหนี ้ซึง่เติบโตอยา่งตอ่เนื่องในปีที่ผา่นมา และก้าวเข้าสูก่ารเป็นหนึง่
ในผู้ประกอบการหลกัของตลาดแรกตราสารหนีน้บัตัง้แตเ่ร่ิมให้บริการจดัจําหนา่ยตราสารหนีใ้นเดือนกนัยายน 2555 โดย
ตลอดทัง้ปี 2560 บล.ภทัร ได้จดัจําหนา่ยตราสารหนีท้ัง้สิน้จํานวน 15 รายการ คดิเป็นมลูคา่รายการรวมทัง้สิน้ 83,340 ล้าน
บาท 

2.4.6 ธุรกิจจดัการลงทนุ 

ในปี 2560 มีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมภายใต้การกํากบัดแูลของสํานกังาน ก.ล.ต. จํานวนทัง้สิน้ 23 แห่ง 
และมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมทัง้หมดรวมกันจํานวนทัง้สิน้ 5.03 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.29 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2559 ที่มีมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิอยูท่ี่ 4.65 ล้านล้านบาท (จากข้อมลูของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ ณ วนัที่ 5 
มกราคม 2561)  

เมื่อพิจารณามลูค่าสินทรัพย์แยกตามประเภทกองทุนนัน้ ณ สิน้ปี 2560 กองทนุรวมตราสารหนีม้ีสดัสว่นมากที่สดุ
โดยมีมลูคา่สนิทรัพย์รวม 2.71 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 53.86 ของกองทนุทัง้หมด รองลงมา คือ กองทนุรวมตราสารทนุซึ่งมี
มลูค่าประมาณ 1.38 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 27.32 ของกองทนุทัง้หมด สําหรับกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) และ
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เติบโตเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยกองทนุรวม RMF มีมลูค่าประมาณ 251,443 ล้านบาท และ
กองทนุรวม LTF มีมลูคา่ประมาณ 397,125 ล้านบาท  

ภาพรวมธุรกิจการจัดการกองทนุส่วนบุคคลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขนัค่อนข้างสงู  โดยมีมูลค่า
สนิทรัพย์สทุธิในเดือนพฤศจิกายน 2560 ประมาณ 823,675 ล้านบาท (จากข้อมลูของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ ณ วนัที่ 29 
ธนัวาคม 2560) เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2559 ร้อยละ 10.39   

ในสว่นของธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ในปี 2560 บลจ.ภทัร ได้จัดตัง้กองทนุเปิดภทัร โกลบอล อนัคอนสเตรนด์ 
บอนด์ เฮดจ์ ซึง่เป็นกองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund มีนโยบายลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ Jupiter Global 
Fund - Jupiter Dynamic Bond ซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารหนีต้า่งประเทศที่บริหารจดัการโดย Jupiter Unit Trust Managers 
Limited ซึง่มีทีมผู้จดัการกองทนุและทีมวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญด้านการลงทนุในตราสารหนีท้ัว่โลก 
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ทัง้นี ้กองทนุ Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond เน้นการลงทนุในตราสารหนีท้ัว่โลก โดยมีกลยทุธ์การลงทนุ
แบบ Active Management ที่มีความยืดหยุน่ และปรับเปลีย่นได้รวดเร็วตลอดเวลา  

บลจ.ภทัร จะยงัคงพฒันาผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เนื่องเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของผู้ลงทนุและ
เหมาะสมกบัภาวะตลาดในแตล่ะสถานการณ์ 

  



 แบบ 56-1 ประจําปี 2560 

 

สว่นท่ี 1-2 หน้า 2-40 

2.5 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.5.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

2.5.1.1 แหลง่เงินทนุ 

กลุม่ธุรกิจฯ มีแหลง่เงินทนุท่ีสาํคญัตามงบการเงินรวม ได้แก่ เงินฝากประเภทตา่งๆ ตัว๋แลกเงิน เงินกู้ยืม และรายการ
ระหวา่งธนาคาร  โดยโครงสร้างเงินฝากและเงินกู้ยืมมีดงันี ้

 

รายการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

เงินรับฝาก 104,327 59.7 109,923 63.1  132,878   67.2  

ตัว๋แลกเงิน (บีอ)ี 257 0.1 90 0.1 0  -    

หุ้นกู้  60,828 34.8 55,965 32.1  56,658   28.6  

รายการระหวา่งธนาคาร 9,209 5.3 8,360 4.8  8,290   4.2  

รวม 174,621 100.0 174,337 100.0  197,825   100.0  

 

ณ สิน้ปี 2560 แหลง่เงินทนุท่ีสาํคญัมีจํานวน 197,825 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23,488 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.47 จาก 
ณ สิน้ปี 2559 โดยเงินทนุเพิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของสนิเช่ือ ในระหวา่งปี 2560 อตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินได้ปรับสงูขึน้ในไตร
มาสที่ 1/2560 และปรับลดลงในช่วง 3 ไตรมาสถดัมา ธนาคารได้ทําการปรับโครงสร้างการระดมเงินให้เหมาะสมตอ่การบริหาร
ต้นทนุทางการเงินในแตล่ะชว่งเวลา ทําให้ ณ สิน้ปี 2560 กลุม่ธุรกิจฯ มีหุ้นกู้ทัง้หมดมลูคา่ 56,658 ล้านบาท จดัเป็นหุ้นกู้ทัว่ไป
มลูคา่ 50,658 ล้านบาท และหุ้นกู้ ด้อยสทิธิมลูคา่ 6,000 ล้านบาท สง่ผลให้สดัสว่นหุ้นกู้ปรับลดลงเป็นร้อยละ 28.6 จากร้อย
ละ 32.1 ณ สิน้ปี 2559 ขณะที่เงินรับฝาก ณ สิน้ปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.9 เนื่องจากธนาคารได้เพิ่มการระดมเงินรับฝาก
มากขึน้ โดยเฉพาะการเพิ่มขึน้ของเงินรับฝากระยะยาวเพื่อบริหารความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อการธนาคาร ซึง่มา
จากแนวโน้มวา่อตัราดอกเบีย้จะสงูขึน้เร็วในไตรมาสทื่ 1 โดยอตัราดอกเบีย้จ่ายของธนาคารปรับลดลงจากร้อยละ 2.5 ในปี 
2559 เป็นร้อยละ 2.3 ในปี 2560 

- นโยบายอตัราดอกเบีย้เงินรับฝาก 

คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิเป็นผู้ กําหนดกรอบการกําหนดอตัราดอกเบีย้เงินรับฝากและอตัราดอกเบีย้
ตัว๋แลกเงินสาํหรับบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล โดยมอบหมายให้คณะอนกุรรมการดแูลด้านสภาพคลอ่ง (Money Desk Sub- 
committee) พิจารณากําหนดอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสมในแตล่ะช่วงเวลา โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ความ
ต้องการด้านสภาพคล่องของธนาคาร การแข่งขนัของอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินฝาก และแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้การ
ปฏิบตัิเก่ียวกบัการรับเงินฝากและการกําหนดอตัราดอกเบีย้เงินฝากเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
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2.5.1.2 การให้สนิเช่ือ  

- นโยบายสนิเช่ือ  

ธนาคารมีการกําหนดนโยบายสินเช่ือเพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน
และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร โดยนโยบายสินเช่ือที่จดัทําขึน้มีลกัษณะเป็นแนวทางดําเนินการ ครอบคลมุหลกัการ
พืน้ฐานในการพิจารณาสินเช่ือที่กําหนดไว้แล้ว สิ่งที่ผู้ปฏิบตัิงานด้านสินเช่ือพึงระมดัระวงัและหลีกเลี่ยง และสิ่งที่ธนาคาร
สนบัสนนุให้ดําเนินการเพื่อขยายสนิเช่ืออยา่งมีคณุภาพ   

นโยบายสนิเช่ือถือเป็นสว่นสาํคญัที่ช่วยสนบัสนนุการดําเนินการตามกลยทุธ์ของธนาคาร เพื่อให้บรรลเุป้าหมายการ
ให้สนิเช่ือ และสามารถควบคมุพอร์ตสนิเช่ือให้เป็นไปตามระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการกําหนดสดัสว่นของพอร์ตสินเช่ือ
ให้เหมาะสมตามประเภทธุรกิจ โดยคํานึงถึงการกระจุกตวัและการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตสินเช่ือต่อการเปลี่ยนแปลง
ภาวะเศรษฐกิจอยา่งสมํ่าเสมอ และประเมินระดบัความเสีย่งโดยรวมให้สอดคล้องกบัเป้าหมายที่กําหนด รวมทัง้มีหลกัเกณฑ์
การให้สนิเช่ือที่ครอบคลมุกลุม่ธุรกิจเป้าหมาย   

- นโยบายการบริหารความเสีย่งจากการให้สนิเช่ือ  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหน้าที่กําหนดหลกัเกณฑ์สินเช่ือแต่ละประเภท โดยอ้างอิงจากนโยบายสินเช่ือ
หลกั (Core Credit Policy) นโยบายสินเช่ือรายย่อย (Retail Lending Policy) และนโยบายสินเช่ือธุรกิจ (Commercial 
Lending Policy) ซึ่งหลกัเกณฑ์ดงักลา่วจะประกอบด้วยเนือ้หาที่ครอบคลมุแนวทางการคดัเลือกลกูค้า การวิเคราะห์สินเช่ือ 
และการกําหนดเง่ือนไขที่จําเป็นในแตล่ะธุรกิจ ทัง้ก่อนการอนมุตัิไปจนถึงการบริหารสนิเช่ือ โดยมีประธานสายเป็นผู้ รับผิดชอบ
ติดตามการดแูลการบริหารความเสีย่ง 

สําหรับสินเช่ือรายย่อย ธนาคารได้พฒันาแบบจําลองความเสี่ยง Credit Scoring โดยใช้ข้อมลูทางสถิติของลกูค้า
ของธนาคาร โดยผลการคํานวณจากแบบจําลองร่วมกบัข้อมลูจากสาํนกังานข้อมลูเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau) 
จะถูกนํามาใช้เพื่อประกอบการตัดสินการให้สินเช่ือ ตามแนวทางมาตรฐานขัน้ตํ่าในการดํารงเงินกองทุนของ Basel 
Committee for Banking Supervision ตามวิธี Internal Ratings Based Approach – IRB 

นอกจากนี ้ธนาคารมีการทบทวนและประเมินความเหมาะสมของนโยบายสินเช่ือและการปฏิบตัิงานในกระบวนการ
สินเช่ือเพื่อให้มีการปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ โดยทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในหรือภายนอกที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

- การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 

การปรับปรุงโครงสร้างหนีเ้ป็นการดําเนินการแก้ไขหนีท้ัว่ไปและหนีท้ี่มีปัญหา เพื่อให้ธนาคารมีโอกาสได้รับชําระหนี ้
คืนสงูสดุ หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการดาํเนินกิจการตอ่ไปทัง้ลกูหนีแ้ละธนาคาร โดยเฉพาะลกูหนีท้ี่ประสบปัญหา
การชําระหนีเ้นื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ แตย่งัมีแนวโน้มทีจ่ะดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้ ทัง้นี ้การปรับปรุงโครงสร้างหนีจ้ะต้อง
คํานงึถึงความสามารถที่แท้จริงของลกูหนี ้ รวมถงึอตัราผลตอบแทน อตัราการรับชําระหนี ้ และความเสีย่งทีจ่ะยอมรับได้ ทัง้นี ้
จะต้องเป็นลกูหนีท้ีม่ีเจตนาที่จะชําระหนี ้ และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนีก้บัลกูหนีแ้ตล่ะรายต้องมีการพิจารณาความเป็นไป
ได้อยา่งสมเหตสุมผล กรณีลกูหนีไ้มใ่ห้ความร่วมมือในการปรับปรุงโครงสร้างหนีห้รือมแีนวโน้มแก้ไขหนีไ้มไ่ด้ เจ้าหน้าที่บริหาร
สนิเช่ือจะขออนมุตัิดาํเนินคดีตอ่ผู้มีอํานาจอนมุตัิและโอนบญัชีลกูหนีไ้ปยงัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด้านกฎหมายโดยเร็วเพื่อให้
ดําเนินคดีตอ่ไป 
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- การติดตามหนีผิ้ดนดั 

ธนาคารมีนโยบายในการติดตามให้ลกูหนีผิ้ดนดัทกุรายชําระหนีท้ัง้หมดคืนแก่ธนาคารโดยเร็ว โดยธนาคารจะ
ประเมินความสามารถในการชําระหนีแ้ละความร่วมมือของลกูหนีแ้ตล่ะราย เพื่อกําหนดแนวทางการติดตามและแก้ไขหนีท้ี่
เหมาะสม ธนาคารจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องลกูหนีร้ายที่ให้ความร่วมมือและมีแนวโน้มสามารถปฏิบตัิได้ตาม
เง่ือนไขข้อตกลงใหมเ่พื่อให้ธนาคารมีโอกาสได้รับชําระหนีค้ืนสงูสดุและเหมาะสมกบัความสามารถที่แท้จริงของลกูหนี ้ กรณี
ลกูหนีบ้างรายไมส่ามารถชําระหนีห้รือไมส่ามารถติดตอ่ได้หรือไมใ่ห้ความร่วมมือ แตภ่าระหนีส้นิที่ยงัคงมีอยูก่บัธนาคารยงัคง
เหลอือยูเ่ป็นจํานวนมาก จะเป็นหน้าที่ของสาํนกัที่ปรึกษากฎหมายและงานคดีหรือบคุคลภายนอกจะต้องสบืหาติดตาม
ทรัพย์สนิของลกูหนี ้เพื่อนํามาชําระหนีโ้ดยไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- การอนมุตักิารให้กู้ยมืและอํานาจการอนมุตัิ  

ธนาคารกําหนดขอบเขต อาํนาจและรูปแบบการอนมุตัิสนิเช่ือและธุรกรรมคล้ายการให้สนิเช่ือของธนาคารตามที่
ปรากฏในนโยบายสนิเช่ือคูค้่าและนโยบายสนิเช่ือธุรกิจของธนาคาร ซึง่ได้แก่ ธุรกรรมสนิเช่ือคูค้่า สนิเช่ือเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดยอ่ม สนิเช่ือบริหารหนี ้สนิเช่ือเพื่อซือ้ทรัพย์รอขาย รวมถงึการอนมุตัิสนิเช่ือรายยอ่ยที่วงเงิน
อนมุตัิเกินกวา่ที่กําหนดไว้ในนโยบายอํานาจอนมุตัิสนิเช่ือรายยอ่ยแบบ Product Program สาํหรับสนิเช่ือรายยอ่ย ธนาคาร
กําหนดอาํนาจการอนมุตัิตามระดบัวงเงินและเง่ือนไขสนิเช่ือตามระดบัขัน้ตัง้แตร่ะดบัเจ้าหน้าที่ถงึระดบัประธานสาย โดยมี
การตรวจสอบเครดิตและวิเคราะห์สนิเช่ือตาม Product Program ที่กําหนด ทัง้นี ้ทกุๆ Product Program จะถกูกําหนด Early 
Warning Indicator หากมีระดบัหนีเ้สยีสงูกวา่กําหนด ธนาคารจะมีการปรับปรุง Product Program ให้เหมาะสมตอ่ไป 
นอกจากนี ้ ธนาคารมกีารบริหารความเสีย่งระดบัพอร์ตสนิเช่ือผา่นการกําหนดตวัชีว้ดัและเพดานความเสีย่ง ซึง่รวมถึงการ
กระจกุตวัของสนิเช่ือ ซึง่ต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.5.1.3 ความสามารถในการดํารงเงินกองทนุของธนาคาร 

กลุม่ธุรกิจฯ ได้ให้ความสาํคญักบัการบริหารจดัการเงินกองทนุเป็นอยา่งมาก เพื่อให้มัน่ใจวา่กลุม่ธุรกิจฯ จะมีกลยทุธ์
ในการรักษาระดบัเงินกองทนุให้สงูกว่าเป้าหมายการดํารงเงินกองทนุที่กําหนดไว้ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมี
ระดบัเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง (BIS Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 16.45 สงูกว่าอตัราสว่นเงินกองทนุขัน้ตํ่าและเงินกองทนุสว่นเพิ่ม
ของธนาคารแหง่ประเทศไทยที่ร้อยละ 9.75 โดยมีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งของธนาคารดงันี ้
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งบการเงนิเฉพาะธนาคาร Basel III 

อัตราส่วนเงนิกองทุนตามกฏหมาย  

 (ร้อยละ) 

31 ธันวาคม 
2558 

 

31 ธันวาคม 
2559 

 

31 ธันวาคม 
2560 

 

อัตราส่วนเงนิกองทุน
ขัน้ต ่าและเงนิกองทุน

ส่วนเพิ่ม* 

ตามข้อก าหนด 

ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ
ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 

14.57 15.01 13.30 5.75 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 14.57 15.01 13.30 7.25 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 1.97 3.52 3.15  -  

เงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 16.54 18.53 16.45 9.75 

*อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤตกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงอตัราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของเพิ่มเติมจากการดํารงอตัราส่วนเงินกองทนุขัน้ตํ่าอีกร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 จนครบร้อยละ 2.50 ในวนัที่ 1 
มกราคม 2562 

 

หากรวมกําไรถงึ ณ สิน้ปี 2560 เงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งเทา่กบัร้อยละ 17.94 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 เทา่กบัร้อย
ละ 14.79 

2.5.1.4 การบริหารสภาพคลอ่ง  

ธนาคารกําหนดให้การบริหารสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลและการกําหนดกลยุทธ์ของคณะกรรมการบริหาร
สนิทรัพย์และหนีส้นิ โดยมีคณะอนกุรรมการดแูลด้านสภาพคลอ่งเป็นกลไกสําคญัในการพิจารณาอตัราดอกเบีย้ให้สอดคล้อง
กบัความต้องการด้านสภาพคลอ่ง  นอกจากนี ้ยงัมีฝ่ายบริหารเงินเป็นหนว่ยงานหลกัทําหน้าที่ในการบริหารสภาพคลอ่ง โดยมี
การบริหารฐานะสภาพคลอ่งอย่างใกล้ชิดทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ให้สอดคล้องกบัปัจจยัภายใน ซึ่งได้แก่ แผนการขยาย
ธุรกิจและการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคาร และปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่  สภาวะการแข่งขนั และแนวโน้มอตัรา
ดอกเบีย้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้ินได้กําหนดให้มีการทบทวนภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอตัราดอกเบีย้
เป็นประจํา เพื่อให้การบริหารสภาพคลอ่งทนัตอ่ความผนัผวนของเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  

 ธนาคารได้บริหารจดัการสภาพคลอ่งให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ซึง่ประกอบด้วย 
การกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดาํรงเงินฝากที่ธนาคารแหง่ประเทศไทย (Reserve Requirement) และ หลกัเกณฑ์การดาํรง
สนิทรัพย์สภาพคลอ่งเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งที่มคีวามรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) โดยบริหารสภาพ
คลอ่งให้อยูใ่นระดบัเหมาะสมที่สดุโดยพิจารณาปัจจยัทัง้ในด้านต้นทนุทางการเงินและความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง นอกจากนี ้
ยงัมกีารกระจายตวัของแหลง่เงินทนุท่ีเหมาะสม โดยไมอ่าศยัเงินฝากที่มาจากกลุม่ผู้ฝากเงินรายใหญ่หรือสถาบนัการเงินอื่น
มากเกินไป และให้มีการกระจายตวัในแตล่ะประเภทและอายคุรบกําหนด รวมทัง้รักษาความสมดลุของแหลง่ที่มาของเงินทนุ



 แบบ 56-1 ประจําปี 2560 

 

สว่นท่ี 1-2 หน้า 2-44 

และการใช้ไปของเงิน  สาํหรับกรณีเหตฉุกุเฉินในภาวะวิกฤตตา่งๆ ธนาคารมีการจดัทาํแผนรองรับเหตฉุกุเฉินด้านสภาพคลอ่ง 
เพื่อให้มีแหลง่สภาพคลอ่งเพียงพอที่จะรองรับการถอนเงินของผู้ฝากในสถานการณ์ที่ไมป่กติ  

2.5.1.5 การจดัชัน้สนิทรัพย์ การตัง้สาํรอง และการตดัจําหนา่ยหนีส้ญู 

ธนาคารปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์การจดัชัน้สนิทรัพย์และการกนัเงินสาํรองของธนาคารแหง่ประเทศไทยและหลกัเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม  ธนาคารจะตดัลกูหนีอ้อกจากบญัชีเมื่อเห็นวา่ไมส่ามารถที่จะ
เรียกชําระหนีค้ืนได้ เช่น ได้ดําเนินคดีทางกฎหมายแล้ว ลกูหนีไ้มม่ีทรัพย์สนิท่ีจะชําระหนีไ้ด้ หรือไมม่ีบคุคลคํา้ประกนั หรือ
หลกัประกนัไมม่ีคา่แล้ว ธนาคารสามารถดําเนินการได้ โดยการตดัจําหนา่ยหนีส้ญูและหนีส้ญูรับคืนให้ถือปฏิบตัิตาม
ข้อกําหนดของประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย หลกัเกณฑ์การตดัหนีส้ญูของกรมสรรพากร และหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
บริหารความเสีย่งพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม ทัง้นี ้ การตดัลกูหนีอ้อกจากบญัชีจะต้องไมเ่ป็นการเอือ้ประโยชน์แก่กรรมการ 
ผู้บริหารระดบัสงู ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร หรือผู้ที่เก่ียวข้อง หรือกิจการท่ีบคุคลดงักลา่วมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง  

 
2.5.2 ธุรกิจตลาดทนุ  

2.5.2.1  แหลง่เงินทนุ 

ปัจจบุนักลุม่ธุรกิจตลาดทนุอาศยัแหลง่เงินทนุสว่นหนึง่จากธนาคารซึง่เป็นบริษัทแม ่และ บล.ภทัร ยงัมีการออกหุ้นกู้
อนพุนัธ์และจดัเตรียมแหลง่เงินทนุอื่นไว้โดยมีวงเงินกู้ยืมเบิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชย์หลายแหง่ 

2.5.2.2 การจดัหาเงินทนุหรือการให้กู้ยืมผา่นบคุคลที่เก่ียวข้องกบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ในปี 2560 ธนาคารได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยให้สามารถให้สนิเช่ือแก่กลุม่ธุรกิจตลาดทนุเป็น
สดัสว่นร้อยละ 25 ของเงินกองทนุรวมของธนาคาร สง่ผลทําให้กลุม่ธุรกิจตลาดทนุมวีงเงินกู้ยืมกบัธนาคาร โดยแตล่ะบริษัท
สามารถกู้ยืมเงินได้ไมเ่กินวงเงินที่กําหนด และทกุบริษัทรวมกนัไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทนุของกลุม่ Solo Consolidation  

2.5.2.3  การอนมุตัวิงเงินและอาํนาจการอนมุตัิ 

บล.ภัทร มีนโยบายในการพิจารณาอนุมัติวงเงินเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้แก่ลูกค้า โดยพิจารณา จากฐานะทาง
การเงิน ความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้า และรายได้ประจําของลกูค้า 

2.5.2.4 การให้สนิเช่ือโดยใช้หลกัทรัพย์เป็นหลกัประกนั 

ธนาคารมีบริการให้สนิเช่ือแก่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ของ บล.ภทัร ภายใต้บริการดงันี  ้

1) สินเช่ือ Lombard  เป็นการให้สินเช่ือหมนุเวียนแบบอเนกประสงค์ โดยใช้สินทรัพย์ทางการเงินของลกูค้าเป็น
หลกัประกัน อาทิ เงินสด หุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉพาะที่อยู่ในดชันี SET100 
(ยกเว้นหุ้น KKP) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานที่มีการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น  

2) สินเช่ือ Portfolio for Property Financing (PPF) เป็นการให้สินเช่ือไม่หมนุเวียน โดยใช้ที่ดินเปลา่หรือที่ดิน
พร้อมสิง่ปลกูสร้าง พร้อมด้วยสนิทรัพย์ทางการเงินของลกูค้าเป็นหลกัประกนั อาทิ เงินสด หุ้นสามญัของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉพาะที่อยู่ในดชันี SET100 (ยกเว้นหุ้น KKP) หน่วยลงทุนของกองทนุรวม
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อสงัหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานที่มี
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น  

2.5.2.5  ความสามารถในการดํารงเงินกองทนุสภาพคลอ่ง  

อตัราสว่นเงินกองทุนต่อสินทรัพย์สภาพคลอ่งสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ของ บล.ภทัร เกินกว่าอตัราขัน้ตํ่าที่
ร้อยละ 7.00 ตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยแสดง
รายละเอียดในตารางดงันี ้

 

เงนิกองทุนสภาพคล่อง (ร้อยละ) ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 

บล.ภทัร 58.27 32.22 32.31 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 

ปัจจยัความเสี่ยงดงัต่อไปนีไ้ม่รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงโดยทัว่ไปที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจปกติของกลุ่มธุรกิจฯ  
นอกจากนี ้ยงัอาจมีความเสี่ยงอื่นๆ  ที่กลุม่ธุรกิจฯ ไม่อาจทราบได้ในขณะนีห้รือความเสี่ยงที่กลุม่ธุรกิจฯ พิจารณาว่าไม่เป็น
สาระส าคญัในขณะนีแ้ต่อาจถือเป็นความเสี่ยงที่มีความส าคัญในอนาคตและอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ 
รายได้ ผลก าไร สนิทรัพย์ สภาพคลอ่ง หรือแหลง่เงินทนุของกลุม่ธุรกิจฯ ได้  

1. การเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศอาจส่งผลกระทบโดยตรงกบัธุรกิจของธนาคาร
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ  

ธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ต้องพึง่พิงกบัภาวะเศรษฐกิจในประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลก โดยในปี 
2560 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและเศรษฐกิจโลกในภาพรวมขยายตัวได้ดีเกินคาด อนัเป็นผลจากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกอยา่งพร้อมเพรียงกนั (Global Synchronized Growth) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศพฒันาแล้วที่มีความต้องการ
สนิค้าเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้การสง่ออกของประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยขยายตวัดีขึน้ตาม นอกจากนัน้ 
การที่ธนาคารกลางต่างๆ ขึน้ดอกเบีย้และ/ หรือลดทอนการอดัฉีดสภาพคลอ่ง (QE) อย่างค่อยเป็นค่อยไปก็เป็นสว่นช่วยให้
เศรษฐกิจโลกขยายตวัตอ่เนื่องเช่นกนั  

 อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวครัง้นีก็้ยังมีจุดเปราะบาง 3 ประการ คือ 1) การฟื้นตัวครัง้นีไ้ม่กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
กลา่วคือ สญัญาณเศรษฐกิจที่ขยายตวัอยูใ่นภาคการผลติในประเทศที่พฒันาแล้ว สง่ผลให้ภาคการสง่ออกของประเทศตลาด
เกิดใหมร่วมถึงประเทศไทยกลบัมาขยายตวัดีขึน้ แต่ภาคเศรษฐกิจที่ยงัคงซึมเซาโดยเฉพาะในประเทศไทย ได้แก่ ภาคการใช้
จ่ายภายในประเทศทัง้การบริโภคและการลงทนุ บ่งชีว้่ารายได้ไม่ได้มีการขยายตวัอย่างเท่าเทียมกนั นอกจากนัน้ ปัจจยัเชิง
โครงสร้างจากหนีท้ี่สงู ประชากรสงูวยั ราคาสนิค้าเกษตรที่ตกต ่า และการทดแทนของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรแทนแรงงานมนษุย์ 
(Automation) ยิ่งกดดนัรายได้ประชาชน 2) การฟืน้ตวัครัง้นีป้ราศจากเงินเฟ้อ เนื่องจากค่าจ้างรวมถึงราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 
โดยเฉพาะโภคภัณฑ์เบา เช่น น า้มันเชือ้เพลิงและธัญพืชต่างๆ ไม่เพิ่มสูงขึน้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะความต้องการสินค้า
เหลา่นัน้ไมไ่ด้แข็งแกร่งเช่นเดียวกบัช่วงก่อนหน้า และ 3) การฟืน้ตวัครัง้นีม้าพร้อมกบัภาวะฟองสบู่ในสินทรัพย์ต่างๆ อนัเป็น
ผลจากการอัดฉีดของธนาคารกลางทั่วโลกตัง้แต่ในช่วงวิกฤต ท าให้ราคาสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก ทัง้หุ้ น พันธบัตร และ
อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้เกินปัจจยัพืน้ฐานทัง้สิน้  

 ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทย รวมถึงผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้วยเช่นกนั โดย
ท าให้สินเช่ือโดยรวมขยายตวัในระดบัต ่า และท าให้สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และสินเช่ือจัดชัน้พิเศษปรับตวัสงูขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจฯ กลบัยงัคงขยายตวัได้ดีต่อเนื่อง ซึ่งสว่นหนึ่งเป็นผลจากการบริหาร
จดัการต้นทนุทางการเงิน (Cost of Fund) ของธนาคารท่ีปรับลดต ่าที่สดุเป็นประวตัิการณ์ที่ร้อยละ 2.1 ในไตรมาสที่ 3/2560 

ส าหรับปี 2561 นัน้ แม้วา่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้มดีขึน้ เช่นเดียวกบัเศรษฐกิจไทยที่น่าจะยงัขยายตวั
ได้อยา่งตอ่เนื่อง แตเ่ศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยยงัเผชิญกบัปัจจยัเสีย่งหลายประการ เช่น 1) การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจจีนที่
แม้วา่จะขยายตวัได้ดใีนชว่งที่ผา่นมา แตช่่วงตอ่ไปอาจเร่ิมเผชิญกบัความเสีย่งมากขึน้ ทัง้การตงึตวัของภาคการเงินอนัเป็นผล
จากภาครัฐที่หนักลบัมาคมุเข้มภาคการเงินอีกครัง้ รวมถึงความเสี่ยงฟองสบู่อสงัหาริมทรัพย์ในจีนที่อาจแตกและกระทบกบั
เศรษฐกิจจีนในวงกว้าง 2) กระแสกีดกนัทางการค้าโดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่อาจกลบัมาอีกครัง้ โดยเฉพาะอยา่ง
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ยิ่งผ่านมาตรการกีดกันการค้าทัง้ในรูปแบบภาษีและไม่ใช่ภาษี 3) ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เพิ่มขึน้ทัง้ในภูมิภาค
ตะวนัออกกลางและคาบสมุทรเกาหลี 4) การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยอย่างไม่ทัว่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ของแรงงาน
ระดบัลา่งและเกษตรกรที่ยงัอยู่ในระดบัต ่า ท าให้การบริโภคและการลงทุนยงัคงซึมเซา และ 5) โครงการโครงสร้างพืน้ฐาน
ภาครัฐที่อาจด าเนินการลา่ช้ากวา่ที่ได้ประกาศไว้ ปัจจยัเสีย่งเหลา่นีอ้าจกดดนัให้เศรษฐกิจไทยขยายตวัในระดบัต ่าและสง่ผล
กระทบตอ่การด าเนินธุรกิจในระยะถดัไป 

การที่ธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ต้องพึ่งพิงกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลก 
หากเกิดความผนัผวนทางเศรษฐกิจหรือการเมืองขึน้จะสง่ผลกระทบตอ่ลกูค้าของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสินเช่ือรายย่อยของธนาคารที่มีกลุ่มลกูค้าเกษตรกรและลกูค้าที่ประกอบอาชีพอิสระในสดัส่วนที่ค่อนข้างสงู ท าให้
รายได้ของลกูค้ากลุม่ดงักลา่วอาจผนัผวนหรือลดลงอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อคณุภาพของสินเช่ือ รายได้และ
รายจ่ายของธนาคารในอนาคต  

นอกจากนี ้การที่ผลประกอบการของกลุม่ธุรกิจฯ มาจากการรวมผลประกอบการของทุนภทัร บล.ภทัร และ บลจ.
ภทัร เข้ามาด้วย ท าให้รายได้คา่ธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมจากธุรกิจวานิชธนกิจเป็น
รายได้หลกัด้านหนึ่งของกลุม่ธุรกิจฯ และอาจเผชิญกบัปัจจัยเสี่ยงที่ส าคญั อนัได้แก่ ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจและ
การเมือง ซึง่หากเกิดขึน้ยอ่มมผีลกระทบในทางลบตอ่ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปริมาณค าสัง่ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของเมอร์ริล ลนิช์ ซึง่เป็นลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศหลกัของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และปริมาณการระดมทนุและการ
น าหลกัทรัพย์เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็น
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมจากธุรกิจวานิชธนกิจซึง่ประกอบด้วยคา่ธรรมเนียมการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
และคา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 

เพื่อบริหารความเสี่ยงดงักล่าว กลุม่ธุรกิจฯ ได้มีการเฝ้าระวงั วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามสถานการณ์ที่อาจสง่ผล
กระทบตอ่กลุม่ธุรกิจฯ อยา่งสม ่าเสมอ ปรับปรุงโครงสร้างสนิทรัพย์และหนีส้ินให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป พฒันา
เกณฑ์การคดักรองลกูหนีเ้พื่อเพิ่มสดัสว่นลกูหนีท้ี่มีคุณภาพ เน้นการผูกรวมการบริหารความเสี่ยงเข้าไปในกระบวนการท า
ธุรกิจ ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) และเตรียมแผนรองรับส าหรับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอ 

อยา่งไรก็ตาม ความผนัผวนของเศรษฐกิจทัง้ในและนอกประเทศ รวมถึงภาวะการเมืองและนโยบายของรัฐบาลเป็น
ปัจจยัที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของกลุม่ธุรกิจฯ กลุม่ธุรกิจฯ จึงไม่อาจรับรองได้ว่าเมื่อเกิดผลกระทบดงักลา่วขึน้ในระดบัที่
รุนแรงแล้วจะไมเ่กิดผลกระทบตอ่กลุม่ธุรกิจฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

2. กลุ่มธุรกิจฯ อาจไม่สามารถบรรลเุป้าหมายตามแผนกลยทุธ์ทีว่างไว ้และอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั
ของกลุ่มธุรกิจฯ รวมถึงผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ  

ในการด าเนินการให้แผนกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจฯ ส าเร็จลุล่วง กลุ่มธุรกิจฯ จ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวอาจต้องใช้งบลงทุนในปริมาณสูง รวมถึงจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการยาวนาน อาทิ การจัดตัง้และขยายสายงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต การพฒันา
ผลติภณัฑ์ใหม่ การขยายฐานลกูค้าบคุคลและลกูค้า PRIORTY ที่ต้องอาศยับคุลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญและการเปิด
กว้างของกฎระเบียบในด้านการก ากบัดแูล เพื่อให้สามารถให้บริการและเสนอขายผลิตภณัฑ์ได้เทียบเคียงกบัต่างประเทศ ซึ่ง
กลุ่มธุรกิจฯ คาดว่าแผนการดงักล่าวจะมีการลงทุนและมีต้นทุนที่สงู แต่ก็มีความจ าเป็นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจฯ  สามารถด าเนิน 
กลยุทธ์ให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้ดีขึน้ เป็นต้น โดยกลุ่มธุรกิจฯ ไม่อาจรับประกนัได้ว่าจะสามารถด าเนินการให้บรรลุ



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2560  

สว่นที่ 1-3 หน้า 3-3 

เป้าหมายตามแผนกลยทุธ์ข้างต้นได้ภายในเวลาที่ก าหนด และไม่อาจรับรองได้ว่าแม้กลุม่ธุรกิจฯ จะสามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จได้ตามแผน การด าเนินการดงักลา่วจะสามารถท าให้กลุ่มธุรกิจฯ มีความสามารถในการแข่งขนัทดัเทียมหรือเหนือกว่า
คูแ่ขง่ 

นอกจากนี ้แผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ มีความเก่ียวข้องกบัการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่าง
มาก ทัง้กระบวนการด าเนินงานภายใน แผนการขยายผลติภณัฑ์ บริการ รวมถึงช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย ครอบคลมุ
และมีประสทิธิภาพ เพื่อพฒันาการให้บริการของกลุม่ธุรกิจฯ ให้สอดรับกบัการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในสงัคมยคุ
ดิจิทลั (Digitalization) ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ดงักลา่วจึงเก่ียวข้องกบัความสามารถของกลุม่ธุรกิจฯ 
ในการปรับปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีขีดความสามารถทดัเทียมหรือสงูกว่าคู่แข่ง ซึ่งกลุ่มธุรกิจฯ ไม่อาจ
รับรองได้ว่าจะสามารถด าเนินการปรับปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลตุามเป้าหมายที่วางไว้ หรืออาจ
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าคู่แข่งในตลาด จนท าให้กลุ่มธุรกิจฯ สญูเสียความสามารถในการ
แข่งขนัไป หรือถึงแม้ว่ากลุ่มธุรกิจฯ จะสามารถด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่กลุ่ม  
ธุรกิจฯ ก็ยงัคงมีความเสี่ยงจากการคาดการณ์ความต้องการของตลาดผิดไปจากความเป็นจริง ท าให้ผลิตภณัฑ์ บริการหรือ
ธุรกรรมใหมไ่มไ่ด้รับความนิยมตามที่วางแผนไว้ สง่ผลให้ก าไรไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย หรือกลุม่ธุรกิจฯ อาจมีประสบการณ์ไม่
เพียงพอในผลติภณัฑ์หรือบริการใหมน่ัน้ สง่ผลให้ไมส่ามารถแขง่ขนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนกลยทุธ์ที่
วางไว้  

3. ธนาคารอาจไม่สามารถด ารงเงินกองทนุได้เพียงพอต่อความต้องการเพือ่รองรับการขยายธุรกิจและการแข่งขนัใน
อนาคต 

 ความเพียงพอของเงินกองทนุของธนาคารภายใต้หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลกัเกณฑ์การด ารง
เงินกองทุนตาม Basel III เป็นผลจากปริมาณสินทรัพย์เสี่ยง (Risk-Weighted Asset : RWA) และระดบัเงินกองทนุตาม
กฎหมาย (Regulatory Capital) โดยทัง้ปริมาณสินทรัพย์เสี่ยงและระดบัเงินกองทนุตามกฎหมายอาจได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยหลายประการ อาทิ ลกัษณะการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงของธนาคารที่เปลี่ยนไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
กฎเกณฑ์เร่ืองการด ารงเงินกองทนุ นอกจากนี ้หากธนาคารมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานก็จะส่งผลตอ่ระดบัเงินกองทนุตาม
กฎหมายซึ่งจะถูกปรับลดลง และกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทนุในที่สดุ โดยหากเงินกองทุนของธนาคารลดต ่าลง
เนื่องจากปัจจัยใดๆ ธนาคารอาจจ าเป็นต้องเพิ่มทนุเพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนกลยทุธ์ ซึ่งอาจท าได้ยากหรืออาจมี
ต้นทนุทางการเงินท่ีสงู หรือหากธนาคารไม่สามารถเพิ่มทนุได้ ธนาคารอาจไม่สามารถขยายธุรกิจได้ตามแผน ซึ่งอาจกระทบ
ตอ่ผลการด าเนินงานและผลประกอบการของธนาคาร หรืออาจจ าเป็นต้องลดขนาดของธุรกิจลง หากธนาคารไมส่ามารถแก้ไข
ข้อจ ากดัด้านเงินกองทนุได้ในระยะยาว 

 ในปี 2560 กลุม่ธุรกิจฯ ได้ด าเนินการตามแผนธุรกิจในการปรับโครงสร้างเงินกองทนุอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้การใช้ทนุมี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ แตย่งัคงความแข็งแกร่งในการรองรับความเสีย่งด้านตา่งๆ และการขยายตวัทางธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ 
นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีนโยบายการด ารงเงินกองทนุเพื่อรองรับความเสีย่งด้านต่างๆ รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจในอนาคต 
โดยเป้าหมายการด ารงเงินกองทนุและระดบัเงินกองทนุขัน้ต ่าที่ต้องด ารงไว้ได้ถกูก าหนดไว้ในข้อความความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ของธนาคารที่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้เป้าหมายการด ารงเงินกองทุนและระดบัเงินกองทุนขัน้ต ่าที่
ธนาคารก าหนดขึน้ได้สะท้อนถึงวตัถปุระสงค์หลกัตา่งๆ ดงันี ้
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- ด ารงเงินกองทนุสงูกวา่เกณฑ์การด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดตามเกณฑ์การด ารง
เงินกองทนุขัน้ต ่า เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่มีนยัส าคญัอื่นซึง่ไมร่วมอยูใ่นเกณฑ์การด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่า 

- ด ารงเงินกองทนุให้สอดคล้องกบัระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดบัของความเบี่ยงเบน
จากความเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ซึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร 

- ค านึงถึงระดบัเงินกองทนุภายใต้ภาวะวิกฤต และมีแผนรองรับการรักษาระดบัเงินกองทุนภายใต้ภาวะวิ กฤต
ไมใ่ห้ต ่าไปกวา่เกณฑ์ที่ก าหนด 

- ด ารงเงินกองทุนให้เพียงพอกับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่ธนาคารเผชิญอยู่ตามเกณฑ์การก ากับดูแลโดย
ทางการ 

- ค านงึถึงผลกระทบที่มีตอ่ผู้ ถือหุ้นในการด ารงเงินกองทนุ 

ทัง้นี ้เพื่อให้กระบวนการในการประเมินเงินกองทนุมีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ธนาคารได้มีการด าเนินการดงันี ้

- พฒันาระบบประเมินความเสีย่งที่มีนยัส าคญัที่สามารถประเมินได้โดยใช้วิธีเชิงปริมาณ ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัด้านเครดิต และความ
เสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อการธนาคาร ทัง้ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

- พฒันาเกณฑ์ในการด ารงเงินกองทนุท่ีเช่ือมโยงกบัระดบัความเสีย่งที่มีนยัส าคญัแตล่ะประเภทดงักลา่วข้างต้น 
ในแตล่ะประเภทธุรกิจของธนาคาร 

- พฒันาระบบประเมินผลงานของธุรกิจแต่ละประเภทโดยค านึงถึงต้นทุนในการด ารงเงินกองทนุ และสามารถ
แสดงผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นได้รับจากธุรกิจแตล่ะประเภท 

- พัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนโดยวิธีระดับเงินกองทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ 

ส าหรับปี 2561 กลุม่ธุรกิจฯ ยงัคงให้ความส าคญักบัการใช้เงินทนุให้มีประสทิธิภาพ สามารถรองรับการขยายตวัของ
ธุรกิจ มีระดบัความเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ในระดบัสงู รวมถึงมีโครงสร้างของเงินกองทุนที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับ
อตุสาหกรรม  

อย่างไรก็ตาม กลุม่ธุรกิจฯ ยงัมีปริมาณตราสารหนีด้้อยสิทธิที่สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 อยู่อย่างจ ากดั ซึ่ง
อาจไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการในอนาคต รวมถึงการระดมทนุตราสารหนีด้้อยสทิธิเพื่อทดแทนตราสารหนีด้้อยสิทธิที่จะครบ
ก าหนดอาย ุ(Roll-over) ใน 5 - 10 ปีข้างหน้า กลุม่ธุรกิจฯ อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถระดมทนุเพื่อทดแทนตราสารหนี ้
ด้อยสทิธิดงักลา่วได้ หรือสามารถระดมทนุได้ แตด้่วยต้นทนุท่ีสงูขึน้มากจนกระทบกบัผลประกอบการอยา่งมีนยัส าคญั 

ในการบริหารทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ความเหมาะสมของระดับเงินกองทุนขัน้ต ่าที่ธนาคารต้องด ารง ปริมาณความ
ต้องการเงินกองทนุสว่นเพิ่มในอนาคตจากการประมาณการท่ีสอดคล้องตามแผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี รวมถึงระดบัความ
เสีย่งที่ยอมรับได้ และระดบัของความเบี่ยงเบนจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารจะถกูน ามาใช้ประมาณความเพียงพอ
ของเงินกองทนุ แต่หากระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุตามการประมาณการมีแนวโน้มที่จะต ่ากว่าระดบัความเบี่ยงเบน
ของเงินกองทนุขัน้ต ่าเป้าหมายหรือเกณฑ์การด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ธนาคารจะจดัท าแผน
เงินกองทนุ (Capital Plan) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของทางเลอืก รวมถึงแนวทางปฎิบตัิเป็นคราวๆ ไป 
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4. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ กระบวนการท า งาน และ
ความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มธุรกิจฯ 

ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการมีอยู่และการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
และระเบียบของภาครัฐรวมถึงหน่วยงานที่ก ากับดแูล อนัได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัในการก ากับ
ดูแล ส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งก ากับดูแลการประกอบธุรกิจด้านหลกัทรัพย์ที่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ด าเนินการอยู ่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“ส านกังาน คปภ.”) ซึ่งก ากบัดแูลการประกอบธุรกิจ
ด้านนายหน้าประกันภยั (Bancassurance) นอกจากนี ้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ยงัถูกก ากับดูแลโดยหน่วยงาน
ก ากบัดแูลอื่น เช่น ส านกังานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (“ส านกังาน ปปง.”) ซึง่กฎหมาย
และข้อก าหนดในการก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากับดแูลข้างต้นมีความเข้มงวดและมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเข้มงวดขึน้
ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีความมุ่งมัน่ในการสง่เสริมและพฒันาการด าเนินกิจการของ
ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบ อนัจะเป็นพืน้ฐานของผลการด าเนินงานที่ดี 
เพื่อการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งของกลุม่ธุรกิจฯ อยา่งยัง่ยืน 

 เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ลกูค้าจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และเป็นธรรมในการท าธุรกรรมทางด้านผลิตภณัฑ์
ทางการเงินและการลงทุน ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จึงมุ่งปรับปรุงการให้บริการและการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบ โดยในปีที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธรุกิจฯ เช่น การบริหารจดัการด้านการให้บริการแก่ลกูค้า
อยา่งเป็นธรรม (Market Conduct) หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์ หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบนัการเงิน พ.ร.บ. ระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 
หลกัเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี ้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมลู
เครดิต เป็นต้น และหากกฎหมายเหลา่นีม้ีผลบงัคบัใช้จะมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 
โดยจะต้องปรับปรุงการด าเนินการให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบนัน้ย่อมมีผลกระทบต่อเป้าหมาย ความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจ และการแขง่ขนัของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ รวมทัง้อาจสง่ผลกระทบตอ่การต้องรับผิดในการประกอบ
ธุรกิจอนัเนื่องมาจากการไมส่ามารถปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดเหลา่นัน้ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งอาจสง่ผลกระทบในทาง
ลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  

5. การเกิดเหตกุารณ์ทจุริตทัง้ภายในและภายนอกในภาคการเงินและธนาคารมีแนวโนม้ที่สูงข้ึน รวมถึงกระบวนการ
ท างานของธนาคารอาจไม่รัดกุมเหมาะสมและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านปฏิบติัการ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงผลการด าเนินงานของธนาคาร 

 การด าเนินธุรกิจของธนาคารในปัจจุบนัเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์และบริการซึ่งมีความหลากหลาย มีกระบวนการที่
ซบัซ้อน เก่ียวข้องกับหน่วยงานหลายภาคส่วนในหลากหลายสถานที่ทั่วประเทศ และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
กฎระเบียบจ านวนมาก รวมทัง้ในปัจจบุนัธุรกิจต้องเผชิญกบัการเปลีย่นแปลงตลอดเวลาตามองค์ประกอบหลายด้าน เช่น การ
เติบโตและขยายธุรกิจ การออกผลติภณัฑ์และบริการใหม ่วิวฒันาการของเทคโนโลยี เทคนิคการทจุริตในรูปแบบใหม่ๆ มีการ
พัฒนาล า้หน้ากว่าเหตุการณ์ความเสียหายในอดีตที่เคยเกิดขึน้ นอกจากนี ้สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้
กระบวนการท่ีมีอยูไ่มรั่ดกมุเพียงพอ ทัง้หมดนีอ้าจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือช่องว่างในการด าเนินงาน และเกิดความเสียหาย
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ในการด าเนินธุรกิจ อาทิ เกิดความผิดพลาดในการน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการต่อลกูค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง 
รวมถึงมีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง หรืออาจท าให้การให้บริการของธนาคารล่าช้า ขาดความสามารถในการแข่งขัน 
ก่อให้เกิดการสญูเสยีรายได้ หรือมีคา่ใช้จ่ายสงู กระทบตอ่ผลการด าเนินงานของธนาคาร 

 เพื่อลดความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการรวมถึงการทุจริตต่างๆ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของ
ธนาคารมีหน้าที่บริหารจดัการและติดตามประเด็นความเสี่ยงและความเสียหายด้านปฏิบตัิการที่ส าคญัของธนาคารให้อยู่ใน
ระดบัท่ีธนาคารยอมรับได้ และธนาคารยงัก าหนดให้มีหนว่ยงานป้องกนัและควบคมุความเสี่ยง (Fraud Unit) ท าหน้าที่ในการ
ควบคุมและตรวจสอบเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือต้องสงสยัในการทุจริต เพื่อให้สามารถบริหารจัดการก่อนเหตุการณ์ความ
เสียหายจะเกิดขึน้ นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีการก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการดงักล่าว
ส าหรับผลติภณัฑ์และบริการใหมข่องธนาคาร ซึ่งก าหนดให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการประเมินความเสีย่งและจดัท าแผนลดความ
เสี่ยง พร้อมทัง้จดัท า Readiness Checking ก่อนออกผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ และเร่ิมการเปลี่ยนแปลงกระบวนการใดๆ 
การก าหนดให้หนว่ยงานท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบล าดบัท่ีสอง (Second Line of Defense) อาทิ ส านกัที่ปรึกษากฎหมายและงานคดี 
ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน และสายบริหารความเสีย่งร่วมกนัวิเคราะห์และกลัน่กรองประเด็นต่างๆ โดยมีคณะท างานชุด
ยอ่ยของคณะอนกุรรมการเตรียมความพร้อมผลติภณัฑ์และกระบวนการท างานใหม่ของธนาคารท าหน้าที่กลัน่กรองและสอบ
ทานแนวทางการพัฒนาและออกแบบระบบงานหรือกระบวนการ ตลอดจนระบบการควบคุมความเสี่ยงก่อนน าเสนอต่อ
คณะอนกุรรมการเตรียมความพร้อมผลิตภณัฑ์และกระบวนการท างานใหม่ ส าหรับการอนมุตัิให้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่และเร่ิม
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ระบุจุดบกพร่องและให้ค าแนะน าในด้านความเสี่ยงและด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ปรับปรุง
ผลติภณัฑ์และบริการให้สมบรูณ์มากที่สดุ  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ธนาคารจะด าเนินการก าหนดมาตรการการควบคุมกระบวนการให้มีความรัดกุมดงักล่าวแล้ว 
ธนาคารอาจยงัไมส่ามารถควบคมุบางปัจจยัเสีย่งที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วและมีนยัส าคญั อาทิ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การพฒันาอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิควิธีการทจุริต การยกัยอก และการฉ้อโกงที่มีรูปแบบซบัซ้อนและมี
การพฒันาไปอยา่งมาก ยอ่มสง่ผลตอ่ผลด าเนินการของธนาคารอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ 

6. ธนาคารอาจไม่สามารถจดัหาและด ารงสภาพคล่องทีเ่พียงพอต่อการด าเนินและขยายธุรกิจ 

 การด าเนินธุรกิจของธนาคารขึน้อยูก่บัความสามารถของธนาคารในการหาเงินฝากและเงินทนุจากแหลง่อื่นๆ เพื่อมา
ด าเนินกิจการ โดยเงินฝากและเงินทนุดงักลา่วนัน้ธนาคารจ าเป็นจะต้องด ารงไว้สว่นหนึ่งเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์สภาพคลอ่งให้
เพียงพอตามความต้องการทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ทัง้นี ้ความสามารถของธนาคารในการหาสภาพคลอ่งขึน้กบัปัจจยั
หลายอย่าง อาทิ การแข่งขัน ทิศทางดอกเบีย้ ช่ือเสียงของธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือ ที่ตัง้และจ านวนสาขา ความ
หลากหลายของผลติภณัฑ์ และคณุภาพของการให้บริการ ซึง่ความสามารถของธนาคารดังกลา่วก็จะสง่ผลตอ่ต้นทนุการระดม
เงินของธนาคาร อาทิ หากธนาคารมีอนัดบัความนา่เช่ือถือลดลง ต้นทนุการระดมเงินกู้ ก็จะเพิ่มสงูขึน้ด้วย เป็นต้น  

 นอกจากปัจจัยทางการแข่งขนัและปัจจัยภายในของธนาคารแล้ว ยงัมีปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของ
ทางการที่อาจกระทบกับการด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งของธนาคาร ได้แก่ เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและเกณฑ์ 
Basel III ที่เข้มงวดขึน้ภายหลงัวิกฤตเศรษฐกิจโลก ท าให้ธนาคารจ าเป็นต้องด ารงสภาพคลอ่งสงูขึน้เพื่อป้องกนัความเสี่ยง
ด้านสภาพคลอ่ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในเร่ืองการคุ้มครองเงินฝากภายใต้  พ.ร.บ. สถาบนัคุ้มครองเงินฝากที่จะ
ปรับลดจ านวนการได้รับความคุ้มครองลงในแตล่ะปี โดยธนาคารจะมีความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งเกิดขึน้หากประชาชนผู้ฝาก
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เงินต้องการกระจายความเสีย่งของตนโดยถอนเงินฝากสว่นเกินที่ได้รับความคุ้มครองออกจากธนาคารเพื่อไปฝากในสถาบนั
การเงินอื่นหรือน าไปลงทนุผา่นช่องทางอื่นๆ 

 ในการบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของธนาคารนัน้ ธนาคารได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการดแูลด้านสภาพคลอ่ง 
(Money Desk Sub-committee) เพื่อท าหน้าที่วิเคราะห์และติดตาม Cash Inflow และ Cash Outflow ของธนาคาร รวมถึงหา
มาตรการดแูลสภาพคลอ่งของธนาคารอย่างใกล้ชิด ทัง้ในภาวะปกติและในภาวะวิกฤต เพื่อให้เป็นไปตามกรอบความเสี่ยงที่
ธนาคารก าหนดไว้ทัง้ด้านการกระจกุตวัของเงินฝาก ด้านความเหลือ่มล า้กนัระหวา่งอายสุนิทรัพย์และหนีส้นิ (Mismatch) และ
ด้านปริมาณความเพียงพอของสนิทรัพย์สภาพคลอ่งในภาวะตา่งๆ โดยจดัให้มีการประชมุเป็นประจ าสม ่าเสมออยา่งน้อยทกุ 2 
สปัดาห์ ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้ิน โดยมีฝ่ายบริหารเงินท าหน้าที่หลกัในการด าเนิน
นโยบายในการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร เพื่อควบคมุระดบัสภาพคลอ่งของธนาคารให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และมี
สายบริหารความเสีย่งเฝ้าติดตาม ควบคมุฐานะความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้ธนาคารยงัได้ก าหนดแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง ( Liquidity 
Contingency Plan) ขึน้และมีการซ้อมแผนดงักลา่วเป็นประจ าทกุปีอีกด้วย 

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากความสามารถของธนาคารในการระดมเงินขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายด้านข้างต้น ธนาคารจึงไม่
สามารถยืนยันได้ว่าการบริหารจัดการดังกล่าวจะสามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญกับปัญหาด้านสภาพคล่องได้ หากมีการ
เปลีย่นแปลงของภาวะตลาดอยา่งมีนยัส าคญั 

7. ธนาคารอาจไดร้บัผลกระทบจากความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ยในบญัชีเพือ่การธนาคารอนัเกิดจากความผนัผวนของ
อตัราดอกเบี้ยตลาด ประกอบกบัโครงสร้างความเหลื่อมล ้ากนัของระยะเวลาในการปรับอตัราดอกเบี้ย (Duration 
Gap) ของสินทรพัย์ (Assets Duration) และของหนีสิ้น (Liabilities Duration) ของธนาคาร 

 ความเสี่ยงในเร่ืองของอายเุฉลี่ยของหนีส้ิน (Liabilities Duration) ของธนาคารที่สัน้ลงถือเป็นปัจจยัเสี่ยงส าคญัที่
ธนาคารตระหนกัถึงและคอยติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามกรอบความเสี่ยงที่ธนาคารก าหนดไว้ ภายใต้
สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ทัง้ในภาวะปกติและในภาวะวิกฤต ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนีส้ินเป็นผู้ ก ากับดูแลผลกระทบดังกล่าว โดยใช้หลกัการปรับอายุและระยะเวลาในการปรับอัตรา
ดอกเบีย้ด้านหนีส้ินให้สอดคล้องกบัด้านสินทรัพย์ อีกทัง้ยงัมีสายบริหารความเสี่ยงเฝ้าติดตามและควบคุมฐานะความเสี่ยง
ด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อการธนาคาร และรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคารอย่าง
สม ่าเสมอ  

อย่างไรก็ตาม หากธนาคารต้องเผชิญกบัภาวะความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ที่สงูเกินกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ หรือ
อตัราดอกเบีย้ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ความเสี่ยง
ดงักล่าวนีจ้ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ (Net Interest Income) และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร 
(Economic Value of Equity) อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ 

8. กลุ่มธุรกิจฯ มีความเสีย่งดา้นตลาดจากธุรกิจในบญัชีเพือ่การคา้ (Trading Book) และบญัชีเผือ่ขาย (Available for 
Sale) เพ่ิมสูงข้ึนจากการท าธุรกรรมที่หลากหลาย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ หาก
ภาวะเศรษฐกิจและตลาดมีความผนัผวนสูง 

 ปัจจุบนัธนาคารท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ทางการเงินหลายประเภททัง้ในบัญชีเพื่อการค้าและบญัชีเผ่ือ
ขาย เช่น การซือ้ขายตราสารหนีใ้นสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ การซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ (FX Spot) การซือ้
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ขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1 สญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) สญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้ต่างสกุล
เงิน (Cross Currency Swap) สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (FX Forward) สญัญาสวอปอตัราแลกเปลี่ยน (FX 
Swap) สญัญาสวอปในตราสารทนุ (Equity Linked Swap) สญัญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Futures) 
ราคาตราสารหนี ้(Note/ Bond Futures) และราคาตราสารทนุ (Stock Futures) สญัญาออปชัน่ที่อ้างอิงราคาตราสารทนุ 
(Equity Option) ดชันีราคาตราสารทนุ (Equity Index Option) และผลการด าเนินงานของกองทนุรวม (Fund-linked Option) 
และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพนัธ์แฝงเพื่อเป็นการให้บริการที่ครบถ้วนต่อลกูค้าของกลุ่มธุรกิจฯ นอกจากนี ้ธุรกิจตลาดทุนยงั
ด าเนินธุรกิจการลงทนุในหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในตลาด
อนพุนัธ์ และอนพุนัธ์ตราสารทนุ ซึง่มีความเสีย่งด้านตลาดด้วยเช่นกนั 

 ส าหรับการบริหารความเสีย่งด้านตลาดของธนาคารซึง่เน้นการท าธุรกรรมที่มีความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้และอตัรา
แลกเปลี่ยนเป็นหลกั ธนาคารตระหนกัถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้จากการท าธุรกรรมประเภทดงักลา่วในภาวะตลาดปัจจุบนัที่มี
ความผนัผวนสงูอนัมีสาเหตุมาจากปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ความผนัผวนของปัจจยัความเสีย่งในบญัชีเพื่อการค้า และท าให้เกิดผลกระทบในด้านลบตอ่ฐานะในบญัชีเพื่อการค้า ด้วยเหตุ
นี ้ธนาคารจึงมีการก าหนดเพดานความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นส าหรับการท าธุรกรรมในบญัชีเพื่อการค้า
ให้อยูใ่นระดบัท่ีธนาคารยอมรับได้ และก าหนดให้การท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัตราสารทนุต้องเป็นไปในลกัษณะที่ท าให้ความ
เสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในภาพรวมเป็นศูนย์ อีกทัง้ธนาคารได้มีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่
ครอบคลมุและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่การระบคุวามเสี่ยง การวดัความเสี่ยง ไปจนถึงการควบคุมและติดตามความ
เสี่ยงต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทในบญัชีเพื่อการค้า ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงดงักล่าวครอบคลมุถึง
ปัจจยัความเสีย่งด้านตลาดที่เก่ียวข้องและมีนยัส าคญั 

 สายตลาดการเงินมีหน้าที่บริหารความเสีย่งด้านตลาดในบญัชีเพื่อการค้า โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดท า
หน้าที่เป็นหนว่ยงานหลกัในการก าหนดตวัชีว้ดัความเสีย่ง และเสนอขออนมุตัิเพดานความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อใช้ประเมินและติดตามฐานะความเสี่ยงด้านตลาดในบญัชีเพื่อการค้า โดยใช้เคร่ืองมือวดัความเสี่ยงต่างๆ ที่เ ป็น
มาตรฐานสากล อาทิ ความเสียหายสงูสดุที่สามารถเกิดขึน้ได้ที่ระดบัความเช่ือมัน่ที่ก าหนดไว้ (Value at Risk: VaR) ความ
ออ่นไหวของมลูคา่เงินลงทนุตอ่การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ 1 Basis Point (PV01) และฐานะเงินตราต่างประเทศสทุธิ 
(Net Open Position in Foreign Currency: NOP) เพื่อให้ทนัตอ่ภาวะตลาดและสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยงด้านตลาดจะรายงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ หากความเสี่ยงในบญัชีเพื่อการค้าเกินกว่าระดบัที่ยอมรับได้หรือมี
เหตกุารณ์ผิดปกติเกิดขึน้  

 ส าหรับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในธุรกิจตลาดทนุ ซึ่งเป็นการลงทนุในหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
ตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ์ และอนุพนัธ์ตราสารทนุ โดยมีปัจจยัความเสี่ยงด้าน
ตลาดที่ส าคญั ได้แก่ ราคาตราสารทนุ สภาพคลอ่ง และความผนัผวนของราคาตราสารทนุ แม้ว่ากลยทุธ์การลงทนุระยะสัน้
ของธุรกิจตลาดทนุจะเป็นการลงทนุท่ีมีความเสี่ยงด้านตลาดค่อนข้างต ่า เนื่องจากมีการป้องกนัความเสี่ยงด้านตลาดเพื่อลด
ความเสีย่งของกลยทุธ์การลงทนุต่างๆ แต่การลงทนุระยะยาวโดยฝ่ายลงทนุของทนุภทัรเป็นการลงทนุโดยตรง (Directional) 
ในหุ้นสามญัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ จึงยงัคงมีความเสี่ยงจากความผนัผวนด้านตลาดสงู ซึ่งหากมีการลดลงของราคา

                                                           
1 การซือ้ขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีจดุประสงค์เพื่อปิดความเสี่ยงด้านราคาตราสารทนุท่ีเกิดจากสญัญาสวอปในตราสารทนุ และ
สญัญาฟิวเจอร์สท่ีอ้างอิงราคาตราสารทนุ 
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หลกัทรัพย์ที่ถือครองอยู ่หรือการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นก็จะสง่ผลกระทบในด้านลบตอ่ผลการด าเนินงานและก าไร
ของกลุม่ธุรกิจฯ อย่างไรก็ดี กลุม่ธุรกิจฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงอนัเกิดจากการลงทนุในกลยทุธ์เหลา่นี ้จึงได้ก าหนดให้ระดบั
ความเสีย่งของการลงทนุอยูภ่ายใต้ความเสีย่งที่ยอมรับได้ ฝ่ายบริหารความเสีย่งของธรุกิจตลาดทนุท าหน้าที่ก าหนดคา่เพดาน
ความเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน อาทิ ความเสียหายสงูสดุที่สามารถเกิดขึน้ได้ที่ระดบัความเช่ือมัน่ที่ก าหนดไว้ และฐานะ
สงูสดุที่ถือไว้ได้โดยก าหนดตามปริมาณการซือ้ขายตอ่วนั เป็นต้น ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารความเสีย่งของธุรกิจตลาดทนุจะรายงานให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ หากความเสีย่งในบญัชีเพื่อการค้าเกินกวา่ระดบัท่ียอมรับได้หรือมีเหตกุารณ์ผิดปกติเกิดขึน้  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความผนัผวนของราคาตราสารเกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของกลุม่ธุรกิจฯ  
ถึงแม้วา่กลุม่ธุรกิจฯ จะมีกระบวนการบริหารความเสีย่งด้านตลาดอยา่งเป็นมาตรฐานแล้ว กลุม่ธุรกิจฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะ
ไม่เกิดความเสียหายอย่างมีนยัส าคญั หากเกิดภาวะความผนัผวนของปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดต่างๆ สงูเกินกว่าที่กลุ่ม
ธุรกิจฯ คาดการณ์ไว้ อนัจะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการด าเนินงานและตอ่มลูคา่ทางเศรษฐกิจของกลุม่ธุรกิจฯ 

9. ธนาคารมีความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อและการกระจุกตวัของสินเชื่อ ซ่ึงหากเกิดภาวะการด้อย
คุณภาพของสินเชื่อเกินกว่าที่ธนาคารคาดการณ์ไว้จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธนาคารอย่างมี
นยัส าคญั 

เนื่องจากกลุม่ลกูหนีห้ลกัของธนาคารเป็นบริษัทขนาดกลางถึงขนาดเลก็ รวมถึงลกูหนีร้ายย่อย ซึ่งโดยทัว่ไปหากเกิด
ความผันผวนต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมหรือภาวะอุตสาหกรรมที่ลูกหนีป้ระกอบธุรกิจอยู่ ลูกหนีก้ลุ่มดังกล่าวจะได้รับ
ผลกระทบมากกวา่ลกูหนีบ้รรษัทหรือบริษัทขนาดใหญ่ ดงันัน้ธนาคารจึงมีความเสี่ยงด้านเครดิตสงูเมื่อเกิดความผนัผวนของ
ภาวะเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีการกระจกุตวัของลกูหนีร้ายใหญ่ในสนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งเกิด
จากการที่ธนาคารมีการกระจายตวัของพอร์ตสนิเช่ือต ่า ท าให้ธนาคารมีความเสี่ยงด้านเครดิตสงู หากลกูหนีร้ายใหญ่บางรายของ
ธนาคารมีปัญหาด้านเครดิต นอกจากนี ้ธนาคารบริหารความเสีย่งด้านเครดิตจากการกระจกุตวัของลกูหนีส้ินเช่ือโดยการก าหนด
เพดานความเสี่ยงจากการกระจุกตัวด้านสินเช่ือ เพื่อจ ากัดผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายขึน้กับผลประกอบการของ
ธนาคาร อาทิ เพดานความเสีย่งด้านการกระจุกตวัระดบัลกูหนีร้ายใหญ่ต่อราย (Single Lending Limit) และด้านการกระจุก
ตวัของลกูหนีร้ายใหญ่ (Large Borrower Concentration)  

จากการท่ีธนาคารมีความเสีย่งจากการด้อยคณุภาพของสินเช่ือตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมหรือภาวะอตุสาหกรรม  
กลุ่มธุรกิจฯ จึงได้พฒันากระบวนการพิจารณาสินเช่ือของธนาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว อาทิ ก าหนด
กระบวนการพิจารณาสนิเช่ือให้ครอบคลมุถึงการก าหนดนโยบายสนิเช่ือ การออกหลกัเกณฑ์ตา่งๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคดั
สรรลูกหนีใ้นเบือ้งต้น รวมถึงการประเมินความสามารถของผู้บริหารและความสามารถในการช าระหนีค้ืน การพิจารณา
วตัถปุระสงค์การขอกู้  ตลอดจนหลกัทรัพย์ค า้ประกนั และจดัให้มีการทบทวนสนิเช่ืออยา่งสม ่าเสมอ 

ส าหรับสนิเช่ือรายยอ่ย ธนาคารมีการปรับเปลีย่นการกระจกุตวัของผลติภณัฑ์สนิเช่ือรายยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั ซึ่งใน
ปีที่ผ่านมาสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยั สินเช่ือบคุคล และสินเช่ือ SME รายย่อยยงัคงมีอตัราการเติบโตที่สงูอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ธนาคารมุ่งเน้นไปที่ High Yield Product ซึ่งได้แก่ สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใช้แล้ว และสินเช่ือ 
CarQuickCash มากขึน้ ซึง่จะให้ผลตอบแทนสงูกวา่สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหมท่ี่มีการแขง่ขนัเร่ืองอตัราดอกเบีย้คอ่นข้างรุนแรง 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารยงัคงรักษาระดบัความเข้มข้นในการพิจารณาสินเช่ือเพื่อลดความเสี่ยงจากสินเช่ือด้อยคณุภาพ โดย
ธนาคารเน้นการพิจารณาสนิเช่ือในรูปแบบ Client Profile-based Lending ซึง่ท าให้สนิเช่ือของธนาคารสามารถเติบโตในกลุม่
ลกูค้าใหมท่ี่มีศกัยภาพได้อยา่งตอ่เนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาธนาคารเป็นธนาคารกลุม่แรกๆ ที่ริเร่ิมการใช้ Bureau Score ในการ
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พิจารณาสนิเช่ือ โดยร่วมมือกบับริษัทข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ (NCB) ซึง่ท าให้การคดักรองลกูค้าเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมาก
ขึน้ รวมถึงมีการก าหนด Risk Appetite และก าหนดอตัราการท าก าไร (Profitability Analysis) ในแต่ละผลิตภณัฑ์ ท าให้
ธนาคารสามารถบริหารปริมาณการให้สินเช่ือและก าไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ธนาคารได้น า Behavior Score (B-
score) มาใช้ร่วมกบัการท า Retention Program ตา่งๆ เพื่อช่วยในการท า Cross-selling เพื่อให้ลกูค้าที่มีประวตัิการช าระที่ดี
ได้รับการน าเสนอผลติภณัฑ์สนิเช่ือที่เหมาะสมและได้รับการสนบัสนนุให้ใช้สนิเช่ือของธนาคารเพิ่มเติม ประกอบกบัธนาคารมี
การวิเคราะห์พอร์ตสนิเช่ือรายยอ่ยโดยรวม (Retail Portfolio Management) การวดัผลและประเมินผลความเสี่ยงด้านสินเช่ือ
ทัง้ตามผลิตภณัฑ์และตามกลุม่ลกูค้า (Segmentation) เพื่อควบคุมให้ธนาคารมีระดบัความเสี่ยงจากสินเช่ือประเภทต่างๆ 
ตามที่ธนาคารก าหนด นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีการติดตามสถานะพอร์ตสินเช่ือทกุประเภทในรูปแบบของการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นระบบอย่างสม ่าเสมอ น าเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในเชิงลกึพร้อมแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหาร
และผู้ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการพฒันาสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าในพอร์ตสนิเช่ือที่มีผลกระทบตอ่ความเสี่ยงของธนาคารอย่างมี
นยัส าคญั (Early Warning Indicator) ที่ช่วยให้ธนาคารสามารถบริหารจดัการความเสี่ยงได้ทนัต่อสถานการณ์ และที่ส าคญั
ที่สดุธนาคารมุง่เน้นการท า Risk Governance ส าหรับสินเช่ือรายย่อยประเภท Product Program ซึ่งจะต้องได้รับการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริหารความเสีย่งหรือคณะอนกุรรมการหรือบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจเทา่นัน้  

แม้วา่ธนาคารจะมีกระบวนการรองรับความเสีย่งด้านเครดิตและการกระจุกตวัด้านเครดิต ธนาคารไม่อาจรับรองได้
วา่จะไมเ่กิดความเสยีหายจากการด้อยคณุภาพของสนิเช่ือและการกระจกุตวัของสนิเช่ือ และหากการด้อยคณุภาพของสินเช่ือ
ดงักลา่วเกิดขึน้มากกวา่ที่ธนาคารคาดการณ์ไว้ ธนาคารอาจต้องกนัเงินส ารองสว่นเพิ่มมากขึน้ หรือธนาคารอาจเผชิญกบัการตัง้
ส ารองส่วนเพิ่มมากกว่าที่ธนาคารคาดการณ์ไว้จากการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การกันส ารองของหน่วยงานก ากับดูแล ซึ่งจะ
สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของธนาคาร รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของธนาคารอยา่งมีนยัส าคญั 

10. ภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงจากธนาคารขนาดใหญ่และกลุ่มธุรกิจรายใหม่ในตลาดอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อผล
การด าเนินงานของธนาคาร 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงและนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้  เนื่องจาก
พฤติกรรมของบริษัทในตลาดที่เปลีย่นแปลงไปจากที่เคยพึง่พิงตวักลาง เช่น ธนาคาร ในการเป็นแหลง่เงินกู้  เป็นการกู้จากนกั
ลงทนุโดยตรง (Disintermediary) ผ่านหุ้นกู้  (Debenture) หรือตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) จึงท าให้ความต้องการสินเช่ือ
จากธนาคารลดลง ในขณะท่ีตลาดตราสารหนีม้ีขนาดใหญ่ขึน้มาก ซึง่อาจสง่ผลให้แนวโน้มการเติบโตของสินเช่ือของธนาคาร
โดยรวมได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือสงู และบริษัทที่มีฐานะทาง
การเงินทีด่ี 

ในขณะเดียวกนัการแขง่ขนัทัง้จากผู้ ให้บริการรายเดิมและจากกลุม่ธุรกิจรายใหม่ก็มีความเข้มข้นขึน้ด้วยเช่นกนั ใน
สว่นของผู้ให้บริการรายเดิม เช่น ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็มีความต้องการขยายสว่นแบง่การตลาดและรุกเข้าไปในธุรกิจที่
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ไมเ่คยท าธุรกิจมาก่อน โดยเฉพาะลกัษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จของธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่หรือ Universal Banking Model ในขณะท่ีธนาคารขนาดเลก็ยงัมีข้อเสยีเปรียบในการแขง่ขนั เช่น อาจไมม่ีความประหยดั
ตอ่ขนาดและความประหยดัตอ่ขอบเขต (Economies of Scale and Economies of Scope) ท าให้ต้นทนุผลิตภณัฑ์ต่อหน่วย
สงูกวา่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึง่ท าให้เสยีเปรียบในการแข่งขนัหรืออาจไม่สามารถขายพ่วงผลิตภณัฑ์อื่นๆ ของธนาคาร 
(Product Bundling) ท าให้ศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและการแข่งขนัในตลาดของธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กด้อยกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกบัธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยหากธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กไม่สามารถตอบสนองต่อภาวะการแข่งขนัที่
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รุนแรงโดยการน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า รวมถึงการพฒันาช่องทางการขายให้
หลากหลายและครอบคลมุลกูค้าได้เทียบเท่าหรือดีกว่าคู่แข่ง ธนาคารอาจสญูเสียสว่นแบ่งการตลาดในธุรกิจหลกัที่ธนาคาร
ด าเนินการอยู่ เช่น ธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์และธุรกิจสินเช่ืออสงัหาริมทรัพย์ หรืออาจสญูเสียความสามารถในการแข่งขนั 
ซึง่อาจสง่ผลตอ่ความสามารถในการหารายได้และผลการด าเนินงานของธนาคารในระยะยาวอยา่งมีนยัส าคญั  

ในส่วนของการแข่งขนัจากกลุ่มธุรกิจรายใหม่ในตลาด เช่น กลุ่มธุรกิจใหม่ด้าน Fintech ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้าน
การเงินที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท าธุรกรรมทางการเงินให้มีความสะดวก รวดเร็วและประหยดักว่าการท าธุรกรรม
ทางการเงินแบบดัง้เดิม ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทัง้ในตลาดเอเชียและตลาดโลก และมีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกนัส าหรับตลาดภายในประเทศด้วย โดยรูปแบบธุรกิจหลกัที่จะเกิดขึน้ในประเทศและเร่ิมเป็นความเสี่ยงต่อกลุม่ธุรกิจฯ 
แล้ว ได้แก่ ธุรกิจการให้บริการด้านการช าระเงิน ธุรกิจการให้บริการทางข้อมลูและความรู้ด้านการเงินการลงทนุ และธุรกิจการ
ปลอ่ยสนิเช่ือ  

ส าหรับธุรกิจ Fintech ด้านการให้บริการช าระเงินจะเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกช าระเงิน ซึ่งอาจเกิดการ
แขง่ขนัท่ีสงูขึน้และคา่ธรรมเนียมที่ต้องลดลงในการให้บริการ ธุรกิจการบริการให้ข้อมลูและความรู้ด้านการเงินการลงทนุโดย
ธุรกิจ Fintech เป็นอีกหนึง่ความเสีย่งส าคญัที่ลดบทบาท โอกาสทางธุรกิจ ความสัมพนัธ์ และระดบัความภกัดีต่อแบรนด์ของ
กลุม่ธุรกิจฯ อีกทัง้ยงัมีธุรกิจ Fintech ด้านการปลอ่ยสินเช่ือที่ให้บริการแบบ Peer-to-Peer ที่เน้นค่าธรรมเนียมที่ถกูลงเมื่อ
เทียบกบัคา่ธรรมเนียมการปลอ่ยสนิเช่ือแบบดัง้เดิม ก็จะอาจจะท าให้กลุม่ธุรกิจฯ สญูเสียลกูค้า และสง่ผลต่อผลประกอบการ
ด้านธุรกิจการปลอ่ยสนิเช่ือที่เป็นหนึง่ในธุรกิจหลกัของกลุม่ธุรกิจฯ โดยตรง   

จากผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากผู้ให้บริการรายเดิมและกลุม่ธุรกิจรายใหมด่งักลา่ว กลุม่ธุรกิจฯ จึงมีแผนที่จะมุ่งเน้น
การปรับปรุงคณุภาพผลติภณัฑ์และบริการเดิมที่เคยน าเสนอต่อลกูค้า อีกทัง้มีการศึกษาเพื่อวดัผลกระทบจากกลุม่ธุรกิจใหม ่
เพื่อปรับตวัทัง้ในรูปแบบของการเป็นผู้บม่เพาะ การเป็นผู้ ร่วมทนุ การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ การควบรวมกิจการ และการตัง้
บริษัทลกูแยกออกมาเพื่อเพิ่มช่องทางทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม แม้กลุม่ธุรกิจฯ จะได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้ดงักล่าวทัง้จากผู้ ให้บริการรายเดิมและจากกลุ่มธุรกิจใหม่ หากแต่ปัจจัยเสี่ยงดงักลา่วเป็นปัจจัยที่ควบคุมและ
คาดการณ์ได้ยาก อาทิ สว่นแบ่งการตลาดที่เปลี่ยนไปจากสภาพการแข่งขนั กฎเกณฑ์ใหม่ส าหรับธุรกิจใหม่ที่ยงัไม่ครบถ้วน  
และความนิยมการท าธุรกรรมแบบใหมข่องผู้บริโภค ฯลฯ ความคลาดเคลือ่นในการคาดการณ์ของกลุม่ธุรกิจฯ ที่มีนยัส าคญัจะ
สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินการของกลุม่ธุรกิจฯ อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ 

11. กลุ่มธุรกิจฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากความเสีย่งดา้นชื่อเสียง 

ปัจจุบันช่ือเสียงถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
อตุสาหกรรมการให้บริการทางการเงินท่ีมีการแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรง การรักษาและเพิ่มพนูช่ือเสยีงที่ดีจะน ามาสูก่ารขยายฐาน
ลกูค้า ธุรกิจ รวมถึงรักษาลกูค้าเดิมไว้ได้อยา่งยัง่ยืน อนัสง่ผลตอ่ไปถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินท่ีดีด้วย แต่หาก
มีความเสยีหายด้านช่ือเสยีง กลุม่ธุรกิจฯ อาจได้รับผลกระทบทางลบในระยะยาว ดงันัน้กลุม่ธุรกิจฯ จึงพยายามด าเนินการใน
ทกุๆ ทางเพื่อที่จะสร้างและรักษาช่ือเสียงที่ดี รวมถึงหาแนวทางการป้องกนัและแก้ไขเมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่กระทบต่อช่ือเสียง
ของกลุม่ธุรกิจฯ เช่น ก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อก ากบั
ดูแลการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ  ในด้านต่างๆ เพื่อที่จะสามารถ
ปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าและคูค้่าควบคูก่นั เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม กลุม่ธุรกิจฯ ไม่
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สามารถยืนยนัได้ว่าหากกลุ่มธุรกิจฯ ด าเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านช่ือเสียงได้อย่างครบถ้วนแล้ว กลุ่มธุรกิจฯ จะ
สามารถป้องกนัและแก้ไขเมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่กระทบตอ่ช่ือเสยีงของกลุม่ธุรกิจฯ ได้อยา่งสมบรูณ์และทนัทว่งที 

12. กลุ่มธุรกิจฯ อาจไดร้บัผลกระทบหากไม่สามารถบริหารจดัการและรกัษาบคุลากรทีส่ าคญัไดต้ามทีค่าดหวงั 

เนื่องจากกลุม่ธุรกิจฯ ด าเนินกิจการอยู่ในธุรกิจที่ต้องพึ่งพาประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และ
ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นหลกั อาทิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเช่ือ เจ้าหน้าที่การตลาด ผู้จัดการลูกค้า
สมัพันธ์ บุคลากรสายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และผู้บริหารระดบัสูง เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มธุรกิจฯ สามารถรักษาบุคลากรท่ีมี
คณุภาพไว้ได้ คณะกรรมการธนาคารจึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิตอ่พนกังานไว้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งแนวทางดงักลา่วได้
เน้นถึงระบบการก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม การฝึกอบรมเพื่อสง่เสริมการพฒันาทกัษะและความสามารถใน
การปฏิบตัิงานของพนกังาน การบริหารจดัการและการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค การร่วมกนัสร้างองค์กรให้
เป็นองค์กรที่นา่อยู ่การให้ความส าคญักบัการดแูลสขุอนามยัและความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน รวมถึงสวสัดิการด้าน
รักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพประจ าปี และการจดัท าประกนัอบุตัิเหตแุละสขุภาพให้แก่พนกังาน  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มธุรกิจฯ จะด าเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็ไม่อาจรับรองได้ว่ากลุม่ธุรกิจฯ จะสามารถ
รักษาบคุลากรที่ส าคญัเอาไว้ได้ และไม่อาจรับประกนัได้ว่าจะสามารถสรรหาพนกังานใหม่ที่มีความสามารถเข้าสูก่ลุม่ธุรกิจฯ ได้
อยา่งเพียงพอ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อความต่อเนื่องของธุรกิจ ซึ่งจะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ 

13. ก าไรทีเ่กิดจากธุรกิจบริหารสินทรพัย์อาจลดลงหรือหมดไปในอนาคต 

กลุ่มธุรกิจฯ ด าเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ผ่านธนาคารและกองทุนรวมซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารถือหน่วยลงทุน 
ธนาคารได้เร่ิมด าเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ในปี 2542 จากการประมูลสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบนั
การเงินมาจากองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน (ปรส.) ในระหว่างปี 2546 - 2549 ธนาคารได้ประมลูหนีจ้ากกรมบงัคบั
คดีซึ่งเป็นหนีท้ี่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย และในปี 2553 ธนาคารได้ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมแกมม่าแคปปิตอล และ
กองทนุรวมบางกอกแคปปิตอล ซึง่มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจเช่นเดียวกบักองทนุรวมอื่นๆ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร โดยในปี 
2560 กลุม่ธุรกิจฯ มีก าไรจากธุรกิจบริหารหนีจ้ านวน 439 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 7.2 ของก าไรเบ็ดเสร็จของกลุม่ธุรกิจฯ  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุม่ธุรกิจฯ ด าเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และปัจจุบนักองทนุภายใต้
การลงทนุได้ปิดตวัลง และยงัมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารคงเหลือประมาณ 7,020 ล้านบาท ทัง้นี ้ธนาคารไม่ได้เห็นว่าโอกาสใน
การประกอบธุรกิจทางด้านนีจ้ะมีการขยายตัวหรือคงอยู่ และความต่อเนื่องของรายได้ในธุรกิจดังกล่าวย่อมมีผลกระทบ ซึ่ง
ธนาคารได้ด าเนินแผนการขยายธุรกิจในด้านอื่นๆ เพื่อรองรับรายได้ที่อาจได้รับผลกระทบในด้านนีม้าตลอด 
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44..    ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ      
 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 4.1.1 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 

 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิและไมต่ดิภาระผกูพนัใดๆ ที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคมดงันี ้

(หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

  ที่ดิน   339 344 523 

  อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร            1,007 1,002 1,422 

  อปุกรณ์   247 365 375 

  เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้   166 286 272 

  ยานพาหนะ   122 89 109 

  งานระหวา่งติดตัง้                 11 6 43 

  รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,892 2,092 2,744 

 

 4.1.2 สญัญาเช่าและบริการระยะยาว 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาเช่ารถยนต์ สญัญาเช่าส านกังาน ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการรักษาข้อมลู และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอปุกรณ์ส านกังาน โดยมีสว่นที่ครบก าหนดช าระ
ตามระยะเวลานบัตัง้แตว่นัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคมดงันี ้

(หนว่ย : ล้านบาท) 

                                  ปี 2560 

 
ค่าเช่าตามสัญญา

เช่ารถยนต์ 
ค่าเช่าตามสัญญา
เช่าส านักงาน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ส านักงาน 

รวม 

  ภายใน 1 ปี 1  225  1  227  

  ภายในปีที่ 2 1  77  -  78  
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                                  ปี 2560 

 
ค่าเช่าตามสัญญา

เช่ารถยนต์ 
ค่าเช่าตามสัญญา
เช่าส านักงาน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ส านักงาน 

รวม 

  3 ปีขึน้ไป 1  127  -  128  

  รวม 3  429  1  433  

 

 (หนว่ย : ล้านบาท) 

                                    ปี 2559 

 
ค่าเช่าตามสัญญา

เช่ารถยนต์ 
ค่าเช่าตามสัญญา
เช่าส านักงาน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ส านักงาน 

รวม 

  ภายใน 1 ปี 1 127 1 129 

  ภายในปีที่ 2 1 90 1 92 

  3 ปีขึน้ไป 2 134 - 136 

  รวม 4 351 2 357 

 

 (หนว่ย : ล้านบาท) 

                                  ปี 2558 

 
ค่าเช่าตามสัญญา

เช่ารถยนต์ 
ค่าเช่าตามสัญญา
เช่าส านักงาน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ส านักงาน 

รวม 

  ภายใน 1 ปี 1 146 1 148 

  ภายในปีที่ 2 - 115 1 116 

  3 ปีขึน้ไป - 47 1 48 

  รวม 1 308 3 312 
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4.2 การลงทุนของธนาคารในบริษัทย่อย 

- ความหมายของบริษัทยอ่ย 

ความหมายของบริษัทยอ่ยเป็นไปตามค านิยามของมาตรฐานการบญัชี ซึง่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินในสว่นของ
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน หวัข้อนโยบายการบญัชี  

- นโยบายการลงทนุของธนาคาร 

การลงทนุเชิงกลยทุธ์ 

การลงทนุเชิงกลยทุธ์เป็นการลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม โดยจะลงทนุในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่เอือ้
ประโยชน์กบัธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ในเชิงยทุธศาสตร์ เพื่อให้บรรลตุามพนัธกิจ กลยทุธ์ และแผนการด าเนินธุรกิจของกลุม่
ธุรกิจฯ และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินธุรกิจและการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ธุรกิจฯ รวมถงึแนวทางการก ากบัแบบ
รวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

การลงทนุเพื่อผลตอบแทน 

การลงทนุเพื่อผลตอบแทนเป็นการลงทนุเพื่อวตัถปุระสงค์การได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทสนิเช่ือทีด้่อยคณุภาพด้วย
ราคาทีต่ ่ากวา่มลูคา่เงินต้นคงค้างและมลูคา่หลกัประกนั ทัง้นี ้ เพื่อหวงัก าไรหรือผลตอบแทนจากการบริหารการลงทนุผา่น
ลกัษณะกองทนุรวมตา่งๆ ที่เป็นบริษัทยอ่ยของธนาคาร ซึง่จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพื่อการลงทนุในสทิธิเรียกร้อง
ประเภทสนิเช่ือธุรกิจ สนิเช่ือพาณิชย์ สนิเช่ืออื่น ซึง่องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน (“ปรส.”) ได้น าออกประมลู 
รวมถงึกองทนุประเภทลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้องที่มีอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั 
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55..    ข้อพพิาททางกฎหมายข้อพพิาททางกฎหมาย  
 

ในการประกอบธุรกิจด้านสนิเช่ือ สนิเช่ือเชา่ซือ้ และปรับโครงสร้างหนี ้ ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีคดีความ
ทัง้ที่ธนาคารเป็นผู้ ฟ้องคดีและทีธ่นาคารถกูฟ้องคดีอนัเป็นคดีความที่เป็นผลมาจากการด าเนินธุรกิจ เช่น การฟ้องบงัคบัช าระ
หนีจ้ากผู้กู้  การฟ้องเรียกหลกัประกนั ซึง่เหลา่นีเ้ป็นคดคีวามที่มีลกัษณะเป็นปกตใินการด าเนินธุรกิจ  อยา่งไรก็ตาม คดีความ
เหลา่นัน้มิได้มคีดใีดที่เป็นคดีความที่อาจมีผลกระทบตอ่สนิทรัพย์ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ที่มีจ านวนสงูกวา่ร้อย
ละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจมี
ผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ที่มีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น หรือที่
อาจกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ อยา่งมีนยัส าคญัแตไ่มส่ามารถประเมินผลกระทบเป็น
ตวัเลขได้  
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6. 6.   ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืนและข้อมูลส าคัญอ่ืน  
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

 ช่ือภาษาองักฤษ  KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    

 ช่ือยอ่   KKP   

ประกอบธุรกิจ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจตลาดทนุ และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องตามที่ได้รับอนญุาตไว้ใน พ.ร.บ. 
ธุรกิจสถาบนัการเงินฯ และ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และประกาศที่เก่ียวข้อง 

จ านวนและชนิดของหุ้น 846,751,109 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นหุ้นสามญั 846,751,109 หุ้น 

 และหุ้นบริุมสทิธิ -0- หุ้น (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ทุนจดทะเบียน     8,467,511,090 บาท  

ทุนช าระแล้ว        8,467,511,090 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที่ 500 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ   10330 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000986   

โทรศัพท์ 0-2165-5555 

โทรสาร 0-2256-9933 

เว็บไซต์ www.kiatnakinphatra.com 
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ชื่อ ที่ตัง้ส านักงาน หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบียน   -  หุ้นสามญั : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

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

 

  ผู้สอบบัญช ี : นางอณุากร  พฤฒิธาดา                                         

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่3257 

  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  

  เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 15  

  ถนนสาทรใต้ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 

  โทรศพัท์  0-2844-1000   โทรสาร 0-2286-5050 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย : ไมม่ี 

   

ที่ปรึกษา/ ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : ไมม่ี 

   

   

   
 



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

สว่นที่ 1-6 หน้า 6-3 

นิตบุิคคลที่ธนาคารถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10.00 ขึน้ไป  

ธนาคารมีการลงทุนในนิติบคุคล โดยถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10.00 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ดงัตอ่ไปนี ้
 

ช่ือนิติบุคคลและสถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ หุ้นสามัญที่
จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

1.   บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 
     ที่อยู่  เลขที่ 252/6 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1 ชัน้ 9   
              ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
               โทรศพัท์ 0-2305-9000   โทรสาร 0-2693-2535 

ธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน 
และธุรกิจการลงทนุ 

210,310,240.00 99.98 

2.   บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
     ที่อยู่  เลขที่ 252/6 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1 ชัน้ 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.   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั    
     ที่อยู่  เลขที่ 252/25 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ 
              ชัน้ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง   
              เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
               โทรศพัท์ 0-2305-9800   โทรสาร 0-2305-9803 

ธุรกิจจดัการกองทนุ 12,000,000.00 99.97* 

4.   Phatra Asset Management (Cayman) Limited 
  ที่อยู ่ c/o Maples Corporate Services Limited 

              PO Box 309, Ugland House  
             Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands  

ธุรกิจจดัการกองทนุ 1.00 99.98* 

5.   Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund 
  ที่อยู ่ c/o Maples Corporate Services Limited 

              PO Box 309, Ugland House  
           Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 

ธุรกิจจดัการลงทนุใน
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

1.00 99.98*/** 

6.   บริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั 
     ที่อยู ่ เลขที่ 209/1 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ชัน้ 12  
              ถนนสขุมุวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ  
              เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
              โทรศพัท์ 0-2664-0424   โทรสาร 0-2664-0980 

ส านกักฎหมาย 10,000.00 99.96 

7.   บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จ ากดั 
     ที่อยู่  เลขที่ 209 อาคารเคเคพ ีทาวเวอร์ ชัน้ 10  
              ถนนสขุมุวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ  
              เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110   
              โทรศพัท์ 0-2664-1396-7   โทรสาร 0-2664-2163 

ธุรกิจให้เชา่และบริการ
จดัการอาคารส านกังาน
ที่ให้เชา่กบัธนาคารและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

230,000,000.00 80.58 

8.   บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จ ากดั 
  ชื่อเดิม บริษัท บีทีเอ็มยลูีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

     ที่อยู ่ เลขที่ 54 อาคารหะรินธร ชัน้ 4  

ธุรกิจเชา่การเงิน 600,000.00 10.00 
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ช่ือนิติบุคคลและสถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ หุ้นสามัญที่
จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

              ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
              โทรศพัท์ 0-2266-3060   โทรสาร 0-2266-3067 
9.   กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1   
     ที่อยู่  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั    
              เลขที่ 252/25 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ 
              ชัน้ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
              เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
              โทรศพัท์ 0-2305-9800   โทรสาร 0-2305-9803 

ธุรกิจลงทนุ 21,665,778.5942 99.95 

10.   กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 
     ที่อยู่  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั    
              เลขที่ 252/25 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ 
              ชัน้ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
              เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
              โทรศพัท์ 0-2305-9800   โทรสาร 0-2305-9803 

ธุรกิจลงทนุ 78,683,161.1474 99.59 

11. กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3 
       ที่อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั    
                เลขที่ 252/25 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ 
                ชัน้ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
                เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
             โทรศพัท์ 0-2305-9800   โทรสาร 0-2305-9803 

ธุรกิจลงทนุ 77,595,895.6819 99.97 

12. กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง   
       ที่อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั    
                เลขที่ 252/25 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ 
                ชัน้ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
                เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
                 โทรศพัท์ 0-2305-9800   โทรสาร 0-2305-9803 

ธุรกิจลงทนุ 68,263,486.3132 98.91 

13. กองทนุรวมบางกอกแคปปิตอล  
       ที่อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั    
                เลขที่ 252/25 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ 
                ชัน้ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
                เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
                 โทรศพัท์ 0-2305-9800   โทรสาร 0-2305-9803 

ธุรกิจลงทนุ 34,388,611.8195 
 

95.72 

14. กองทนุรวมแกมมา่แคปปิตอล 
       ที่อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั    
               เลขที่ 252/25 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ 
               ชัน้ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
               เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
                โทรศพัท์ 0-2305-9800   โทรสาร 0-2305-9803 

ธุรกิจลงทนุ 27,020,796.4744 94.03 

15. บริษัท ระยองรุ่ง จ ากดั ธุรกิจการซือ้และการ 575,000.00 24.99 
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ช่ือนิติบุคคลและสถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ หุ้นสามัญที่
จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

ที่อยู ่ 47/11 ถนนราษฎร์บ ารุง ต.เนินพระ  
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 

ขายอสงัหาริมทรัพย์ที่
เป็นของตนเองที่ไมใ่ช่
เพ่ือเป็นที่พกัอาศยั 

*  ถือหุ้นผ่านบริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 
** หุ้นในสว่นของการจดัการ 
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ส่วนที่ 2 
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77..    ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น    

 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

7.1.1 หุ้นสามญัของธนาคารจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใต้ช่ือ “KKP” โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ธนาคารมีหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 846,751,109 หุ้น (มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) มีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วดงันี ้ 

- ทนุจดทะเบียน  8,467,511,090  บาท 

- ทนุช าระแล้ว   8,467,511,090  บาท 

7.1.2 ธนาคารไมม่ีหุ้นบริุมสทิธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

 

7.2 ผู้ถอืหุ้น  

7.2.1 รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรกของธนาคาร ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 เพื่อ
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลมีดงันี ้

 

ล าดับ
ที่ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น ประเภทผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น)  

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั นิติบคุคลในประเทศ 107,481,497 12.69 

2. CHASE NOMINEES LIMITED นิติบคุคลตา่งประเทศ 37,849,565 4.47 
3. CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH/1 นิติบคุคลตา่งประเทศ 35,810,197 4.23 
4. น.ส.ฐิตินนัท์ วธันเวคิน บคุคลธรรมดาในประเทศ 35,532,761 4.20 
5. บริษัท น า้ตาลตะวนัออก จ ากดั/2 นิติบคุคลในประเทศ 35,000,804 4.13 
6. บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) นิติบคุคลในประเทศ 34,867,143 4.12 
7. นางวรรณสมร วรรณเมธี บคุคลธรรมดาในประเทศ 26,192,703 3.09 
8. บริษัท โชติธนวฒัน์ จ ากดั นิติบคุคลในประเทศ 20,693,600 2.44 
9. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND นิติบคุคลตา่งประเทศ 18,698,324 2.21 
10. น.ส.ญาภา เทพกาญจนา บคุคลธรรมดาในประเทศ 17,199,900 2.03 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย 369,326,494 43.62 
ผู้ ถือหุ้นอื่น 477,424,615 56.38 
รวม 846,751,109 100.00 
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ผู้ถอืหุ้นแบ่งตามสัญชาต ิ จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย 627,468,514 74.10 
ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว 219,282,595 25.90 

หมายเหต ุ:  
/1   การถือหุ้นโดย CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCE เป็นการถือเพ่ือบริษัท รวมพล ภทัร อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ป ซึ่งประกอบธุรกิจ 
Holding Company โดย ณ สิน้ปี 2560 บริษัท รวมพล ภทัร อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ป มีบคุคลรายนามดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกลุม่บคุคลหลกัที่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 

ล าดับที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น  จ านวนหุ้น  

(หุ้น) 

 สัดส่วนการถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 
1. นายบรรยง  พงษ์พานชิ 1,400  6.77 

2. นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์ 1,400  6.77 

3. นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ 1,000  4.84 

4. ดร.ศภุวฒุิ  สายเชือ้ 1,000  4.84 

5. นางพชัน ี  ลิม่อภิชาต 1,000  4.84 

6. นายกฤติยา  วีรบรุุษ 1,000  4.84 

7. นายนรเชษฐ์  แสงรุจิ 800  3.87 
8. นางภทัรพร  มิลนิทสตู 800  3.87 

9. นายตรัยรักษ์  เต็งไตรรัตน์ 800  3.87 

10. นายธีระพงษ์  วชิรพงศ์ 600  2.90 

 11. อื่นๆ 10,880 52.61 
 รวม 20,680 100.00  

/2   บริษัท น า้ตาลตะวนัออก จ ากัด ถือหุ้นโดยคณุหญิงณัฐิกา วธันเวคิน ร้อยละ 12.95 และนายสขุกาญจน์ วธันเวคิน ร้อยละ 26.61 ซึ่งถือหุ้นใน
ธนาคารร้อยละ 0.24 และร้อยละ 1.72 ตามล าดบั 

 
7.2.2 ข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ และพนัธะผกูพนั

เก่ียวกบัการออกหุ้นในอนาคต  

- ไมม่ี  - 
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อื่น  

7.3.1 หุ้นกู้    

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารมีหุ้นกู้ ระยะสัน้ หุ้นกู้ ระยะยาว และหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงคงเหลอืรวมมลูคา่ทัง้สิน้ 
52,007.70 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- หุ้นกู้ ระยะสัน้อายไุมเ่กิน 270 วนั ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิและไมม่ีประกนัมลูคา่ 42,166.70 ล้าน
บาท 

 

ชื่อหุ้นกู้ จ านวน 
(ล้านบาท) 

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก าหนดไถ่
ถอน 

อาย ุ
(เดือน) 

Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK18110A          700.00  30/06/2560 10/01/2561 6 1.65 
KK18104A          100.00  04/07/2560 04/01/2561 6 1.65 
KK18105A          100.00  04/07/2560 05/01/2561 6 1.65 
KK18103A  250.00  03/07/2560 03/01/2561 6 1.65 
KK18105B            50.00  07/07/2560 05/01/2561 6 1.65 
KK18108A          300.00  07/07/2560 08/01/2561 6 1.65 
KK18111A          300.00  13/07/2560 11/01/2561 6 1.65 
KK18115A            50.00  14/07/2560 15/01/2561 6 1.65 
KK18115B          500.00  13/07/2560 15/01/2561 6 1.65 
KK18118A      1,600.00  19/07/2560 18/01/2561 6 1.65 
KK18119A      1,400.00  21/07/2560 19/01/2561 6 1.65 
KK18109A          100.00  13/07/2560 09/01/2561 6 1.65 
KK18116A          210.00  20/07/2560 16/01/2561 6 1.65 
KK18118B            50.00  20/07/2560 18/01/2561 6 1.65 
KK18216B            50.00  21/08/2560 16/02/2561 6 1.63 
KK18221A          600.00  21/08/2560 21/02/2561 6 1.63 
KK18222A          800.00  22/08/2560 22/02/2561 6 1.63 
KK18301A            50.00  22/08/2560 01/03/2561 6 1.63 
KK18215A            51.00  21/08/2560 15/02/2561 6 1.63 
KK18215B            20.00  22/08/2560 15/02/2561 6 1.63 
KK18223A          200.00  23/08/2560 23/02/2561 6 1.63 
KK18301B          200.00  29/08/2560 01/03/2561 6 1.63 
KK18207A          300.00  07/09/2560 07/02/2561 5 1.60 
KK18208A          200.00  07/09/2560 08/02/2561 5 1.60 
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ชื่อหุ้นกู้ จ านวน 
(ล้านบาท) 

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก าหนดไถ่
ถอน 

อาย ุ
(เดือน) 

Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK18308A          100.00  08/09/2560 08/03/2561 6 1.63 
KK18319A          350.00  19/09/2560 19/03/2561 6 1.63 
KK18319B          500.00  19/09/2560 19/03/2561 6 1.58 
KK18322A          500.00  22/09/2560 22/03/2561 6 1.58 
KK18323A          500.00  22/09/2560 23/03/2561 6 1.58 
KK18326A          500.00  25/09/2560 26/03/2561 6 1.58 
KK18327A          500.00  25/09/2560 27/03/2561 6 1.58 
KK18322B          800.00  21/09/2560 22/03/2561 6 1.58 
KK18220A          300.00  26/09/2560 20/02/2561 5 1.55 
KK18227A            50.00  26/09/2560 27/02/2561 5 1.55 
KK18227B          400.00  27/09/2560 27/02/2561 5 1.55 
KK18228A      1,000.00  27/09/2560 28/02/2561 5 1.55 
KK18226A          500.00  29/09/2560 26/02/2561 5 1.55 
KK18327C          110.00  29/09/2560 27/03/2561 6 1.58 
KK18402A          400.00  02/10/2560 02/04/2561 6 1.55 
KK18403A          450.00  03/10/2560 03/04/2561 6 1.55 
KK18406A          800.00  06/10/2560 06/04/2561 6 1.55 
KK18410A          110.00  04/10/2560 10/04/2561 6 1.55 
KK18206A          500.00  09/10/2560 06/02/2561 4 1.53 
KK18412A          150.00  12/10/2560 12/04/2561 6 1.55 
KK18405A      1,000.00  05/10/2560 05/04/2561 6 1.55 
KK18206B          400.00  06/10/2560 06/02/2561 4 1.53 
KK18208B          300.00  10/10/2560 08/02/2561 4 1.53 
KK18213A          150.00  12/10/2560 13/02/2561 4 1.53 
KK18419A      1,000.00  19/10/2560 19/04/2561 6 1.55 
KK18417A          162.00  11/10/2560 17/04/2561 6 1.55 
KK18215A          500.00  16/10/2560 15/02/2561 4 1.53 
KK18424A          300.00  17/10/2560 24/04/2561 6 1.55 
KK18521A      1,600.00  20/10/2560 21/05/2561 7 1.58 
KK18426A            36.00  18/10/2560 26/04/2561 6 1.55 
KK18420A          250.00  20/10/2560 20/04/2561 6 1.55 
KK18518A          300.00  20/10/2560 18/05/2561 7 1.58 
KK18420B            40.00  20/10/2560 20/04/2561 6 1.55 
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ชื่อหุ้นกู้ จ านวน 
(ล้านบาท) 

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก าหนดไถ่
ถอน 

อาย ุ
(เดือน) 

Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK18425A            20.00  25/10/2560 25/04/2561 6 1.55 
KK18524A          100.00  20/10/2560 24/05/2561 7 1.58 
KK18524B          400.00  24/10/2560 24/05/2561 7 1.58 
KK18525A      1,100.00  24/10/2560 25/05/2561 7 1.58 
KK18528A      1,000.00  27/10/2560 28/05/2561 7 1.58 
KK18530A          150.00  25/10/2560 30/05/2561 7 1.58 
KK18426B          200.00  24/10/2560 26/04/2561 6 1.55 
KK18425B          200.00  25/10/2560 25/04/2561 6 1.55 
KK18524C          100.00  25/10/2560 24/05/2561 7 1.58 
KK18515A          500.00  27/10/2560 15/05/2561 7 1.58 
KK18531A          870.00  25/10/2560 31/05/2561 7 1.58 
KK18502A          108.00  25/10/2560 02/05/2561 6 1.55 
KK18131A            50.00  31/10/2560 31/01/2561 3 1.51 
KK18724A          800.00  30/10/2560 24/07/2561 9 1.65 
KK18522A          300.00  31/10/2560 22/05/2561 7 1.58 
KK18726A          700.00  01/11/2560 26/07/2561 9 1.65 
KK18731A          500.00  06/11/2560 31/07/2561 9 1.65 
KK18802A      1,000.00  07/11/2560 02/08/2561 9 1.65 
KK18730A          600.00  02/11/2560 30/07/2561 9 1.65 

KK18802B          200.00  08/11/2560 02/08/2561 9 1.65 

KK18802C          200.00  09/11/2560 02/08/2561 9 1.65 

KK18809A          300.00  13/11/2560 09/08/2561 9 1.65 

KK18725A          700.00  07/11/2560 25/07/2561 9 1.65 

KK18725B          200.00  10/11/2560 25/07/2561 9 1.65 

KK18810A          150.00  16/11/2560 10/08/2561 9 1.65 

KK18807A          400.00  14/11/2560 07/08/2561 9 1.65 

KK18810B          150.00  16/11/2560 10/08/2561 9 1.65 

KK18329A          700.00  27/11/2560 29/03/2561 4 1.51 

KK18329B          800.00  28/11/2560 29/03/2561 4 1.51 

KK18830A          350.00  06/12/2560 30/08/2561 9 1.60 

KK18831A          350.00  06/12/2560 31/08/2561 9 1.60 

KK18827A          110.00  01/12/2560 27/08/2561 9 1.60 

KK18531B          500.00  01/12/2560 31/05/2561 6 1.55 



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2560  

 

สว่นที่ 2-7 หน้า 7-6 

 
ชื่อหุ้นกู้ จ านวน 

(ล้านบาท) 
วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก าหนดไถ่

ถอน 
อายุ  

(เดอืน) 
Coupon (p.a.) 

(ร้อยละ) 
KK18307A          400.00  04/12/2560 07/03/2561 3 1.48 
KK18307B          500.00  07/12/2560 07/03/2561 3 1.48 
KK18613A      1,000.00  13/12/2560 13/06/2561 6 1.55 
KK18614A          110.00  14/12/2560 14/06/2561 6 1.55 
KK18621A          154.00  19/12/2560 21/06/2561 6 1.55 
KK18620A          500.00  20/12/2560 20/06/2561 6 1.55 
KK18621B          500.00  20/12/2560 21/06/2561 6 1.55 
KK18622A          210.00  21/12/2560 22/06/2561 6 1.55 
KK18627A            90.00  20/12/2560 27/06/2561 6 1.55 
KK18625A          150.00  21/12/2560 25/06/2561 6 1.55 
KK18628A            49.00  21/12/2560 28/06/2561 6 1.55 
KK18628B            40.00  22/12/2560 28/06/2561 6 1.55 
KK18618A          300.00  26/12/2560 18/06/2561 6 1.55 
KK18619A          500.00  26/12/2560 19/06/2561 6 1.55 
KK18327D            30.00  26/12/2560 27/03/2561 3 1.48 
KK18627B          382.00  22/12/2560 27/06/2561 6 1.55 
KK18627C          320.00  27/12/2560 27/06/2561 6 1.55 
KK18626A          300.00  26/12/2560 26/06/2561 6 1.55 
KK18705A            84.70  27/12/2560 05/07/2561 6 1.55 

รวม 42,166.70     
 

- หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงชนดิระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั ไมม่ีการแปลงสภาพ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมลูคา่ 1,546.00 ล้านบาท 

 

ชื่อหุ้นกู้ จ านวน 
(ล้านบาท) 

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก าหนดไถ่
ถอน 

อาย ุ
(วนั) 

Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK197A       50.00  05/07/2560 05/07/2562 730 2.03 
KK18112A       10.00  14/07/2560 12/01/2561 182 1.65 
KK18112B       20.00  14/07/2560 12/01/2561 182 1.65 
KK18112C       20.00  14/07/2560 12/01/2561 182 1.65 
KK18216A     175.00  18/08/2560 16/02/2561 182 1.65 
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KK18216C       62.00  18/08/2560 16/02/2561 182 1.65 
KK209A  275.00  08/09/2560 04/09/2563 1092 2.12 
KK209B  145.00  08/09/2560 04/09/2563 1092 2.12 
KK209C  100.00  08/09/2560 04/09/2563 1092 2.12 
KK209D  185.00  08/09/2560 04/09/2563 1092 2.12 
KK209E  150.00  15/09/2560 11/09/2563 1092 2.12 
KK209F  88.00  15/09/2560 11/09/2563 1092 2.12 
KK20OA  90.00  05/10/2560 01/10/2563 1092 1.99 
KK20OB  61.00  05/10/2560 01/10/2563 1092 1.99 

KK18518Z       80.00  17/11/2560 18/05/2561 182 1.55 
KK18524Z          35.00  22/11/2560 24/05/2561 183 1.55 

รวม 1,546.00     
 

- หุ้นกู้ ระยะยาวชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมม่ีประกนัและไมด้่อยสทิธิมลูคา่ 2,295.00 ล้านบาท  
 

ชื่อหุ้นกู้ จ านวน 
(ล้านบาท) 

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก าหนดไถ่
ถอน 

อาย ุ
 (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 
KK18DB 10.00 07/12/2554 07/12/2561 7 5.05 
KK183A 270.00 27/08/2557 19/03/2561 3.6 3.52 
รวม  2,295.00     

 
รายละเอียดของหุ้นกู้ ระยะยาวชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมม่ีประกนัและไมด้่อยสทิธิมดีงันี ้

1. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2554 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์   : KK186A 

ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย  : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บาท 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย   : 1,000.00 บาท 

จ านวนทีเ่สนอขาย   : 650,000 หนว่ย 
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จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื   : 650,000 หนว่ย 

อายหุุ้นกู้     : 7 ปี 

วนัออกหุ้นกู้     : 1 มิถนุายน 2554 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 1 มิถนุายน 2561 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.62 ตอ่ปี 

วนัช าระดอกเบีย้   : ทกุวนัท่ี 1 มิถนุายนและ 1 ธนัวาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้                  

การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ  : ไมม่ี 

นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

2. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2554 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์  : KK187A 

ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย  :  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บาท 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บาท 

จ านวนทีเ่สนอขาย  : 240,000 หนว่ย 

จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื : 240,000 หนว่ย 

อายหุุ้นกู้   : 7 ปี 

วนัออกหุ้นกู้  : 22 กรกฎาคม 2554 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 22 กรกฎาคม 2561 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.00 ตอ่ปี 

วนัช าระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 22 มกราคมและ 22 กรกฎาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้                

การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ :  A- (TRIS Rating) 

นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

3. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2554 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์  : KK188A 
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ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย   : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย   : 1,000.00 บาท 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย   : 1,000.00 บาท 

จ านวนทีเ่สนอขาย  : 500,000 หนว่ย 

จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 500,000 หนว่ย 

อายหุุ้นกู้   : 7 ปี 

วนัออกหุ้นกู้   : 23 สงิหาคม 2554 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 23 สงิหาคม 2561 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.80 ตอ่ปี 

วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 23 พฤษภาคม 23 สงิหาคมและ 23 
พฤศจิกายนของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้                   

การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ  : ไมม่ี 

นายทะเบียนหุ้นกู้   :  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

4. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2554 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์  : KK18DA 

ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย   : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บาท 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บาท 

จ านวนทีเ่สนอขาย  : 625,000 หนว่ย 

จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 625,000 หนว่ย 

อายหุุ้นกู้   : 7 ปี 

วนัออกหุ้นกู้   : 2 ธนัวาคม 2554 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 2 ธนัวาคม 2561 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :  อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.10 ตอ่ปี 
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วนัช าระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 2 มิถนุายนและ 2 ธนัวาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้     

การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ  : A- (TRIS Rating) 

นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

5. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 7/2554 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์  : KK18DB 

ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บาท 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บาท 

จ านวนทีเ่สนอขาย  : 10,000 หนว่ย 

จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 10,000 หนว่ย 

อายหุุ้นกู้  : 7 ปี 

วนัออกหุ้นกู้   : 7 ธนัวาคม 2554 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 7 ธนัวาคม 2561 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.05 ตอ่ปี 

วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 7 มิถนุายนและ 7 ธนัวาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้      

การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ  : A- (TRIS Rating) 

นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

6. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 8/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์  : KK183A 

ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บาท 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บาท 

จ านวนทีเ่สนอขาย  : 270,000 หนว่ย 
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จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 270,000 หนว่ย 

อายหุุ้นกู้  : 3.6 ปี 

วนัออกหุ้นกู้   : 27 สงิหาคม 2557 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 19 มีนาคม 2561 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.52 ตอ่ปี 

วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 19 มีนาคมและ 19 กนัยายนของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้   

การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ  : ไมม่ี 

นายทะเบียนหุ้นกู้   : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

- หุ้นกู้ ด้อยสทิธิชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสทิธิ ไมม่ีประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือตราสารเงินกองทนุ ที่นบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 มลูคา่ 6,000.00 ล้านบาท 

 

ชื่อหุ้นกู้ จ านวน 

(ล้านบาท) 

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก าหนดไถ่
ถอน 

อายุ  

(ปี) 

Coupon (p.a.) 

(ร้อยละ) 

KK25DA          3,000.00 23/12/2558 23/12/2568 10 5.10 

KK262A          1,500.00  25/02/2559 25/02/2569 10 4.75 

KK268A          1,500.00   30/08/2559 30/08/2569 10 3.80 

รวม 6,000.00     

 

รายละเอียดของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสทิธิ ไมม่ีประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือตราสารเงินกองทนุ 
ที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 มดีงันี ้

1.    หุ้นกู้ ด้อยสทิธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2558 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2568 ซึง่มข้ีอก าหนดให้สามารถตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ านวนหรือบางสว่น) เมื่อทางการ      
ตดัสนิเข้าช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ออกหุ้นกู้กองทนุ และผู้ออกตราสารเงินกองทนุมีสทิธิไถ่ถอนกอ่นก าหนด 

 สญัลกัษณ์  : KK25DA 

 ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ ด้อยสิทธิชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
   ไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ กองทุน ที่นับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่  2 ตาม
   หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสามารถรองรับผล
   ขาดทุนของผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนได้ เมื่อผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนมีผลการ
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   ด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตดัเป็น
   หนีส้ญู (ทัง้จ านวนหรือบางสว่น) เมื่อทางการตดัสินใจเข้าช่วยเหลือ
   ทางการเงิน 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัและ/ หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บาท 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บาท 

จ านวนทีเ่สนอขาย  : 3,000,000 หนว่ย  

จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 3,000,000 หนว่ย 

อายหุุ้นกู้  : 10 ปี 

วนัออกหุ้นกู้   : 23 ธนัวาคม 2558 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   :  23 ธนัวาคม 2568 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   :  ร้อยละ 5.10 ตอ่ปี 

วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 23 มีนาคม 23 มิถนุายน 23 กนัยายน และ 23 ธนัวาคม   
ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้ เงินกองทนุ  

การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ  : BBB (TRIS Rating) 

นายทะเบยีนหุ้นกู้   : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

2.    หุ้นกู้ ด้อยสทิธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2559 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2569 ซึง่มข้ีอก าหนดให้สามารถตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ านวนหรือบางสว่น) เมื่อทางการ      
ตดัสนิเข้าช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ออกหุ้นกู้กองทนุ และผู้ออกตราสารเงินกองทนุมีสทิธิไถ่ถอนกอ่นก าหนด 

 สญัลกัษณ์  : KK262A 

 ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ ด้อยสิทธิชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
   ไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ กองทุน ที่นับเป็นเงินกองทุนชั น้ที่  2 ตาม
   หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสามารถรองรับผล
   ขาดทุนของผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนได้ เมื่อผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนมีผลการ
   ด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตดัเป็น
   หนีส้ญู (ทัง้จ านวนหรือบางสว่น) เมื่อทางการตดัสินใจเข้าช่วยเหลือ
   ทางการเงิน 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัและ/ หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บาท 
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ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บาท 

จ านวนทีเ่สนอขาย  : 1,500,000 หนว่ย  

จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 1,500,000 หนว่ย 

อายหุุ้นกู้  : 10 ปี 

วนัออกหุ้นกู้   : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   :  25 กมุภาพนัธ์ 2569 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   :  ร้อยละ 4.75 ตอ่ปี 

วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 25 พฤษาคม 25 สงิหาคม 25 พฤศจิกายน และ 25 
กมุภาพนัธ์ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้ เงินกองทนุ  

การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ  : BBB (TRIS Rating) 

นายทะเบยีนหุ้นกู้   : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

3.    หุ้นกู้ ด้อยสทิธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2569 ซึง่มข้ีอก าหนดให้สามารถตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ านวนหรือบางสว่น) เมื่อทางการ      
ตดัสนิเข้าช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ออกหุ้นกู้กองทนุ และผู้ออกตราสารเงินกองทนุมีสทิธิไถ่ถอนกอ่นก าหนด 

 สญัลกัษณ์  : KK268A 

 ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ ด้อยสิทธิชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
   ไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ กองทุน ที่นับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่  2 ตาม
   หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสามารถรองรับผล
   ขาดทุนของผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนได้ เมื่อผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนมีผลการ
   ด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตดัเป็น
   หนีส้ญู (ทัง้จ านวนหรือบางสว่น) เมื่อทางการตดัสินใจเข้าช่วยเหลือ
   ทางการเงิน 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัและ/ หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บาท 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บาท 

จ านวนทีเ่สนอขาย  : 1,500,000 หนว่ย  

จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 1,500,000 หนว่ย 

อายหุุ้นกู้  : 10 ปี 
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วนัออกหุ้นกู้   : 30 สงิหาคม 2559 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   :  30 สงิหาคม 2569 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   :  ร้อยละ 3.80 ตอ่ปี 

วนัช าระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 28 กมุภาพนัธ์ 30 พฤษภาคม และ 30 
สงิหาคมของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้ เงินกองทนุ  

การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ  : BBB (TRIS Rating) 

นายทะเบยีนหุ้นกู้   : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

7.3.2 ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

- ไมม่ี  - 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   

  ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากก าไรของงบการเงินของธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ เมื่อเห็นวา่ธนาคารมีก าไรสมควรที่
จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

  ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะค านงึถึงผลประกอบการ ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว การกนัเงิน
ส ารอง และระดบัความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งครอบคลมุแผนการด าเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจของ
ธนาคาร และผลกระทบทัง้ก่อนและหลงัการจ่ายเงินปันผล รวมถึงเป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศของธนาคารแหง่ประเทศ
ไทยก าหนด 

  ธนาคารไมไ่ด้ก าหนดอตัราสว่นในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ธนาคาร อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทยอ่ยจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือที่ประชมุคณะกรรมการในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของ
บริษัทนัน้ และต้องเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึน้อยู่กบั
ผลประกอบการและแผนการด าเนินธุรกิจของแตล่ะบริษัทเป็นส าคญั 

ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผลของธนาคารในระยะ 5 ปีที่ผา่นมา 

 
 2555 2556 2557 2558 2559 
อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) จากงบการเงินรวม 4.88 5.29 3.25 3.92 6.55 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 2.40 2.65 1.85 3.00 6.00 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 49.18 50.09 56.92 76.53 91.60 
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8.1 คณะกรรมการธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้ 12 คน แบง่เป็นกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการท่ี
ไมเ่ป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 คนดงันี ้ 

1. นายสพุล   วธันเวคิน            ประธานกรรมการ  กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 

2. นางดยันา  บนุนาค   กรรมการ   กรรมการอิสระ 

3. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ          กรรมการ   กรรมการอิสระ 

4. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์   กรรมการ   กรรมการอิสระ 

5. นายวีรวฒัน์  ชตุิเชษฐพงศ์  กรรมการ   กรรมการอิสระ 

6. นายธานินทร์   จิระสนุทร  กรรมการ   กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 

7. นายสรุพล   กลุศิริ   กรรมการ   กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 

8. นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ  กรรมการ   กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 

9. ศ.ดร.อญัญา  ขนัธวิทย์/1  กรรมการ   กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริการ 

10. นายบรรยง  พงษ์พานิช/2  กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 

11. น.ส.ฐิตินนัท์   วธันเวคิน/2  กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 

12. นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์  กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 

 
หมายเหต ุ /1  ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของธนาคารตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่

ประชมุเม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2560 แทน รศ.มานพ พงศทตั กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 /2   นายบรรยง พงษ์พานิช และ น.ส.ฐิตินันท์ วธันเวคิน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร แต่มิได้เป็นพนักงานของธนาคารหรือ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนธนาคาร 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนธนาคารได้ คือ นายสพุล วธันเวคิน นายบรรยง พงษ์พานชิ นายสรุพล กลุศิริ นายสวุิทย์  
มาไพศาลสนิ น.ส.ฐิตินนัท์ วธันเวคิน นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการสองในหกคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ
ธนาคาร 
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ตารางแสดงการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2560 

 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมในปี 2560 
คณะกรรมการ

ธนาคาร 
รวม 11 ครัง้ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 10 ครัง้ 

คณะกรรมการ
สรรหา 

และก าหนด 
ค่าตอบแทน 
รวม 6 ครัง้ 

คณะกรรมการ
ก ากับการ
ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์และ
ก ากับกิจการ 
รวม 5 ครัง้ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเส่ียง 
รวม 14 ครัง้ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

รวม 14 ครัง้ 

1. นายสพุล วธันเวคนิ 11/11/1 - - - 13/14/1 10/14/2 

2. รศ.มานพ พงศทตั/3 3/3 0/3 3/3/1 - - - 

3. นางดยันา บนุนาค 9/11 9/10/1 - - - - 
4. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ 11/11 10/10 6/6 5/5/1 - - 

5. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์ 11/11 - - - - - 

6. นายวีรวฒัน์ ชตุเิชษฐพงศ์/4 11/11 7/7 3/3/1 - - - 

7. นายธานินทร์  จิระสนุทร 9/11 - - 5/5 - - 
8. นายสรุพล  กลุศริิ 10/11 - - - - - 
9. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวทิย์/5 8/8 - - - 12/14 - 

10. นายบรรยง พงษ์พานิช 10/11 - - - 6/14  12/141 
11. นายสวุิทย์  มาไพศาลสิน 10/11 - 6/6 - - - 
12. น.ส.ฐิตนินัท์  วธันเวคิน 11/11 - - - - 9/14 

13. นายอภินนัท์  เกลียวปฏินนท์ 10/11 - - - 10/14 11/14 
หมายเหต ุ /1  เป็นประธาน 

/2  เข้าประชมุในฐานะที่ปรึกษา 

/3  เป็นกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2560   

/4 ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 4/2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 โดยการแตง่ตัง้มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2560 

/5  ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของธนาคารตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 24 เมษายน 
2560 แทน รศ.มานพ พงศทตั กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
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8.2 ผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รายนามผู้บริหารของธนาคารมีดงันี ้ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการบริหาร  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นายประชา ช านาญกิจโกศล กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายบริหารหนี ้

3. นางภทัรพร มิลนิทสตู กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ากบัดแูลกิจการ 

4. ดร.อนชิุต อนชิุตานกุลู กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายพฒันาระบบงาน ชอ่งทางขายและผลติภณัฑ์ 

5. นางกลุนนัท์ ซานไทโว รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายธนบดีธนกิจ 

6. นายฉตัรชยั ดษุฎีโหนด รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. นายชวลติ จินดาวณิค รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายการเงินและงบประมาณ 

8. นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายกลยทุธ์ 

9. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายสนิเช่ือบรรษัท 

10. นายปรีชา เตชรุ่งชยักลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายตลาดการเงิน 

11. ดร.พบพนิต ภมุราพนัธุ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายบริหารความเสีย่ง 

12. นายพรรษฤทธ์ิ ตระการกิจวชิิต รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต 

13. นายภทัรพงศ์ รักตะบตุร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ประธานสายช่องทางการตลาดและพฒันาฐานลกูค้า  

14. นายมานิตย์ วรรณวานชิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ประธานสายเครือขา่ยการขายและบริการ 

15. นายวรกฤต จารุวงศ์ภคั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายปฏิบตัิการ    

16. นายส ามติร สกลุวิระ /1 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายสนิเช่ือธุรกิจ 

17. นายศราวธุ จารุจินดา/2 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

18. น.ส.นิลาวรรณ ตรีกิจจ ารูญ ผู้อ านวยการอาวโุส  
หวัหน้าฝ่ายบญัชี สายการเงินและงบประมาณ 

หมายเหต ุ   /1   ได้รับการแตง่ตัง้มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2560 
 /2   สิน้สดุสญัญาจ้างมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2561
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8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการธนาคารได้แตง่ตัง้ น.ส.พรทิพย์ ชพูระคณุ ให้ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 13 มกราคม 2553 
(รายละเอียดเก่ียวกบัเลขานกุารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)  เพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุงานของคณะกรรมการธนาคารในด้านท่ี
เก่ียวข้องกบักฎระเบียบตา่งๆ การประชมุของคณะกรรมการธนาคาร และการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึมีหน้าที่รับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่คณะกรรมการธนาคารจะต้องทราบและปฏิบตัิหน้าที่ในการดแูล
กิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร  

2. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น  การประชมุคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุยอ่ยของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อพงึปฏิบตัิที่ดี และกฎบตัรของคณะกรรมการแตล่ะชดุ รวมทัง้ดแูลและตดิตามให้มกีารปฏิบตัิตาม
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและมติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนข้อก าหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 

3. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานประจ าปีของธนาคาร 

หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการธนาคาร และรายงานการประชมุคณะกรรมการธนาคาร  

4. ด าเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจดัท ารายงานการมีสว่นได้เสยีของตนและผู้ที่เก่ียวข้องตามข้อก าหนดกฎหมาย  
รวมทัง้เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และสง่ส าเนาให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายก าหนด  

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลธนาคารตามระเบียบและ
ข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการ  

6. ด าเนินการเร่ืองงานทะเบยีนหุ้น ได้แก่ งานการจา่ยเงินปันผล และงานจดทะเบยีนเพิ่มทนุ เป็นต้น 

7. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

8.4.1 คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน  

ค่าตอบแทนกรรมการ  

ธนาคารพิจารณาจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงกบัแนวปฏิบตัิของอตุสาหกรรม โดยให้คา่ตอบแทนกรรมการอยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม สอดคล้องกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและเวลาที่ใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ เพียงพอท่ีจะจงูใจในการสรรหา
กรรมการและรักษากรรมการท่ีดใีห้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความตัง้ใจ ทุม่เทในการสร้างคณุประโยชน์ให้แกธ่นาคาร อีกทัง้พจิารณา
เทียบเคยีงกบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทีด่ าเนินธุรกิจในรูปแบบเดียวกนั รวมถงึเทยีบเคยีงได้กบั
คา่เฉลีย่ของบริษัทจดทะเบยีนจากรายงานผลส ารวจอตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทยประจ าปีด้วยเช่นกนั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปีและน าเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ    

โครงสร้างคา่ตอบแทนกรรมการประกอบด้วย 

- คา่ตอบแทนรายเดือน คือ คา่ตอบแทนที่ธนาคารจา่ยให้เป็นประจ าทกุเดือนในขณะด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการธนาคาร 

- คา่เบีย้ประชมุ คือ คา่ตอบแทนที่ประธานกรรมการและกรรมการได้รับในการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุตา่งๆ ในแต่
ละครัง้ ซึง่จะจา่ยเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ  

- คา่บ าเหน็จกรรมการ คือ คา่ตอบแทนท่ีธนาคารจ่ายให้กรรมการปีละครัง้ ซึง่จะพจิารณาตามผลประกอบการของธนาคาร
ในแตล่ะปี 

ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2560 (ไมร่วมบ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไมเ่กิน 30 ล้านบาท ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วจะรวมถึงคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้
ประชมุ ซึง่รวมถึงคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ หากเป็นการมอบหมายหน้าที่จาก
คณะกรรมการธนาคาร สทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนัชีวิตและคา่เบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ และคา่ตอบแทนที่ปรึกษา
คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 

ประเภทของค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/ เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม   
(บาท/ ครัง้) 

(1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร 
      - ประธานกรรมการ   
      - กรรมการ   

 
100,000 
50,000 

 
- 
- 

(2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย    
      - ประธานกรรมการ   
      - กรรมการ   

 
- 
- 

 
45,000 
30,000 

(3) คา่ตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของ
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและที่

     250,000  - 
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คณะกรรมการธนาคารได้พจิารณาแล้วเห็นวา่อตัราคา่ตอบแทนประธานกรรมการท่ีก าหนดไว้สงูกวา่กรรมการคนอื่นนัน้มีความ
เหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคญัในการดแูลและสนบัสนนุให้คณะกรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่ง
เต็มที่ตามทศิทางและกลยทุธ์ที่ก าหนดไว้เพื่อประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

ในสว่นของบ าเหน็จกรรมการส าหรับปี 2560 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
พิจารณาอนมุตัิอีกครัง้หนึง่ 

ทัง้นี ้  กรรมการท่ีได้รับคา่ตอบแทนประจ าในฐานะผู้บริหารของธนาคารและ/ หรือบริษัทในกลุม่ธรุกิจฯ จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน
รายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร 

ในกรณีที่กรรมการได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของธนาคารจะได้รับคา่เบีย้ประชมุตามจ านวน
ครัง้ของการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย และภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

ตารางแสดงคา่ตอบแทนกรรมการของธนาคารส าหรับปี 2560 โดยภาพรวมธนาคารได้จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการทกุประเภททกุ
คณะและสทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนัชีวิตและคา่เบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ เป็นจ านวนเงินรวม 24,026,961.29 บาท ซึง่อยู่
ภายใต้งบประมาณประจ าปี 2560 ที่ได้รับอนมุตัิจ านวน 30 ล้านบาท ทัง้นี ้ยงัไมร่วมบ าเหน็จประจ าปี 2560 ซึง่จะน าเสนอขออนมุตัใินการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 นอกจากนี ้ยงัมีคา่ตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการและ/ หรือกรรมการชดุยอ่ยของ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เป็นจ านวน 3,450,000 บาท  

 

 

ปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการ
บริหารอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการการลงทนุ คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุรกิจตลาด
ทนุ  
(4) คา่ตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของ
ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการบริหารท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้
การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหาร 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
สนิเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ คณะกรรมการบริหาร
สนิทรัพย์และหนีส้นิ และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล  

     300,000  - 
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ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

 

ค่าเบีย้ประชุม (จ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม)   ค่าตอบแทน 
ท่ีปรึกษา 

 
รวมค่าตอบแทน
ภายใต้ธนาคาร 

(ไม่รวม
บ าเหน็จ) 

 
ค่าบ าเหน็จ  
ปี 2560  

จ่ายปี 2561 /3 

 
รวม

ค่าตอบแทน
ทัง้สิน้ภายใต้
ธนาคาร 

 
รวมค่าตอบแทน
ภายใต้บริษัทใน
กลุ่มธุรกิจฯ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน 
ทัง้สิน้  

ล าดับท่ี 

 

รายชื่อ 
คณะ 

กรรมการ 
ธนาคาร 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
ก ากับการ 
ปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ 
และก ากับ 
กิจการ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร
ความ
เส่ียง 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ 
สินเชื่อราย
ใหญ่และ
ทรัพย์รอ
ขายราย
ใหญ่ 

คณะ 
กรรมการ 
สินเชื่อและ 
ทรัพย์รอ
ขาย 

คณะ 
กรรมการ 
การลงทุน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ทรัพยากร 
บุคคล 

ที่ปรึกษา 
คณะ 

กรรมการ 
ชุดย่อย 
ต่างๆ 

1 นายสพุล วธันเวคิน 1,200,000 - - - 540,000                - - - - - 3,000,000 4,740,000 3,000,000 7,740,000   - 7,740,000 

2 นางดยันา บนุนาค 600,000 405,000 - -                   -                - - - - - - 1,005,000 1,500,000 2,505,000 - 2,505,000 

3 นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ 600,000 300,000 180,000 225,000 -                - - - - - - 1,305,000 1,500,000 2,805,000 - 2,805,000 

4 นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 600,000 - - - -                - 2,025,000 2,025,000 240,000 - - 4,890,000 1,500,000 6,390,000 - 6,390,000 

5 นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ 600,000 210,000 135,000 - -                - - - - - - 945,000 1,500,000 2,445,000 - 2,445,000 

6 นายธานินทร์ จิระสนุทร 600,000 - - 150,000 -                - - - - - - 750,000 1,500,000 2,250,000 - 2,250,000 

7 นายสรุพล กลุศิริ 600,000 - - - -                - 1,350,000 - - - - 1,950,000 1,500,000 3,450,000 - 3,450,000 

8 นายสวิุทย์ มาไพศาลสิน 600,000 - 180,000 - -                - - - - - - 780,000 1,500,000 2,280,000 900,000 3,180,000 

9 นายบรรยง พงษ์พานิช 600,000 - - - 180,000 540,000 - - 540,000 - 3,600,000 5,460,000 3,000,000 8,460,000 1,290,000 9,750,000 

10 น.ส.ฐิตินนัท์ วธันเวคนิ 600,000 - - - - 270,000 - - - 90,000 - 960,000 1,500,000 2,460,000 630,000 3,090,000 

11 ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ /2 400,000 - - - 240,000                - - - - - - 640,000 1,031,510 1,671,510 630,000 2,301,510 

12 นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ - - - - - - - - - - - - - - - - 
กรรมการท่ีลาออกระหวา่งปี/ และครบวาระการด ารงต าแหน่งปี 2560 

1             รศ.มานพ พงศทตั /1 

 

200,000 - 135,000 - - - - - - - - 335,000 - 335,000 - 335,000 
  รวม 7,200,000 915,000 630,000 375,000 960,000 810,000 3,375,000 2,025,000 780,000 90,000 6,600,000 23,760,000 19,031,510 42,791,510 3,450,000 46,241,510 

/1 รศ. มานพ พงศทตั พ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2560 
/2 ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของธนาคารตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2560 แทน รศ.มานพ พงศทตั กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
/3 บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอต่อท่ีประชมุสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนุมติั (ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2560)  

    *  ในปี 2560 ธนาคารจ่ายสิทธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น ค่าเบีย้ประกนัชีวิตและค่าเบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ เป็นเงินจ านวน 266,961.29 บาท  
    ** กรรมการท่ีได้รับค่าตอบแทนประจ าในฐานะผู้บริหารของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จะไมไ่ด้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ (ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2560) 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้จดัให้มีการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็น
ประจ าทกุปี (รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูปรากฏในหวัข้อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี) และใช้ผลการประเมินดงักลา่วพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยประธาน
กรรมการได้มีการสือ่สารผลการประเมินให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่รับทราบด้วย  

ในปี 2560 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารรวม 15 คน คิดเป็นจ านวนเงินรวม 197,405,080 บาท ซึ่งไม่รวมค่าตอบแทน
ผู้บริหาร 4 คนที่สงักัดบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment) ให้มาบริหารจดัการธนาคาร โดยลกัษณะค่าตอบแทน
ผู้บริหารจะอยู่ในรูปค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินได้ประเภทอื่น (ถ้ามี) ซึ่งการพิจารณาจะให้ความส าคัญต่อการจ่าย
ค่าตอบแทนที่สะท้อนข้อมลูผลการประเมินผลงานรายบคุคลตามบทบาท ความรับผิดชอบที่ต้องบริหารจดัการ ผลกัดนัการด าเนินธุรกิจ
ของธนาคารให้ส าเร็จลลุ่วงตามแผนการด าเนินงานและกลยุทธ์ที่ก าหนด และเช่ือมโยงสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
ธนาคารทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของธนาคารใช้หลกัการบริหารค่าตอบแทนที่ผลตอบแทนรวม 
(Total Compensation) โดยธนาคารไมม่ีการเสนอเอกสารสทิธิที่จะซือ้หรือขายทรัพย์สนิให้กบัผู้บริหารระดบัสงู  

(ทัง้นี ้ผู้บริหารอ้างอิงตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต. หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกนบัจาก
ผู้จดัการลงมา ผู้ซึง่ด ารงต าแหนง่เทียบเทา่กบัผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารรายที่ 4 ทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบั
บริหารในงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า) 

 

8.4.2 คา่ตอบแทนอื่น 

 นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการที่เป็นตัวเงินในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และค่าบ าเหน็จแล้ว 
ธนาคารยงัมีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นที่จดัให้กบักรรมการในรูปของสวสัดิการต่างๆ โดยทัว่ไป อาทิ การจดัท าประกนักลุม่ประกอบด้วย
ประกนัชีวิต ประกนัอบุตัิเหต ุประกนัทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง และประกนัสขุภาพ ให้กบัประธานกรรมการธนาคารและกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร โดยมีวงเงินคุ้มครองแตล่ะประเภทการประกนัส าหรับประธานกรรมการธนาคาร 5 ล้านบาท และกรรมการรายละ 2.50 ล้านบาท 
ส าหรับการประกนัสขุภาพให้ได้รับความคุ้ มครองตามแผนการประกนัสขุภาพเช่นเดียวกบักลุม่ผู้บริหารระดบัสงู ทัง้นี ้ค่าเบีย้ประกนัชีวิต
และคา่เบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ส าหรับกรรมการในปี 2560 มีคา่ใช้จ่ายเทา่กบั 266,961.29 บาท 

ตารางแสดงการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นสามญัของธนาคารของกรรมการ   

 

ล าดับ
ที่ 

รายช่ือ 

จ านวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น) เปล่ียนแปลง  
เพิ่มขึน้/ลดลง (หุ้น) 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

1. นายสพุล  วธันเวคิน 12,605,416  12,605,416  - 
คูส่มรส 1,071,434  1,071,434  - 
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 

2. นางดยันา  บนุนาค  -  -  - 
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ล าดับ
ที่ 

รายช่ือ 

จ านวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น) เปล่ียนแปลง  
เพิ่มขึน้/ลดลง (หุ้น) 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

คูส่มรส - - - 
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 

3. นายเชษฐ์  ภทัรากรกลุ 75,000 50,000 (25,000) 
คูส่มรส - - - 
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 

4. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์ 488  488  - 
คูส่มรส - - - 

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 
5. นายวีรวฒัน์  ชตุเิชษฐพงศ์  2,329,739 1,029,739 (1,300,000) 

คูส่มรส - - - 

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 
6. นายธานินทร์  จิระสนุทร 100,000  100,000  - 

คูส่มรส - - - 

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 
7. นายสรุพล กลุศริิ 97,000 97,000 - 

คูส่มรส - - - 

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 
8. นายสุวทิย์ มาไพศาลสิน 1,029,406 779,406 (250,000) 

คูส่มรส - - - 

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 
9. ศ.ดร.อญัญา  ขนัธวทิย์ /1 N/A - - 

คูส่มรส - - - 

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 
10. 

 
นายบรรยง พงษ์พานิช 2,000,046 1,000,046 (1,000,000) 
คูส่มรส - - - 

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 
11. น.ส. ฐิตนินัท์ วธันเวคนิ 35,532,761 35,532,761  - 

คูส่มรส - - - 

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 
12. นายอภินนัท์  เกลียวปฏินนท์ 550,000 550,000 -  

คูส่มรส - - - 

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 
หมายเหต ุ /1  ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2560 จงึไมแ่สดงจ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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ตารางแสดงการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นสามญัของธนาคารของผู้บริหาร 

 

ล าดับที่ รายช่ือ 
จ านวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น) เปล่ียนแปลง  

เพิ่มขึน้/ลดลง (หุ้น) 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 
1. นายอภินนัท์  เกลียวปฏินนท์ 550,000 550,000 -  

คูส่มรส - - - 

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 
2. นายประชา ช านาญกิจโกศล - - - 

คูส่มรส - - -    

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - -    
3. นางภทัรพร  มิลินทสตู - - - 

คูส่มรส - - - 

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 
4. ดร.อนชุิต  อนชุิตานกุลู - - -    

คูส่มรส - - - 
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - -    

5. นางกลุนนัท์ ซานไทโว - - -    

คูส่มรส - - -    
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - -    

6. นายฉตัรชยั ดษุฎีโหนด - - -    

คูส่มรส - - -    
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - -    

7. นายชวลิต จินดาวณิค 375,000 375,000 -    

คูส่มรส - - - 
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 

8. นายธีระพงษ์  วชิรพงศ์ 580 580 - 

คูส่มรส - - - 
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 

9. นายนรเชษฐ์  แสงรุจิ /1 1,570,000 1,570,000 - 

คูส่มรส - - -    
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - -    

10. นายปรีชา เตชรุ่งชยักลุ - - -    

คูส่มรส - - -    
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - -    

11. ดร. พบพนิต ภมุราพนัธุ์ - - -    

คูส่มรส - - - 
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - -    
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หมายเหต ุ /1 นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ ท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ (SBL) จ านวน 1,570,000 หุ้น ที่ บล.ภทัร ซึง่จะไมป่รากฏรายชื่อในทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 

  /2  นายส ามิตร  สกลุวิระ ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายสินเช่ือธุรกิจ เม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม 2560 จงึไมแ่สดงจ านวน
หุ้นที่ถือครอง ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 /3   นายศราวธุ จารุจินดา สิน้สดุสญัญาจ้างมีผลตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2561 

 
  
  

12. นายพรรษฤทธ์ิ ตระการกิจวิชิต - - -    

คูส่มรส - - -    
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - -    

13. นายภทัรพงศ์  รักตะบตุร - - - 

คูส่มรส - - - 
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 

14. นายมานิตย์ วรรณวานิช 15,000 15,000 - 

คูส่มรส - - -    

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - -    
15. นายวรกฤต  จารุวงศ์ภคั - -  -  

คูส่มรส - - -    

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - -  -  

16. นายส ามิตร  สกลุวริะ /2 N/A - - 
คูส่มรส - - - 

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 
17. นายศราวธุ จารุจินดา /3 170,000 10,000 (160,000) 

คูส่มรส - - - 
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 

18. น.ส.นิลาวรรณ ตรีกิจจ ารูญ - - - 

คูส่มรส - - - 
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ - - - 
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8.5 บุคลากร 

 ทรัพยากรบคุคลเป็นก าลงัส าคญัที่องค์กรให้ความส าคญัสงูสดุ เป็นปัจจยัหลกัในการร่วมขบัเคลือ่นองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ
และเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน  พนกังานไมเ่พียงแตเ่ป็นพนัธมิตรทางธุรกิจทีใ่กล้ชิดที่สดุ หากยงัเป็นสมาชิกของกลุม่ธุรกิจฯ ด้วย  

 ปี 2560 เป็นปีที่ 2 ของการด าเนนิการตามแผนการบริหารจดัการธุรกิจระยะเวลา 3 ปี (ปี 2559 – 2561) ของกลุม่ธุรกิจฯ ที่
มุง่เน้นให้การท างานระหวา่งหนว่ยงานในกลุม่ธุรกิจฯ เกิดความร่วมมือในทิศทางเดยีวกนั บคุลากรในกลุม่ธุรกิจฯ มีการพฒันาที่ดีอยา่ง
ตอ่เนื่องในการท างานร่วมกนัเพื่อสร้างผลส าเร็จอนัจะเกิดขึน้ตอ่กลุม่ธุรกิจฯ เป็นหลกั ประกอบกบัมีการปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจ
ตลอดจนกระบวนการตา่งๆ เพื่อพฒันาและสร้างโอกาสทางการแขง่ขนัทางธุรกิจให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ
การด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีพนกังานรวมทัง้หมด 4,497 คน เพิ่มขึน้ 327 คน 
หรือร้อยละ 9.2 จาก ณ สิน้ปี 2559 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

ธนาคารและบริษัทย่อย 

จ านวนพนักงาน (คน) 

ปี 2559 ปี 2560 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 3,647 4,017 

บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 48 30 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 360 384 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั 50 54 

บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จ ากดั 15 12 

Phatra Asset Management (Cayman) Limited - - 

Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund - - 

รวม 4,120 4,497 

 

การด าเนินงานเพือ่สนบัสนนุกลุ่มธุรกิจฯ   

ธนาคารยงัคงมุง่พฒันางานสนบัสนนุอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อรองรับและเตรียมพร้อมส าหรับการแขง่ขนัและการเจริญเติบโตอยา่ง
ยัง่ยืนของธนาคาร ดงันัน้กลยทุธ์ นโยบาย และวิสยัทศัน์ด้านบคุลากรจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งตอ่การบรรลผุลส าเร็จตามกลยทุธ์และ
เป้าหมายทางธุรกิจที่ตัง้ไว้ โดยกลุม่ธุรกิจฯ มุง่เน้นการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรท่ีมคีณุสมบตัิ ความรู้ ความช านาญ ตลอดจนมีแนวคดิ
การท างานท่ีสอดคล้องกบัหลกัการ (Principles) และคณุคา่ (Values) ขององค์กร เพื่อเสริมสร้างทีมงานให้มีความแขง็แกร่ง ตลอดจน
พฒันาศกัยภาพของบคุลากรอยา่งตอ่เนื่องให้มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิบตัิหน้าที่ มุง่มัน่ ทุม่เทให้
เกิดผลส าเร็จของงานและให้บริการและผลติภณัฑ์ที่ดีที่สดุกบัลกูค้า รวมทัง้การให้คา่ตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมในระดบัท่ีเทียบเคียง
ได้กบัธนาคารและบริษัทชัน้น าอืน่ๆ โดยใช้หลกัเกณฑ์ของธนาคารและอ้างองิจากผลส ารวจคา่ตอบแทนของบริษัทผู้ให้ค าปรึกษาด้าน
ทรัพยากรบคุคลชัน้น าของประเทศ นอกจากนี ้ ธนาคารยงัมุง่พฒันา เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรในการแบง่ปันและร่วมกนัสร้างสรรค์องค์
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ความรู้ใหม่ๆ  มุง่เน้นการท าให้พนกังานมีความภาคภมูิใจ มีความผกูพนัตอ่องค์กร และมีความสขุในการท างาน และปฏิบตัิตอ่พนักงาน
อยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม ด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสทิธิสว่นบคุคลของพนกังาน  

 

8.5.1 นโยบายด้านทรัพยากรบคุคล   

(1) การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร  

ธนาคารได้ใช้เทคโนโลยีที่รวดเร็วทนัสมยัผา่นช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถงึแหลง่ข้อมลูของกลุม่เป้าหมายทีเ่หมาะสมกบั
ต าแหนง่งานท่ีต้องการ เสริมสร้าง พฒันาเครือขา่ยกลุม่เป้าหมายใหม่ๆ  เพื่อการเข้าถงึและสรรหาผู้สมคัรงาน เพื่อกอ่ให้เกิดประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลสงูสดุ รองรับตอ่ความต้องการด้านบคุลากรและสภาวะการแขง่ขนัในตลาดแรงงาน นอกจากนี ้ ธนาคารยงัได้ให้
ความส าคญักบัการพฒันาเคร่ืองมือในการคดัเลอืกบคุลากรให้มากขึน้ เพื่อใช้ในการประเมินคณุสมบตัิ ทกัษะ ขดีความสามารถ 
(Competency-based Selection) ให้เหมาะสมกบัต าแหนง่งานและการเติบโตขององค์กร ตลอดจนพฒันาทกัษะของผู้คดัเลอืกและ
กรรมการผู้สมัภาษณ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ความส าคญัของการคดัเลอืกบคุลากรที่มคีณุภาพให้กบัองค์กร เสริมสร้างทศันคต ิ
จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้กบับคุลากรเพื่อผลกัดนักลุม่ธุรกิจฯ ให้เติบโตอยา่งยั่งยืน 

(2) การบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Management)  

เพื่อเป็นแรงกระตุ้นส าหรับพนกังานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัองค์กร พนกังานทกุคนมีโอกาสก้าวหน้าในชีวติการ
ท างานในระดบัเดียวกนัและระดบัท่ีสงูขึน้ ธนาคารให้ความส าคญักบั “การเลือ่นระดบัชัน้/ ต าแหนง่จากภายใน” ส าหรับต าแหนง่ที่มี
โครงสร้างต าแหนง่งานรองรับหรือมีต าแหนง่วา่ง ยกเว้นกรณีทีภ่ายในองค์กรยงัไมม่ีผู้มคีณุสมบตัิเหมาะสม จงึจะพจิารณาสรรหาจาก
บคุคลภายนอก ทัง้นี ้ ในการปรับเลือ่นระดบัชัน้/ ต าแหนง่ของพนกังาน ธนาคารก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคณุสมบตัทิี่ชดัเจน 
เหมาะสม และเป็นธรรม โดยจะมีการพิจารณาการปรับเลือ่นระดบัชัน้ปีละ 2 ครัง้ตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด 

(3) การประเมินผล (People Assessment)  

ธนาคารมีการประเมินผลงานของพนกังานประจ าปี โดยเน้นการประเมินศกัยภาพในการปฏิบตังิาน ตลอดจนประเมินพฒันาการ
และทกัษะในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายและนโยบายที่ก าหนดไว้  การประเมินผลการด าเนินงานดงักลา่วเน้น
ความโปร่งใส เป็นธรรมตอ่พนกังานในทกุระดบั ผา่นการผสมผสานเคร่ืองมอืประเมินผลที่หลากหลาย อาทิ การประเมินผลตามสายบงัคบั
บญัชา และการประเมินผล 360 องศา เป็นต้น 

เป้าหมายส าคญัในการประเมินผลงานของพนกังานมิได้จ ากดัขอบเขตเพียงการวดัผลการปฏิบตัิงานเท่านัน้ แต่มุ่งเน้นให้เป็น
เคร่ืองมือเพื่อการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานและการบริหารทรัพยากรบคุคลอยา่งมีบรูณาการด้วย กลา่วคือ การประเมินผลประจ าปี
ถูกใช้เป็นกลไกส าคัญในการรักษาระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการลูกค้าและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้อย่างเป็นระบบ   
ในขณะเดียวกนัผลการประเมินได้ถกูใช้เป็นข้อมลูสะท้อนกลบั (Feedback) แก่พนกังานในมิติของการพฒันาและยกระดบัศกัยภาพของ
ตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มิติของโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพและแก่ธนาคารในการคดักรองและรักษาพนกังานที่มีศกัยภาพให้คงอยู่กบั
องค์กรผา่นมาตรการเชิงรุกตา่งๆ  

(4) การบริหารผลงาน (Performance Management) 

การบริหารผลงานมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างให้พนกังานมคีวามมุง่มัน่ในการให้บริการท่ีมีคณุภาพแกล่กูค้า และเพื่อสร้าง
สมัพนัธภาพและความเข้าใจร่วมกนัระหวา่งหวัหน้าและผู้ปฏิบตัิงาน ในขณะเดยีวกนัการบริหารผลงานเป็นความรับผิดชอบอนัส าคญัของ
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หวัหน้าทกุคนที่มีบทบาทหน้าที่ในการก ากบัดแูล การพฒันาบคุลากร การให้ค าแนะน าและการชีแ้นะแนวทางการปฏิบตัิงานอยา่ง
สม ่าเสมอเป็นเคร่ืองมือที่ดีที่สดุในการพฒันาผลงานและทกัษะความสามารถของพนกังาน  การบริหารผลงานอยา่งมีประสทิธิภาพซึง่เน้น
การบรรลวุตัถปุระสงค์ตามเป้าหมายทีก่ าหนดเป็นความรับผิดชอบหลกัของหวัหน้าทกุคน ทกุระดบั ในปี 2560 ธนาคารจึงยงัคงให้
ความส าคญัอยา่งตอ่เนื่องกบัการพฒันาพนกังานระดบัหวัหน้างานให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ การบริหารทรัพยากร
บคุคลแบบมืออาชีพ (HR for Non-HR) สามารถเป็นผู้อบรมถ่ายทอด (Trainer) ขยายตอ่ไปยงัหวัหน้างานรุ่นตอ่ๆ ไปได้ โดยผา่นโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมให้ตระหนกัและมีความรู้ความเข้าใจในระบบ หลกัการ กระบวนการ และวธีิการบริหารผลงาน  

(5) คา่ตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน (Employee Compensation and Benefits) 

ธนาคารให้ความส าคญักบัระบบคณุธรรมในการบริหารทรัพยากรบคุคล โดยการก าหนดคา่ตอบแทนของพนกังานอยูภ่ายใต้
นโยบายที่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และพจิารณาจากหลกัส าคญั 
3 ประการ คือ 

1) หลกัความยตุธิรรมและเทา่เทียม (Equitability) 
2) หลกัผลงาน (Performance Based) 
3) หลกัความสามารถ (Competency Based) 

คา่ตอบแทนของพนกังานในด้านโครงสร้างเงินเดือนจะพจิารณาถงึคา่ของงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ศกัยภาพ 
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีจะน าไปสูผ่ลงานของพนกังาน โดยสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั ส าหรับ
สวสัดิการผลตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนสัประจ าปี จะพิจารณาจากองค์ประกอบผลงานรายบคุคล บทบาท ความรับผิดชอบ 
ผลส าเร็จเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ภายใต้หลกัการบริหารคา่ตอบแทนที่ผลตอบแทนรวม (Total Compensation) และภาพรวมผล
การด าเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ตลอดจนความสามารถของธุรกิจในการรักษาระดบัของ
ผลการด าเนินงานในอนาคตเช่ือมโยงกบัการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

อยา่งไรก็ดี ธนาคารตระหนกัดีวา่การบริหารผลตอบแทนมิได้มีเฉพาะเร่ืองการบริหารคา่จ้างและเงินเดือนเทา่นัน้ แตร่วมถงึการ
ให้ความส าคญัในการพจิารณาดแูลสวสัดิการด้านตา่งๆ ให้มคีวามเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ การด ารงชีพ และเทียบเคยีงได้กบั
มาตรฐานของกลุม่บริษัทในธุรกิจชัน้น าเดียวกนั เพื่อให้พนกังานท างานอยา่งมีความสขุ มีสวสัดิภาพ และหลกัประกนัความมัน่คง
ปลอดภยั  

ธนาคารพิจารณาคา่ตอบแทนพนกังาน โดยจ าแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1) ผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน  
ผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงินเป็นผลจากการปฏิบตัิงานของพนกังานและตอบแทนโดยตรง เช่น การจ่ายเงินเดือน และคา่ตอบแทน

อื่นให้มีความเหมาะสมกบัการจ่ายของตลาด ตามคา่งาน  และผลงานท่ีแท้จริง ดงันัน้พนกังานท่ีสามารถท าได้ตามวตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายตามที่ได้มีการตกลงร่วมกนัในตอนต้นปีมีสทิธิได้รับการปรับเงินเดือน คา่จ้าง การจา่ยเงินรางวลัในรูปเงินโบนสัผลงานประจ าปี 
หรือการจา่ยเงินจงูใจ เงินรางวลัในรูปอื่นใดตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด นอกจากนี ้ ธนาคารมีการจา่ยเงินชว่ยเหลอืตา่งๆ ตาม
ลกัษณะหน้าทีค่วามรับผิดชอบ อาทิ เงินชว่ยเหลอืคา่ที่พกั เงินชว่ยเหลอืคา่กะ เงินชว่ยเหลอืการท างานส าหรับพนกังานสาขาที่เปิด
ให้บริการ 6 หรือ 7 วนัตอ่สปัดาห์ และเงินชว่ยเหลอืคา่เบีย้ประกนัภยัรถยนต์ในการปฏิบตังิานตามต าแหนง่งาน เป็นต้น   

2) ผลตอบแทนที่เป็นตวัเงินตอบแทนในทางอ้อม  
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ธนาคารได้จดัสวสัดกิารด้านตา่งๆ เพื่อดแูลให้พนกังานมีขวญัและก าลงัใจที่ด ี มีความมัน่คงในการท างาน  อาทิ กองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ กองทนุประกนัสงัคม การประกนัชีวิต ประกนัอบุตัเิหต ุ ประกนัทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง ประกนัสขุภาพกลุม่  เงินกู้สวสัดิการ
พนกังาน  สทิธิประโยชน์หลงัอายเุกษียณ การตรวจสขุภาพประจ าปี  และห้องพยาบาลของธนาคาร เป็นต้น 

กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน  

ธนาคารได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 162 (พ.ศ. 2526) เพื่อเป็นสวสัดกิารพนกังาน โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อ  

 (1)  สง่เสริมการออมเงินของสมาชิก    

 (2) เป็นหลกัประกนัแก่สมาชิกและครอบครัว 

และได้น าเงินกองทนุเข้าเป็นกองทนุจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ในนามกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
เกียรตินาคิน ซึง่จดทะเบียบแล้ว และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว โดยมีรายละเอียดเงินสะสม
และเงินสมทบดงันี ้

 

 

 

การก าหนดนโยบายการลงทนุของกองทนุจะพิจารณาโดยคณะกรรมการท่ีมาจากการเลอืกตัง้ของสมาชิกและกรรมการท่ีมาจาก
การแตง่ตัง้ของนายจ้าง กรรมการแตล่ะคนจะอยูใ่นวาระคราวละ 2 ปี คณะกรรมการดงักลา่วมอี านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ควบคมุดแูลการบริหารกองทนุ รวมถงึการก าหนดนโยบายการลงทนุแทนสมาชิก โดยปัจจบุนักองทนุส ารองเลีย้งชีพของธนาคาร
ประกอบด้วย 3 นโยบายการลงทนุ ได้แก่ นโยบายตราสารหนีร้้อยละ 100 นโยบายผสมตราสารหนีร้้อยละ 85 ตราสารทนุร้อยละ 15 และ
นโยบายตราสารหนีร้้อยละ 75 ตราสารทนุร้อยละ 25  ทัง้นี ้ เพื่อเปิดโอกาสให้กบัสมาชิกได้เลอืกนโยบายการลงทนุให้เหมาะสมกบั
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายการออมได้มากยิ่งขึน้ โดยสมาชิกสามารถเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุได้ปีละ 4 ครัง้ในเดือนมกราคม 
เมษายน กรกฎาคม และตลุาคมของทกุปี และเลอืกเปลีย่นสดัสว่นอตัราเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การออมของตนเองได้
ปีละ 2 ครัง้ในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทกุปี  

สวสัดิการและผลประโยชน์อืน่ 

- การรักษาพยาบาล 

ธนาคารจดัให้มีสวสัดกิารรักษาพยาบาลส าหรับพนกังานในรูปแบบการประกนัสขุภาพกลุม่โดยผา่นบริษัทประกนัท่ีมีมาตรฐาน
การบริการท่ีมีประสทิธิภาพ มีโรงพยาบาล คลนิิก สถานพยาบาลในเครือขา่ยเพื่อช่วยให้พนกังานได้รับความสะดวกและมีความคลอ่งตวั
ในการเลอืกใช้บริการ มีการยกระดบัรูปแบบสวสัดิการรักษาพยาบาลเดิมเป็นระบบแผนสวสัดิการแบบยืดหยุน่ (Flexible Benefits Plan) 
เพื่อเพิ่มทางเลอืกให้พนกังานสามารถเลอืกรูปแบบแผนสวสัดิการท่ีตรงกบัความต้องการด้านการดแูลสขุภาพของตนเองมากขึน้ เสริมสร้าง
การรับรู้ในคณุคา่ของสวสัดกิารพนกังาน และพนกังานยงัคงมีสทิธิเลอืกซือ้ประกนัสขุภาพในรูปแบบเดมิให้กบัครอบครัวได้ในราคา

จ านวนปีที่ท างาน อตัราเงินสะสม (ร้อยละ) อตัราเงินสมทบ (ร้อยละ) 

น้อยกวา่ 5 ปี 5, 8, 10, 12, 15 5 

ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป 5, 8, 10, 12, 15 10 
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สวสัดิการประกนัสขุภาพกลุม่ซึง่มีอตัราคา่ใช้จา่ยน้อยกวา่การซือ้ประกนัสขุภาพสว่นบคุคลทัว่ไป เพื่อช่วยแบง่เบาภาระคา่ใช้จ่ายของ
พนกังานในการดแูลรักษาพยาบาลบคุคลในครอบครัวได้อีกทางหนึง่ นอกจากนี ้ ธนาคารยงัจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปีให้กบั
พนกังาน ซึง่เป็นการดแูลสขุภาพพนกังานในเชิงการป้องกนั จดัให้มีห้องพยาบาลที่ส านกังานใหญ่ โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญหมนุเวียนมา
ตรวจรักษาและให้ค าปรึกษาปัญหาสขุภาพให้กบัพนกังานสปัดาห์ละ 2 วนั มีเตียงผู้ ป่วยรองรับการเจ็บป่วยและการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
ส าหรับพนกังานระหวา่งการปฏิบตัิงาน และมีห้อง Mother Corner ส าหรับพนกังานท่ีเป็นมารดาในการเก็บน า้นมให้บตุร 

- การท าประกนัชีวติกลุม่ ประกนัอบุตัิเหตกุลุม่ และประกนัทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงกลุม่ 
ธนาคารได้จดัท าประกนัประเภทตา่งๆ ให้กบัพนกังานคุ้มครองตลอด 24 ชัว่โมงทัง้ในและนอกเวลาท างาน  เพื่อให้พนกังานมี

ความมัน่คงในชีวติท างาน เสริมสร้างขวญั ก าลงัใจและเพื่อชว่ยลดผลกระทบตอ่ครอบครัวพนกังานอนัอาจเกิดขึน้ 
- เงินกู้สวสัดิการพนกังาน 
ธนาคารได้จดัให้มีเงินกู้สวสัดิการสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั เพื่อเป็นหลกัประกนัท่ีมัน่คงให้กบัพนกังานในการด ารงชีวติ 
3) ผลตอบแทนอื่นท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน  

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นตวัเงินทัง้ในทางตรงและทางอ้อมแล้ว ธนาคารยงัให้ผลตอบแทนด้านอื่นเพื่อเป็นการสง่เสริมและ
พฒันาศกัยภาพพนกังานและบคุลากรของธนาคาร เช่น การมอบหมายงานท่ีท้าทายความสามารถซึ่งจะเปิดโอกาสให้พนกังานก้าวหน้าใน
สายอาชีพ  การพฒันาพนกังานผา่นระบบการฝึกอบรมและระบบอื่นๆ ตลอดจนการโอนย้าย/ มอบหมายพนกังานเพื่อไปปฏิบตัิงาน
ระหวา่งธุรกิจ (ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุ) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัพนกังาน การสง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังาน
พฒันาศกัยภาพของตนเองให้สงูขึน้ การก าหนดเวลาการท างานแบบยืดหยุน่ (Flexible Time) การจดักิจกรรมสนัทนาการตา่งๆ อยา่ง
ตอ่เนื่อง ตลอดจนการจดัตัง้ชมรมกิจกรรมตา่งๆ เพื่อเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานภายในธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ เป็นต้น 

 

8.5.2 นโยบายด้านพฒันาบคุลากร  

(1) การฝึกอบรม 

ธนาคารมีความมุง่มัน่ในการสง่เสริมและพฒันาพนกังานทกุสว่นตัง้แตพ่นกังานทัว่ไปจนถงึผู้บริหารระดบัสงูให้ได้รับการ
ฝึกอบรม เพื่อเพิม่พนูทกัษะ (Skill) และความรู้ความเช่ียวชาญ (Knowledge) ตลอดจนผลกัดนัการสร้างเสริมทศันคติ (Attitude)  โดยการ
ฝึกอบรมจะเน้นท่ีการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถของพนกังานทัง้ในเร่ืองของทกัษะความสามารถตามต าแหนง่งาน (Functional  
Skills) ทกัษะความสามารถหลกัที่พนกังานทกุคนต้องมี (Core Skills) รวมทัง้ทกัษะภาวะผู้น า (Leadership Skills) ซึง่ในปี 2560 ที่ผา่น
มาธนาคารได้สง่เสริมให้พนกังานเข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้กระบวนการพฒันาที่
หลากหลายและเหมาะสม อาทิ การสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ การบรรยาย e-Learning การเรียนรู้ผา่นระบบออนไลน์ และการพฒันาภาวะ
ผู้น าที่เน้นรูปแบบการแลกเปลีย่นประสบการณ์จากการน าความรู้ไปใช้ ให้การกระตุ้นให้พนกังานผู้ เข้าอบรมน าความรู้ไปปฏิบตัซิ า้ๆ จน
เกิดการเปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรมของหวัหน้างานท่ีองค์กรคาดหวงั นอกจากนี ้ ธนาคารยงัเชิญบคุคลและวิทยากรที่มคีวามเช่ียวชาญ 
ความรู้ และประสบการณ์มาให้ข้อคิดหรือความรู้กบัพนกังาน อนัเป็นปัจจยัหนึง่ที่ท าให้การพฒันามีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ โดยพนกังาน
ของธนาคารได้รับการพฒันาศกัยภาพ เพิ่มเติมความรู้ตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่การท างานผา่นการเข้ารับการอบรมทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ นอกจากนี ้ ยงัมีการสร้างการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของพนกังานผา่นโครงการพฒันาบคุลากรตา่งๆ เช่น KKP 
Innovation Triple A ที่สง่เสริมให้พนกังานได้ใช้ศกัยภาพความเป็นผู้น าและความเช่ียวชาญในงานมาร่วมสร้างสรรค์สิง่ที่เป็นนวตักรรมดีๆ 
ให้กบัธนาคาร หรือโครงการ KKP EDGE ที่ด าเนินมาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเป็นการรวมกลุม่พนกังานจากตา่งสายงานท่ีท างานเก่ียวเนื่องกนั
มาเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อสร้างโอกาสในการก าหนดแนวทางการท างานท่ีมุง่สูเ่ป้าหมายเดยีวกนัของธนาคาร เป็นต้น 



                                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2560                                                                    

 

สว่นที่ 2-8 หน้า 8-19 

 

(2) การพฒันาผา่นการจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

สายงานตา่งๆ จะมกีารรวบรวมและแลกเปลีย่นองค์ความรู้หรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัการท างาน และจดัเก็บองค์ความรู้ไว้
บนระบบสารสนเทศภายในของธนาคาร เพื่อให้งา่ยตอ่การสบืค้นและน าไปใช้งานตอ่ยอดอยา่งกว้างขวางจนน าไปสูก่ารปรับปรุงหรือ
คิดค้นสิง่ใหม่ๆ  ในแตล่ะสายงาน   

(3) การวางแผนสบืทอดต าแหนง่ (Succession Plan)  

ธนาคารยงัคงด าเนินงานตามแผนนโยบายทดแทนต าแหนง่งานและก าหนดแผนสบืทอดต าแหนง่ (Succession Plan) ของ
ผู้บริหารระดบัสงูอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2560 ธนาคารได้ทบทวนแผนการบริหารและดแูลผู้ที่มีศกัยภาพทดแทน โดยขยายขอบเขตให้
ครอบคลมุถึงต าแหนง่งานท่ีมีความส าคญัและจ าเป็น (Critical Positions) รวมทัง้การแตง่ตัง้ผู้ รักษาการ (ในกรณีฉกุเฉิน) เพื่อท าให้มัน่ใจ
วา่ธนาคารมีบคุลากรภายในท่ีมคีวามรู้ความสามารถที่จะรองรับการด าเนินธุรกิจของธนาคารได้อยา่งตอ่เนื่อง โดยพนกังานท่ีมศีกัยภาพ
จะได้รับการดแูล บริหารจดัการ (Talent Pool Management) เพื่อเพิ่มโอกาสในเส้นทางอาชีพ พฒันาศกัยภาพให้มีความพร้อมในหลาย
มิติ เสริมสร้างความรักและความผกูพนัตอ่องค์กร เพื่อสามารถเป็นผู้สบืทอดทดแทนต าแหนง่งานที่ส าคญัและจ าเป็น ทัง้ระดบับริหารและ/ 
หรือในต าแหนง่ที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซึง่ฝ่ายจดัการได้มกีารรายงานความคบืหน้าให้คณะกรรมการธนาคารทราบเป็น
ประจ าทกุปีเก่ียวกบัแผนสบืทอดต าแหนง่งาน 

 

8.5.3 การสือ่สารภายในองค์กร  

ธนาคารมีระบบการสือ่สารภายในองค์กรกบัพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอ และรวดเร็ว ผา่นสือ่ทนัสมยัรูปแบบตา่งๆ  เช่น 
อินทราเน็ต (KK World) การสง่อีเมล์เพื่อสง่ข้อมลูขา่วสารภายในองค์กร (KK Internal Communication Email) การสง่ข้อความสัน้ถึง
พนกังาน (KK SMS) การประชมุทางไกล (KK VDO Conference) และป้ายประกาศตา่งๆ เป็นต้น เพื่อให้พนกังานได้รับทราบขา่วสาร
ครบถ้วน ทนัเหตกุารณ์ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร มีโอกาสแลกเปลีย่นความเห็นระหวา่งกนั เป็นสือ่กลางในการสร้างความเข้าใจอนัดี
ระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน สร้างความร่วมมือในการท างาน มีบรรยากาศที่ดใีนการท างาน และสือ่สารภาพลกัษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อ
สนบัสนนุให้ธนาคารบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ 
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9.9.    การก ากับดูแลกจิการการก ากับดูแลกจิการ  

  

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการธนาคารตระหนกัถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจตามหลกั
บรรษัทภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมตัินโยบายเร่ืองหลกัการก ากับดูแลกิจการของธนาคารและได้
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการทกุปี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิและยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดแูล
กิจการของธนาคารให้สามารถเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากลมากยิ่งขึน้ โดยนโยบายเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารแบง่
เนือ้หาออกเป็น 5 หมวด ได้แก่  

หมวดที่ 1   สทิธิของผู้ ถือหุ้น  

หมวดที่ 2   การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั    

หมวดที่ 3   บทบาทตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี  

หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  

หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการเช่ือมัน่วา่การก ากบัดแูลกิจการที่ดีจะท าให้กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบการบริหารจดัการที่มี
ประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมกบัทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง สามารถสร้างความนา่เช่ือถือและเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัให้แก่
กลุม่ธุรกิจฯ ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึ่งเป็นการสร้างความมัน่คงและรากฐานที่แข็งแกร่งให้กบั
กลุม่ธุรกิจฯ ในระยะยาว ดงันัน้การน าหลกัการและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ในนโยบายเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการไปปฏิบตัิจึงถือ
เป็นพนัธกิจหนึง่ของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุม่ธุรกิจฯ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า 
ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคมสว่นรวม โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารบน
เว็บไซต์ของธนาคาร  (www.kiatnakinphatra.com) รวมทัง้ได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายดงักล่าวผ่านระบบอินทราเน็ตของ
ธนาคาร (KK World) ด้วยเพื่อให้พนกังานและผู้บริหารได้รับทราบและถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดในการปฏิบตัิงาน 
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9.2 คณะกรรมการ 

 โครงสร้างการจดัการของธนาคารประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหาร ดงัมีรายละเอยีดของคณะกรรมการแตล่ะชดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

 

9.2.1 คณะกรรมการธนาคาร 

ในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินกิจการของธนาคาร
ให้มีความมัน่คง มีผลตอบแทนที่ดี ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และพงึหลกีเลีย่งปัญหาในเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี
ขอบเขตอ านาจและหน้าที่ดงันี ้

1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ที่เป็นด้านการเงินและด้านท่ีไมใ่ช่การเงิน 
ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรทีส่ าคญัในภาพรวมของกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
พิจารณาอนมุตัิแผนการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ โดยค านงึถงึการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมและปัจจยัตา่งๆ ที่
เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร ก าหนดและอนมุตัินโยบายตา่งๆ ตามที่กฎหมายหรือหนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูล
ก าหนด และก ากบัควบคมุดแูลฝ่ายจดัการโดยผา่นคณะกรรมการบริหารให้ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ
การอนมุตัิไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อระวงัรักษาผลประโยชน์ของกลุม่ธุรกิจฯ และผู้ ถือหุ้น 

2. ก ากบัดแูลให้มกีารจดัสรรทรัพยากรที่ส าคญั เช่น เงินลงทนุ บคุลากร และเทคโนโลยี เป็นต้น อยา่งเพียงพอและมี
ประสทิธิภาพ และสง่เสริมการคิดค้นและน านวตักรรมมาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พฒันาการด าเนินงานและการ
บริหารความเสีย่ง และเอือ้ให้ธนาคารสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัที่ก าหนดไว้ อีกทัง้ก าหนด
โครงสร้างคา่ตอบแทนบคุลากรท่ีเหมาะสมและจงูใจให้ปฏิบตัิงานอยา่งเตม็ความสามารถ โดยอาจมอบหมายให้
คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ หรือคณะบคุคลที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบในการด าเนินการและรายงานผลตอ่
คณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม 

3. จดัให้มีบทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ครอบคลมุถึงจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้
มีอ านาจในการจดัการ และพนกังาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิภายในองค์กรก าหนดระดบัความเสีย่งที่ธนาคารยอมรับ
ได้ (Risk Appetite) ส าหรับการด าเนินธุรกิจของธนาคารให้เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งที่ธนาคารเผชิญอยู ่ และ
ก ากบัดแูลให้การด าเนินธุรกิจของธนาคารอยูภ่ายในขอบเขตความเสีย่งทีก่ าหนดไว้ รวมทัง้ดแูลให้คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่งของธนาคารมกีารก าหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคมุทางด้านการบริหารความเสีย่ง
ประเภทตา่งๆ โดยอยา่งน้อยที่สดุจะต้องครอบคลมุถึงความเสีย่งทางด้านสนิเช่ือ การตลาดและการลงทนุ สภาพคลอ่ง 
การปฏิบตัิการ ช่ือเสยีง กฎหมาย และกลยทุธ์ ทัง้นี ้ คณะกรรมการธนาคารต้องท าหน้าที่อนมุตัินโยบายดงักลา่ว 
รวมทัง้ทบทวนกลยทุธ์การปฏิบตังิานจริงและนโยบายในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสม า่เสมอ 

4. ดแูลให้กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเพยีงพอและเหมาะสม เพื่อให้การท าธุรกรรม
ตา่งๆ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ถกูต้องตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
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5. ศกึษาและท าความเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบตอ่การบริหารและการด าเนินงาน
ของกิจการ และจดัให้มีการถ่วงดลุอ านาจของฝ่ายจดัการและ/ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยให้
ความส าคญัตอ่สดัสว่นหรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคารด้วย 

6. พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพือ่ช่วยดแูลการบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ และคณะกรรมการ
บริหาร เป็นต้น และจดัให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละครัง้ 

7. ก ากบัดแูลให้คณะกรรมการยอ่ยชดุอื่นๆ ด าเนินการให้ฝ่ายจดัการก าหนดและจดัท าระบบการก ากบัดแูลกิจการ
ธนาคารท่ีจ าเป็นทัง้ตามทีก่ฎหมายก าหนดและท่ีจ าเป็นตามลกัษณะของการประกอบการ พิจารณาอนมุตัิระบบการ
ก ากบัดแูล ตลอดจนตดิตามประสทิธิผลของระบบก ากบัดแูลเพื่อให้ค าแนะน าในการปรับปรุง 

8. ดแูลให้ฝ่ายจดัการบอกกลา่วเร่ืองที่ส าคญัของธนาคารตอ่คณะกรรมการธนาคาร และมีกระบวนการในการจดัสง่ข้อมลู
เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้รับข้อมลูอยา่งเพียงพอท่ีจะท าให้สามารถปฏิบตัติามอ านาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบได้อยา่งสมบรูณ์ 

9. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจ าปีที่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและการสอบทานของคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อขอการรับรองจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และรับทราบความเห็นจาก
ผู้สอบบญัชี (Management Letter) พร้อมความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร 

10. ก าหนดนโยบายประเมินความเสีย่ง ความเพยีงพอของเงินกองทนุของธนาคาร รวมทัง้กลยทุธ์และแนวทางในการด ารง
เงินกองทนุของธนาคาร และก าหนดนโยบายการทดสอบภาวะวกิฤตให้ครอบคลมุและสอดคล้องกบัธุรกรรมและระดบั
ความเสีย่งที่มีนยัส าคญัของธนาคาร 

11. พิจารณาแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ก าหนดหลกัเกณฑ์
การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้สอดคล้องกบัผลการด าเนินงาน ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทกุปีหรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็น
ผู้ท าการประเมินและอนมุตัคิา่ตอบแทนภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงความสามารถในการจงูใจให้
ปฏิบตัิงานเพื่อน าพากลุม่ธุรกิจฯ ให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัในระยะยาว 

12. พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารของธนาคาร และผู้บริหารระดบัสงูสดุของทนุภทัรที่เสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

13. ดแูลให้ธนาคารก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการให้สนิเช่ือและการลงทนุแก่บคุคลที่เก่ียวข้องกบัธนาคาร 

14. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ายจดัการโดยผา่นคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ในการก าหนดอ านาจในการ
อนมุตัิวงเงินสนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือท าธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือ รวมทัง้การจดัซือ้และ
คา่ใช้จา่ยเพื่อการบริหารงาน เพือ่ประโยชน์ของธนาคารภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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15. ทบทวนบาทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อม 
อตุสาหกรรม ปัจจยัตา่งๆ หลกัเกณฑ์และกฎหมายที่มีการเปลีย่นแปลง อีกทัง้เพื่อให้ธนาคารสามารถปรับตวัได้อยา่ง
เหมาะสมและทนัตอ่เหตกุารณ์ และประเมินผลการปฏิบตัิหน้าทีเ่ป็นประจ าทกุปี 

16. ก าหนดให้กรรมการควรเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการประชมุที่จดัขึน้ในแตล่ะปี 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของ
ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ได้ด้วยคา่ใช้จา่ยของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการธนาคารมีความสอดคล้องกบัภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยไมค่วรน้อยกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี องค์ประชมุประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และมติที่
ประชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ ทัง้นี ้ประธานกรรมการไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

เร่ืองทีเ่ป็นอ านาจด าเนินการ/ อ านาจอนมุติัของคณะกรรมการธนาคาร 

 คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบจดัการกิจการทัง้หลายของธนาคารและมีอ านาจหน้าทีด่ าเนินการภายในขอบเขต
ของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของธนาคาร และตามมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมไปถงึมีอ านาจด าเนินการ/ อ านาจอนมุตัิใน
เร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของธนาคาร 
2. อนมุตัิแผนการด าเนินธุรกิจและงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจ าปีของธนาคารท่ีน าเสนอโดยคณะ

กรรมการบริหาร 
3. ก าหนดและอนมุตัินโยบายตา่งๆ ตามทีก่ฎหมายหรือหนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูลธนาคารก าหนด รวมถงึนโยบาย

หลกัในเร่ืองตา่งๆ ในการด าเนนิธุรกิจ เช่น นโยบายในการบริหารความเสีย่งโดยรวมของธนาคารและบริษัทในกลุม่
ธุรกิจฯ และนโยบายสนิเช่ือ เป็นต้น 

4. อนมุตัิหลกัการก ากบัดแูลกิจการและบทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจทีใ่ช้ส าหรับธนาคารและบริษัท
ในกลุม่ธุรกิจฯ ซึง่น าเสนอโดยคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 

5. แตง่ตัง้ ถอดถอน และก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชดุยอ่ยที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการ
ธนาคาร รวมถงึผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป 

6. อนมุตัิคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคาร 
7. แตง่ตัง้และถอดถอนเลขานกุารบริษัท 
8. อนมุตัิการจ่ายหรืองดง่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 
9. เสนอการเพิม่ทนุหรือลดทนุ หรือการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้น การแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัและ/ 

หรือวตัถปุระสงค์ของธนาคารตอ่ผู้ ถือหุ้น 
10. อนมุตัิการให้หรือยกเลกิการกู้ยมืเงิน การค า้ประกนั การให้สนิเช่ือส าหรับสนิเช่ือที่มวีงเงินเกินอ านาจอนมุตัขิอง

คณะกรรมการบริหาร 
11. อนมุตัิการให้กู้ยืมเงิน การเข้าค า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือแก่บริษัทท่ีมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคารในฐานะผู้ ถือหุ้น  
12. อนมุตัิการก่อตัง้ ควบรวม หรือเลกิบริษัทยอ่ย 
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13. อนมุตัิการปรับสภาพ ท าลาย ตดับญัชีซึง่สนิทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตนที่เลกิใช้ ช ารุด สญูหาย ถกูท าลาย 
เสือ่มสภาพ หรือล้าสมยัจนไมส่ามารถใช้งานได้ ส าหรับสนิทรัพย์ที่มีมลูคา่ทางบญัชีเกินอ านาจอนุมตัิของ
คณะกรรมการบริหาร 

14. ขายหรือจ านองอสงัหาริมทรัพย์ใดๆ ของธนาคาร หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ใดๆ ของธนาคารท่ีมรีะยะเวลามากกวา่ 3 
ปีขึน้ไป 

15. อนมุตัิการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ 

รายนามของคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้ 12 คน แบง่เป็นกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 5 คน 
และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 คนดงันี ้

1. นายสพุล   วธันเวคิน            ประธานกรรมการ  กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 

2. นางดยันา  บนุนาค   กรรมการ   กรรมการอิสระ 

3. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ          กรรมการ   กรรมการอิสระ 

4. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์   กรรมการ   กรรมการอิสระ 

5. นายวีรวฒัน์  ชตุิเชษฐพงศ์  กรรมการ   กรรมการอิสระ 

6. นายธานินทร์   จิระสนุทร  กรรมการ   กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 

7. นายสรุพล   กลุศิริ   กรรมการ   กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 

8. นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ  กรรมการ   กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 

9. ศ.ดร.อญัญา  ขนัธวิทย์   กรรมการ   กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 

10. นายบรรยง  พงษ์พานิช  กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 

11. น.ส.ฐิตินนัท์   วธันเวคิน   กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 

12. นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์  กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 

 น.ส.พรทิพย์   ชพูระคณุ   เลขานกุารบริษัท 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนธนาคาร 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนธนาคารได้ คือ นายสพุล วธันเวคิน นายบรรยง พงษ์พานิช นายสรุพล กลุศิริ นายสวุิทย์  
มาไพศาลสนิ น.ส.ฐิตินนัท์ วธันเวคิน นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการสองในหกคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของธนาคาร 
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและ
ขอบเขตอ านาจและหน้าที่ดงันี ้

1. สอบทานให้ธนาคารมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพยีงพอ และรับแจ้งเบาะแสจากพนกังานเก่ียวกบั
รายการในงบการเงินท่ีไมเ่หมาะสม หรือประเด็นอื่นๆ 

2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) ซึง่รวมถึงระบบควบคมุภายในและระบบควบคมุความ
ปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security and Control) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล 

3. สอบทานให้ธนาคารมกีารตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้า
หนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณานโยบายของธนาคารเก่ียวกบัการใช้บริการอื่นที่ไมใ่ชง่านสอบบญัชี (Non-audit Services) ของผู้สอบบญัชี  
และสอบทานการใช้บริการดงักลา่วเพือ่ให้มัน่ใจวา่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมลูของรายการ
ดงักลา่วให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้ เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่ว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ธนาคาร 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของธนาคาร ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของธนาคาร 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนาคาร 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะคน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

8. รายงานตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนาคารและ
หลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารไมด่ าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระท าดงักลา่วไว้ในรายงาน
ประจ าปี และรายงานตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

9. ด าเนินการสอบสวนโดยไมช่กัช้าเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสยั และรายงานผลการ
ตรวจสอบเบือ้งต้นให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. และผู้สอบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

10. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เก่ียวข้องและเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องภายในขอบเขตอ านาจและหน้าที่ และมีอ านาจในการวา่จ้าง
หรือน าเอาผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาชว่ยงานตรวจสอบและสอบสวนได้ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่
เหมาะสม 

11. เมื่อมคีวามจ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุและให้ข้อมลูในสว่นท่ี
เก่ียวข้องได้ 

12. สอบทานมาตรการและระบบบริหารความเสีย่ง โดยสอบทานรายงานการบริหารความเสีย่งของฝ่ายจดัการเก่ียวกบั
ปัจจยัความเสีย่งด้านตา่งๆ และสิง่ที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบาย กลยทุธ์ และแผนงาน
บริหารความเสีย่งที่ก าหนด 

13. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
14. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนดเก่ียวกบัหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
15. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนครัง้หรือตามความเหมาะสม และมีการประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบของกลุม่ธุรกิจฯ ร่วมกนัอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ องค์ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่ง
หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด มติที่ประชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบอาจมมีติโดยมิได้
จดัการประชมุ หากได้รับอนมุตัจิากประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการทกุคนลงนามเห็นชอบในมตดิงักลา่ว โดยมตินัน้จะมีผล
บงัคบัใช้เช่นเดยีวกบัมติที่ได้รับอนมุตัิจากการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ประธานกรรมการตรวจสอบมีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมดจ านวน 3 คนดงันี ้

1. นางดยันา   บนุนาค    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวีรวฒัน์  ชตุิเชษฐพงศ์  กรรมการตรวจสอบ 

ดร.ณรงค์    ปรีดานนัท์  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

นางดยันา บนุนาค  ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบ
การเงิน รายละเอยีดปรากฏตามประวตัิของกรรมการและผู้บริหารของธนาคารตามเอกสารแนบ 1 
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9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบ
คณะกรรมการและขอบเขตอ านาจและหน้าที่ดงันี ้

1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการของธนาคาร เพื่อเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้คดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและเป็นไปตามที่ระเบียบและ
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก าหนดเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการ กรรมการชดุยอ่ยที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผู้มีอ านาจในการจดัการของธนาคาร และผู้บริหารสงูสดุของทนุภทัร 
เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร 

2. ดแูลให้คณะกรรมการธนาคารมขีนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกบัองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารจะต้องประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 

3. ดแูลให้กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ 

4. พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคาร และก าหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนและ
โปร่งใสที่ให้แก่ผู้บริหารอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคา่ตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล 

5. ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร เพื่อ
เป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการธนาคาร และก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของ
ผู้บริหารอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล เพื่อพิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนประจ าปี โดยค านงึถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้อง การบริหารจดัการเพื่อให้เป็นไป
ตามแผนการด าเนินธุรกิจและกลยทุธ์องค์กร รวมถึงให้ความส าคญักบัการเพิ่มมลูคา่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว
ประกอบการพิจารณาในการประเมินผล 

6. เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนและคา่ตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ รวมถงึจดัท ารายงานการก าหนด
คา่ตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปี 

7. ก ากบัดแูลให้มีการวางแผนและด าเนินการสรรหาผู้สบืทอดต าแหน่งของผู้บริหารของธนาคาร เพื่อให้มัน่ใจวา่มีการวางแผน
และเตรียมความพร้อมบคุลากรในต าแหนง่ที่ส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

8. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้หรือตามความเหมาะสม องค์ประชมุของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  มติที่ประชมุใช้
เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอาจมีมติโดยมิได้จดัการประชมุ หากได้รับ
อนมุตัิจากประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนและกรรมการทกุคนลงนามเห็นชอบในมติดงักลา่ว โดยมตินัน้จะมผีล
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บงัคบัใช้เช่นเดยีวกบัมติที่ได้รับอนมุตัิจากการประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ทัง้นี ้ ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนมีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของธนาคารประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 คนดงันี ้

1. นายวีรวฒัน์   ชตุิเชษฐพงศ์*  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ*  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3. นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

  หมายเหต ุ* เป็นกรรมการอิสระ 

 

9.2.4 คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 

คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มี
องค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขตอ านาจและหน้าที่ดงันี ้

1. ก ากบัดแูลให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ 
มาตรฐานในวิชาชีพ บทบญัญตัิเก่ียวกบัการก ากบัดแูลที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล และนโยบายด้านการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยผา่นส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 

2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการก ากบัดแูลกิจการ (Good 
Governance) ที่มีประสทิธิภาพ และมีความเป็นอิสระ 

3. ก ากบัดแูลให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีกระบวนการแก้ไขตามประเด็นการตรวจสอบของหนว่ยงานทางการที่
ก ากบัดแูล รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอก หนว่ยงานตรวจสอบภายใน และหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ตรวจพบ 

4. อนมุตัิแผนงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจ าปี  (Annual Compliance Plan) ของส านกัก ากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงาน และติดตามการปฏิบตัิงานของส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้มีการด าเนินการตามแผนงานประจ าปีอยา่ง
ครบถ้วนและบรรลผุลที่ก าหนดไว้ 

5. พิจารณาให้ความเห็นตอ่รายงานการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจ าปี (Annual Compliance Report) เพื่อ
รายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบก่อนน าสง่หนว่ยงานทางการที่ก ากบัดแูลภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

6. จดัให้มีบทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนมุตั ิ

7. ทบทวนหลกัการก ากบัดแูลกิจการและการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิของสากลและข้อเสนอแนะของหนว่ยงานก ากบัดแูลตา่งๆ รวมถึงพิจารณาผลการประเมิน
ด้านการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารโดยหนว่ยงานภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางพฒันาหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ของธนาคารตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนมุตั ิ

8. พิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้ายและประเมนิผลงานหวัหน้าส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 

9. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  
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คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการของธนาคารมกีารประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนครัง้หรือตาม
ความเหมาะสม องค์ประชมุของคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่ง
หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด มติที่ประชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์
และก ากบักิจการอาจมีมติโดยมิได้จดัการประชมุ หากได้รับอนมุตัิจากประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบั
กิจการและกรรมการทกุคนลงนามเห็นชอบในมตดิงักลา่ว โดยมตินัน้จะมีผลบงัคบัใช้เช่นเดียวกบัมติที่ได้รับอนมุตัจิากการประชมุของ
คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ  ทัง้นี ้ ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบั
กิจการมีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการของธนาคารประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 คนดงันี ้

1. นายเชษฐ์    ภทัรากรกลุ* ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 

2. นายธานินทร์   จิระสนุทร กรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 

3. นางภทัรพร  มิลนิทสตู  กรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 

นายอภิชาต ิ  จงสงวนประดบั  เลขานกุารคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 

  หมายเหต ุ* เป็นกรรมการอิสระ 

 

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและ
ขอบเขตอ านาจและหน้าที่ดงันี ้

1. ก าหนดนโยบายเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเสีย่งโดยรวมของธนาคารและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ซึง่ต้องครอบคลมุถึงความเสีย่งประเภทตา่งๆ ที่ส าคญั เช่น ความเสีย่งด้านเครดิต ความเสีย่งด้าน
การตลาด ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ ความเสีย่งที่ธนาคารยอมรับได้ส าหรับการด าเนินธุรกิจ
ของธนาคารให้มีความเหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงที่ธนาคารเผชิญอยู ่ และความเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงของ
ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เป็นต้น 

2. วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสีย่งของธนาคาร ให้สามารถประเมิน ตดิตามผล และก ากบัดแูล
ปริมาณความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่เหมาะสม รวมถงึก าหนดหลกัเกณฑ์ในการกนัส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมีประสทิธิผลของระบบและการ
ปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด 

4. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งสม า่เสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบั
นโยบายและหลกัเกณฑ์การบริหารความเสีย่งที่ก าหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรือคณะกรรมการ
ก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการทราบในสิง่ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายและ
หลกัเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด 
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5. พิจารณาอนมุตัิหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องและ/ หรือเก่ียวกบัการให้สนิเช่ือ การก่อภาระผกูพนั และการท าธุรกรรมที่มี
ลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือที่สอดคล้องกบักรอบการบริหารความเสีย่งที่ธนาคารและทางการก าหนด รวมทัง้การ
พิจารณากลัน่กรองนโยบายการให้สนิเช่ือ เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการธนาคารตอ่ไป 

6. ก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการธนาคารตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

7. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งน้อยปีละครัง้ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีการประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนครัง้หรือตามความเหมาะสม องค์ประชมุของคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  มติที่ประชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการท่ี
เข้าประชมุ คณะกรรมการบริหารความเสีย่งอาจมีมติโดยมิได้จดัการประชมุ หากได้รับอนมุตัจิากประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง
และกรรมการทกุคนลงนามเห็นชอบในมตดิงักลา่ว โดยมตินัน้จะมีผลบงัคบัใช้เช่นเดียวกบัมติที่ได้รับอนมุตัจิากการประชมุ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ทัง้นี ้ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งมีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของธนาคารประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 คนดงันี ้

1. นายสพุล   วธันเวคิน   ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นายบรรยง  พงษ์พานิช  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. ศ.ดร.อญัญา  ขนัธวิทย์   กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. นายกฤติยา  วีรบรุุษ   กรรมการบริหารความเสีย่ง 

6. นางภทัรพร  มิลนิทสตู   กรรมการบริหารความเสีย่ง 

7. นายชวลติ   จินดาวณิค  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

8. นายพรรษฤทธ์ิ ตระการกิจวชิิต  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

9. นายนรเชษฐ์  แสงรุจิ   กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ดร.พบพนิต  ภมุราพนัธุ์  เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

9.2.6 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขต
อ านาจและหน้าที่ดงันี ้

1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ทัง้ที่เป็นด้านการเงินและด้านท่ีไมใ่ช่การเงินในภาพรวมของกลุม่ธุรกิจฯ ทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจยัตา่งๆ เพื่อน าเสนอขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการ
ธนาคาร 
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2. พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแผนการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเสนอ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร โดยให้ความส าคญักบัการจดัสรรทรัพยากรทีส่ าคญัอยา่งเพยีงพอ
และมีประสทิธิภาพ และก ากบัดแูลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนมุตัิไว้
อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

3. พิจารณาอนมุตัินโยบาย หลกัเกณฑ์ และระเบียบการท างานและการปฏิบตัิงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

4. ติดตามการด าเนินกิจการของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ตามที่ธนาคารก าหนดไว้ เพื่อให้มัน่ใจวา่ธนาคารและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ด าเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้ 

5. ก าหนดโครงสร้างองค์กรของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ รวมถงึมอบหมายเร่ืองตา่งๆ ในการด าเนินงานของ
ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เพื่อน าเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคาร 

6. ก ากบัดแูลการปฏิบตังิานและก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหารที่
ได้รับมอบหมายให้พิจารณาอนมุตัิงานเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริหารตามแผนงานท่ีได้รับมอบหมาย 

7. พิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือ สนิเช่ือปรับโครงสร้างหนี ้ การขายสนิทรัพย์รอการขายรายใหญ่ และก าหนดราคาทรัพย์สนิท่ีจะ
ซือ้จากการขายทอดตลาดและใช้สทิธิคดัค้านตามวงเงินท่ีก าหนด รวมทัง้คา่ใช้จา่ยและการด าเนินการเก่ียวกบัคดี
ความของลกูหนี ้ และพิจารณาอนมุตัิการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ของธนาคารและบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจฯ ตามวงเงินท่ีก าหนด และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ 

8. พิจารณาอนมุตังิบการเงิน (ฉบบัก่อนสอบทาน/ ตรวจสอบ) เพื่อเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหนว่ยงานก ากบัดแูล
ที่เก่ียวข้อง และให้ความเห็นชอบงบการเงิน (ฉบบัสอบทานแล้ว/ ตรวจสอบแล้ว) เพื่อน าเสนอขออนมุตติอ่
คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการบริหารมกีารประชมุอยา่งน้อยเดือนละครัง้หรือตามความเหมาะสม องค์ประชมุของคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด มติที่ประชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ หาก
เสยีงไมเ่อกฉนัท์ให้กรรมการท่ีเข้าประชมุมีสทิธิเสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา โดยหากมีผู้ใช้สทิธิให้ถือวา่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริหารได้มมีตใิห้เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา คณะกรรมการบริหารอาจมมีติโดยมิได้จดัการประชมุ หาก
ได้รับอนมุตัิจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการทกุคนลงนามเห็นชอบในมติดงักลา่ว โดยมตินัน้จะมีผลบงัคบัใช้เช่นเดียวกบัมติ
ที่ได้รับอนมุตัิจากการประชมุคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารของธนาคารประกอบด้วยกรรมการจ านวน 8 คนดงันี ้

1. นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการบริหาร 

3. นายกฤติยา วีรบรุุษ กรรมการบริหาร 

4. น.ส.ฐิตินนัท์  วธันเวคิน  กรรมการบริหาร 

5. นายประชา  ช านาญกิจโกศล               กรรมการบริหาร 
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6. นางภทัรพร มิลนิทสตู  กรรมการบริหาร 

7. ดร.อนชิุต อนชิุตานกุลู  กรรมการบริหาร 

8. นางพชัน ี ลิม่อภิชาต  กรรมการบริหาร 

 นางวรารัตน์ สตัยารักษ์                        เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

โดยนายสพุล วธันเวคิน เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

 

นอกจากนี ้  ธนาคารยงัมีคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการชดุยอ่ยอื่นที่ท าหน้าที่ชว่ยเหลอืคณะกรรมการชดุยอ่ยภายใต้
การก ากบัดแูลของคณะกรรมการธนาคารข้างต้นและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อให้การด าเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่
ธุรกิจฯ เป็นไปตามเป้าหมายอยา่งราบร่ืนและมีประสทิธิภาพ 

คณะอนกุรรมการภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วย 

1) คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ 

2) คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่งด้านเครดิต 

คณะกรรมการภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ 
2) คณะกรรมการสนิเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ 
3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล 
4) คณะกรรมการการลงทนุ 
5) คณะกรรมการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 

คณะอนกุรรมการภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ ได้แก่ 

1) คณะอนกุรรมการดแูลด้านสภาพคลอ่ง 
คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการสนิเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ 
ประกอบด้วย 
1) คณะกรรมการสนิเช่ือและทรัพย์รอขาย 
2) คณะอนกุรรมการสนิเช่ือ 
3) คณะอนกุรรมการทรัพย์รอขาย 
4) คณะอนกุรรมการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

คณะอนกุรรมการภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการอ านวยการธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย 

1) คณะอนกุรรมการจดัการทรัพย์สนิ 

2) คณะอนกุรรมการพฒันาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) คณะอนกุรรมการจดัซือ้จดัจ้างทัว่ไป 
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4) คณะอนกุรรมการจดัซือ้จดัจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5) คณะอนกุรรมการเตรียมความพร้อมผลติภณัฑ์และกระบวนการท างานใหม่ 

6) คณะอนกุรรมการพฒันาธุรกิจและกลยทุธ์ผลติภณัฑ์ 

7) คณะอนกุรรมการบริหารวกิฤต 

8) คณะอนกุรรมการประสานงานการสือ่สารและการตลาด 

คณะกรรมการภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัทของทนุภทัร ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุลธุรกิจตลาดทนุ 

2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่งธุรกิจตลาดทนุ 

คณะกรรมการภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัทของ บล.ภทัร ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัทของ บลจ.ภทัร ประกอบด้วย 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
3) คณะกรรมการจดัการลงทนุ 
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9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร  

9.3.1 การสรรหาบคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพจิารณาคดัเลอืกและสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัเิหมาะสมทัง้ด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่ธนาคารและสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือ
กรรมการตรวจสอบของธนาคาร เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตามข้อบงัคบั
ของธนาคาร  

ในการสรรหากรรมการใหม ่ ธนาคารได้จดัท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดย
พิจารณาความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการธนาคารและมีความสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ อีกทัง้ใช้ฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหม่  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นซึง่มีสทิธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของธนาคารผา่นช่องทางที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการ
เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของธนาคาร  

ในการสรรหาและแตง่ตัง้บคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระนัน้ บคุคลดงักลา่วจะต้องมคีณุสมบตัิตามประกาศของ
ส านกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และมีคณุสมบตัิตามนยิามกรรมการอิสระของธนาคารด้วย 

ธนาคารมีกระบวนการสรรหาบคุคลท่ีจะแตง่ตัง้เป็นกรรมการ คือ ผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูน าเสนอช่ือบคุคลที่
มีคณุสมบตัเิหมาะสมและประวตัิโดยละเอียด เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณาคณุสมบตัิและความ
เหมาะสมแล้วน าเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์
ข้อบงัคบัของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตามข้อ 1 เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีพงึมีหรือพงึ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีพงึ
จะมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
 

9.3.2 การให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

การให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการเป็นสว่นหนึง่ของหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี ธนาคารได้มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์การให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ของธนาคารและเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. เป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารซึง่ต้องถือหุ้นอยา่งน้อย 200,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 
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2. ถือหุ้นในธนาคารตามจ านวนท่ีก าหนดข้างต้นตอ่เนื่องมาไมน้่อยกวา่ 1 ปี และยงัถือหุ้นจ านวนดงักลา่วในวนัท่ีเสนอ
เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

3. สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพจิารณาคณุสมบตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือและให้ความเห็นตอ่
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคาร โดยมตขิองคณะกรรมการธนาคารถือ
เป็นท่ีสดุ 

บคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนและคณะกรรมการธนาคารจะได้รับการบรรจุ
ช่ือในระเบยีบวาระการเลอืกตัง้กรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ส าหรับบคุคลที่ไมไ่ด้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนหรือคณะกรรมการธนาคาร   ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอช่ือบคุคลดงักลา่วทราบ
ภายหลงัการประชมุคณะกรรมการธนาคารทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมาะสม 

 

9.3.3 การสรรหาบคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพจิารณา สรรหา คดัเลอืก และกลัน่กรองบคุคลที่มีความสามารถและ
คณุสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหนง่ผู้บริหารสงูสดุ โดยมีปัจจยัเบือ้งต้นท่ีใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คณุสมบตัิ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในอตุสาหกรรมหรือธุรกิจการเงินการธนาคารและที่จ าเป็นส าหรับต าแหนง่งานท่ีได้รับมอบหมาย ผู้ที่
ได้รับคดัเลอืกให้ด ารงต าแหนง่ควรมีแนวคิดและวิสยัทศัน์ในการบริหารจดัการในแนวทางเดียวกนักบัคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้
การด าเนินงานขององค์กรประสบความส าเร็จลลุว่งตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเสนอช่ือบคุคล
ที่ได้รับการคดัเลอืกตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

 ส าหรับต าแหนง่ผู้บริหารอื่นๆ ผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นผู้สรรหาและคดัเลอืกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับต าแหนง่งาน เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอขอความเห็นชอบตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย และน าเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพือ่พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ตอ่ไป 

 

9.3.4 ขัน้ตอนการด าเนินการเสนอแตง่ตัง้กรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอ านาจในการจดัการ หรือที่ปรึกษาของธนาคาร 

 ธนาคารมีการก าหนดหลกัเกณฑ์เร่ืองการเสนอแตง่ตัง้กรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอ านาจในการจดัการ หรือที่ปรึกษาของธนาคาร 
เพื่อให้การขอความเห็นชอบการแตง่ตัง้กรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอ านาจในการจดัการ หรือที่ปรึกษาของธนาคารเป็นไปตาม พ.ร.บ. ธุรกิจ
สถาบนัการเงิน พ.ศ.2551 และประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยที่ก าหนดวา่สถาบนัการเงินจะต้องตรวจสอบคณุสมบตัิของบคุคล
ที่จะเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอ านาจในการจดัการ หรือที่ปรึกษาของธนาคาร เพื่อให้แนใ่จวา่ไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 24 (1) – (10) แหง่ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ.2551 และลกัษณะต้องห้ามเพิ่มเติมใน 3 ด้านหลกัตาม
ประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่ได้แก่ 1) ด้านความซื่อสตัย์ สจุริต และช่ือเสยีง 2) ด้านความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ และ 3) ด้านสถานะทางการเงิน 
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เมื่อธนาคารแหง่ประเทศไทยให้ความเห็นชอบการแตง่ตัง้กรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอ านาจในการจดัการ หรือที่ปรึกษาของ
ธนาคารแล้ว ฝ่ายจดัการจะเสนอช่ือบคุคลที่ได้รับความเห็นชอบให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้หรือให้ความเหน็ชอบ
เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้ แล้วแตก่รณี  
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9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ธนาคารมีการก ากบัดแูลบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ใน
ภาพรวมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมทัง้อนุมัตินโยบายและทิศทางการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ ที่น าเสนอโดยคณะ
กรรมการบริหารของธนาคาร รวมถึงให้ความเห็นชอบบคุลากรท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมที่คดัเลอืกและน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนของธนาคาร ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารสงูสดุของทนุภทัร เพื่อเป็นตวัแทนของธนาคารในการก ากับดแูลการ
ด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ  

ในสว่นการก ากบัการจดัการธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคารจะก าหนดโครงสร้างการ
ก ากับ การบริหารติดตามและก ากับดแูลบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ทัง้หมด ได้แก่ ด้านการบริหารความเสี่ยงของกลุม่ธุรกิจฯ ด้านการ
ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของกลุ่มธุรกิจฯ ด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของกลุม่ธุรกิจฯ  และด้านการบริหารจัดการของกลุ่ม
ธุรกิจฯ   

ธนาคารตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลตามหลกัการก ากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการธนาคารได้
มอบหมายให้คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการเป็นผู้มีหน้าที่ก ากบัให้บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ โดยผ่านส านกัก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของธนาคารซึ่งท าหน้าที่ติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยงานก ากับการปฏิบตัิงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และรายงานต่อคณะกรรมการก ากับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากับ
กิจการ 

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นผู้ท าหน้าที่ดแูลให้ธนาคารและบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีส านกัตรวจสอบภายในของธนาคารเป็น
ผู้ดแูลเร่ืองระบบการตรวจสอบภายใน ติดตามการด าเนินงานการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในของธนาคารและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ที่ไมใ่ช่ธุรกิจตลาดทนุ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร รวมทัง้มีคณะกรรมการของบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจตลาดทุนและ/ หรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนท าหน้าที่ดแูลและก ากับดแูลบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจตลาดทนุให้ด าเนินงานภายใต้ระบบควบคมุภายในที่เพียงพอและเหมาะสมโดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจฯ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร  

ปีนีธ้นาคารได้มีการปรับปรุงแนวทางการบริหารจดัการบริษัทของกลุม่ธุรกิจฯ รวมทัง้นโยบายและหลกัเกณฑ์ของธนาคารที่
เก่ียวกบัการก ากบัดแูลการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อให้กระบวนการท างานมีประสทิธิภาพ ป้องกนัการเกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึง่ธนาคารให้ความส าคญั และสอดคล้องกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ที่หนว่ยงานก ากบัก าหนด อาทิ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย  ส านกังาน คปภ. ส านกังาน ก.ล.ต. เช่น นโยบายเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายเร่ืองจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ นโยบายและแผนที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารทุน นโยบายการสอบทานเงินให้สินเช่ือ ธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ายการให้สินเช่ือและภาระผูกพนั นโยบายการลงทุนใน
หลกัทรัพย์และการบริหารฐานะในบญัชีเพื่อการค้าของกลุม่ธุรกิจฯ นโยบายระเบียบผลิตภณัฑ์อนพุนัธ์ นโยบายอ านาจอนมุตัิสินเช่ือ
ธุรกิจและสนิเช่ือคูค้่า นโยบายอ านาจอนมุตัิสนิเช่ือรายยอ่ยแบบ Product Program นโยบายการรับให้บริการแก่ธุรกิจทางการเงินและ
ทางการ รวมถึงหลกัเกณฑ์การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือ
ที่สามารถเข้าถึงข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ เป็นต้น  
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ธนาคารมีมาตรการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการป้องกนัการน าข้อมลูภายในไปใช้เพื่อหาประโยชน์สว่นตนหรือเอือ้ประโยชน์
แก่ผู้อื่นในทางมิชอบ ซึง่เป็นการเอาเปรียบผู้อื่น โดยธนาคารห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่เก่ียวข้อง อนัได้แก่ คู่
สมรส บตุรและบตุรบญุธรรมที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ใช้ข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ของธนาคาร
และยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชนเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์ของธนาคาร โดยธนาคารก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคล
ที่เก่ียวข้องที่สามารถเข้าถึงข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ของธนาคารต้องขออนมุตัิซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของธนาคารลว่งหน้าก่อนวนัท่ีต้องการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของธนาคาร 1 วนั โดยค าขออนมุตัิจะมีผลใช้บงัคบั 3 วนัท าการ
นบัถดัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิ และก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารทกุคนท่ีมีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึง
คูส่มรส บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ และบคุคลที่เก่ียวข้องกบักรรมการและ/ หรือผู้บริหารของธนาคารต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการ
ถือครองหลกัทรัพย์ของธนาคารภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ ให้ส านกังาน ก.ล.ต. พร้อมกบั
สง่ส าเนารายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) ไปยงัเลขานกุารบริษัทภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ 
ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เพื่อรายงานการเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคารทราบทกุครัง้ รวมทัง้
เพื่อให้มกีารเปิดเผยในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี  

ธนาคารห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานท่ีทราบข้อมลูที่ส าคญัของธนาคารและงบการเงินซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
ธนาคารในชว่งระหวา่ง 7 วนัก่อนวนัสิน้ไตรมาสจนกระทัง่ธนาคารได้เปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชนแล้วเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 
ช่วงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Trading Session) อยา่งไรก็ดี การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของธนาคารภายใต้หลกัเกณฑ์นีไ้มร่วมถงึการใช้สทิธิ
ซือ้หลกัทรัพย์ของธนาคารตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับจากธนาคารในฐานะผู้บริหารหรือพนกังาน 

ทัง้นี ้ธนาคารได้จดัให้มีการสื่อสารระเบียบปฏิบตัิว่าด้วยข้อมูลภายในของธนาคารแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุก
ระดบัอย่างทัว่ถึงทัง้องค์กรและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบปฏิบตัิ
ดงักลา่ว 

ส านกัตรวจสอบภายในมีการสอบทานการปฏิบตัใินเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในและการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบั
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ซึง่หากพบผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระท าความผิดจะน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของธนาคาร 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ในปี 2560 ธนาคารและบริษัทยอ่ยได้ใช้บริการสอบบญัชีและบริการอื่นจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารและบริษัทยอ่ย โดยมีคา่ใช้จ่ายคา่ตอบแทนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

 

9.6.1 คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

ธนาคารและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีดงักลา่วในรอบปีบญัชีที่ผา่นมาจ านวนเงินรวม 13.01 ล้านบาท 

 

9.6.2 คา่บริการอื่น (Non-audit Fee)  

ธนาคารและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอื่น ได้แก่ การตรวจสอบธุรกรรมการให้บริการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์และการสอบทานการค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคลให้แก่ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา
จ านวนเงินรวม 1.10 ล้านบาท 
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9.7 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษัทจดทะเบยีนปี 2560 (Corporate Governance Code/ CG Code) ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้ 

ในการประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 9/2560 เมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2560 ซึง่มีกรรมการของธนาคารเข้าร่วมประชมุเกิน
กวา่กึ่งหนึง่ กลา่วคือ 11 คนจากจ านวนกรรมการทัง้หมด 12 คน ภายหลงัจากที่คณะกรรมการธนาคารได้ศกึษาและท าความเข้าใจ
เก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิ 8 ข้อและแนวปฏิบตัิตา่งๆ ของ CG Code ของส านกังาน ก.ล.ต. แล้ว คณะกรรมการธนาคารได้มีการพิจารณา
ความเหมาะสมในการน าหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิของ CG Code มาปรับใช้กบับริบทของธนาคาร เพื่อก ากบัดแูลให้ธนาคารและ
กลุม่ธุรกิจฯ มีผลประกอบการท่ีดใีนระยะยาว และสร้างคณุคา่ให้กิจการได้อยา่งยัง่ยืน นา่เช่ือถือส าหรับผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย ตรง
ตามความมุง่หวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผู้ลงทนุ ตลอดจนตลาดทนุและสงัคมโดยรวม 

คณะกรรมการธนาคารมคีวามเหน็วา่การด าเนินงานของธนาคารในปัจจบุนัสอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัิของ CG Code ทัง้ 8 
ข้อ มีเพียงแนวปฏิบตัิยอ่ยบางประการในหลกัปฏิบตัิที่ 3 ซึง่ได้แก่ การเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมปีระสทิธิผล ดงัตอ่ไปนีท้ี่ธนาคารยงั
ไมไ่ด้น ามาปรับใช้ เนื่องจากเห็นวา่ยงัไมเ่หมาะสมทีจ่ะด าเนินการในขณะนี ้

- แนวปฏิบตัิที่ 3.2.1 : ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 

- แนวปฏิบตัิที่ 3.2.4 : ในกรณีที่ประธานกรรมการไมเ่ป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรสง่เสริมให้เกิดการถ่วงดลุ

อ านาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ โดยพจิารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระมากกวา่กึ่งหนึง่ หรือแตง่ตัง้กรรมการอิสระคนหนึง่ร่วมพจิารณาก าหนดระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการ 

- แนวปฏิบตัิที่ 3.2.5 : คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหนง่ตอ่เนื่องไมเ่กิน 9 ปี นบั

จากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระครัง้แรก  

ทัง้นี ้ ธนาคารไมก่ าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการของธนาคาร เพื่อมใิห้ธนาคารสญูเสยีโอกาสในการแตง่ตัง้

กรรมการซึง่มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เก่ียวกบัธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ซึง่เป็นปัจจยัส าคญั

ส าหรับความส าเร็จในการก ากบัดแูลกิจการ อยา่งไรก็ดี ธนาคารเช่ือมัน่วา่กรรมการอิสระของธนาคารยงัคงสามารถท า

หน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 
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9.8 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการธนาคารให้ความส าคญัอยา่งยิ่งและมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินการให้การก ากบัดแูลกิจการของธนาคารเป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีที่ก าหนดโดยหนว่ยงานทีก่ ากบัดแูลธนาคารอยา่งตอ่เนื่อง เป็นผลให้ธนาคารได้รับรางวลัการปฏิบตัิ
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีหลายรางวลัดงันี ้ 

- เป็น 1 ใน 344 บริษัทจดทะเบยีนที่ได้รับคะแนนการประเมินในระดบั “4 TIA” (ช่วงคะแนน 90 – 99 คะแนน) จาก
โครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ส านกังาน 
ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

- ผลประเมินการก ากบัดแูลกิจการในระดบั “ดีเลศิ” ในโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ าปี 2560 และได้รับตราสญัลกัษณ์ 5 ดวงจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- เป็น 1 ใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับเลอืกให้อยูใ่นรายช่ือ “หุ้นยัง่ยืน” ประจ าปี 2560 หรือ Thailand Sustainability 
Investment 2017 โดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นปีที่ 3 ตอ่เนื่องกนั เนื่องจากมุง่มัน่พฒันาการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มี
ความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม และมกีารบริหารงานภายใต้บรรษัทภิบาล (Enviornment, Social and 
Governance: ESG) เพื่อให้องค์กรเติบโตอยา่งยัง่ยืนและสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่นอยา่งโดดเดน่ 

- เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบยีนที่ได้รับคดัเลอืกจากหนว่ยงานอีเอสจี เรตติง้ ของสถาบนัไทยพฒัน์ให้อยูใ่นรายช่ือ 
ESG 100 ประจ าปี 2560 ด้วยผลการด าเนินงานท่ีโดดเดน่ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล โดยธนาคารได้รับ
คดัเลอืกตอ่เนื่องกนัเป็นปีที ่3 

- ได้รับการรับรองการตอ่อายสุมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

ในรอบปี 2560 ที่ผา่นมาธนาคารได้มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้ 5 หมวดตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในแตล่ะหวัข้อดงันี ้

 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการธนาคารได้ก าหนดนโยบายเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารโดยค านงึสทิธิของผู้ ถือหุ้นตามที่
กฎหมายก าหนด อนัประกอบด้วยสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนแทน สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบคุคล สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี สทิธิในการมี
สว่นร่วมและรับทราบเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงที่ส าคญัภายในธนาคาร และสทิธิในการได้รับข้อมลูเมื่อมีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างของ
เงินทนุ เปลีย่นแปลงอ านาจควบคมุ หรือเมื่อมีการซือ้ขายสนิทรัพย์ที่ส าคญั นอกจากนี ้ ธนาคารยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิใน
การแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการเสนอระเบยีบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการเสนอช่ือบคุคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคาร สทิธิในการมีสว่นร่วมในการเสริมสร้างผลการด าเนินงานของธนาคาร สิทธิ
ในการมีสว่นแบง่ในก าไรของธนาคาร และสทิธิในการรับสารสนเทศอยา่งเพียงพอและทนัเวลา เป็นต้น ขณะเดียวกนัคณะกรรมการ
ธนาคารมีความมุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ใช้สทิธิของตนอยา่งเตม็ที่ โดยธนาคารจะไมด่ าเนินการใดๆ อนัเป็นการละเมิด
หรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

1.1 การอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที่ 
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ธนาคารก าหนดให้มกีารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของธนาคาร และ
ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งดว่นท่ีต้องเสนอระเบยีบวาระเป็นกรณีพิเศษและต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้น ธนาคารจะเรียกประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2560 ธนาคารได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีขึน้ในวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ซึง่ไมอ่ยู่
ในช่วงวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์ ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ ซึง่มกีารคมนาคมสะดวกตอ่การเดินทางของผู้
ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุ โดยในระหวา่งปีธนาคารไมม่ีการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ธนาคารสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่รวมถงึผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นสถาบนัเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี ธนาคารเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้าก่อนเวลาประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง 
จดัเตรียมสถานท่ี เจ้าหน้าทีต้่อนรับและเจ้าหน้าที่ลงทะเบยีนในจ านวนที่เหมาะสม การลงทะเบียนและการประมวลผลการนบัคะแนน
เสยีงใช้ระบบบาร์โค้ดของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีการจดัเตรียมอากร
แสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะ 

ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ธนาคารเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีผู้ ถือหุ้นต้องน ามาให้ครบถ้วน
ในวนัประชมุเพื่อรักษาสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ มีการแจ้งข้อบงัคบัของธนาคารในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้
แนบหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุแทนได้ โดยอาจเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะให้บคุคลใด
บคุคลหนึง่หรือกรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชมุแทน 

นอกจากนี ้ ธนาคารได้จดัท าหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัภาษาองักฤษและเผยแพร่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น
ฉบบัภาษาไทย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ อีกทัง้ธนาคารได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุภายหลงัเร่ิมการประชมุ
แล้ว โดยให้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ด้ลงมติ   

1.2 การให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ 

ธนาคารด าเนินการในการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยปฏิบตัิตามคูม่ือ AGM Checklist ของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
กลา่วคอื เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและข้อมลูประกอบการประชมุตามระเบียบวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าบน
เว็บไซต์ของธนาคารไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (TSD) ซึง่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของธนาคารเป็นผู้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าทางไปรษณีย์ไม่
น้อยกวา่ 28 วนัก่อนวนัประชมุ รวมทัง้ได้ประกาศลงหนงัสอืพิมพ์รายวนัทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษอยา่งละ 1 ฉบบั เป็นเวลา
ติดตอ่กนั 3 วนั ซึง่ในหนงัสอืเชิญประชมุมีรายละเอียดของระเบียบวาระการประชมุพร้อมเอกสารประกอบอยา่งเพียงพอท่ีจะใช้
ประกอบการตดัสนิใจลงคะแนนในระเบียบวาระตา่งๆ อาทิ ในระเบียบวาระพิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผล ธนาคารเปิดเผยนโยบาย
การจา่ยเงินปันผล จ านวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทัง้เหตผุลและข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลกบัปีที่ผา่นมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ในระเบยีบวาระพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ ธนาคารให้ข้อมลูที่ครบถ้วนเก่ียวกบักรรมการท่ีเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลอืกตัง้ ในระเบียบวาระพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ธนาคารให้ข้อมลูเก่ียวกบันโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑ์ใน
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการนอกเหนือจากรูปแบบและจ านวนของคา่ตอบแทนที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ และในระเบยีบ
วาระพิจาณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ธนาคารเปิดเผยรายละเอียดของผู้สอบบญัชีที่เสนอให้ผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาแตง่ตัง้อยา่งครบถ้วน อาทิ ช่ือผู้สอบบญัชี บริษัทท่ีสงักดั ประสบการณ์และความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี รวมถึง
คา่บริการของผู้สอบบญัชี เป็นต้น โดยในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นมีการระบอุยา่งชดัเจนถงึวตัถปุระสงค์และเหตผุล รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารในแตล่ะระเบียบวาระ 

1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าเก่ียวกบัระเบยีบวาระการประชมุผู้ถือหุ้น 
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ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามที่เก่ียวกบัระเบยีบวาระการประชมุลว่งหน้าได้
ตัง้แตว่นัท่ีมีค าบอกกลา่วเรียกประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ รวมทัง้เป็นการรักษาสทิธิประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้นอยา่งเต็มที่ โดยธนาคารได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ในการสง่ค าถามลว่งหน้าบนเว็บไซต์ของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามลว่งหน้า
เก่ียวกบัระเบยีบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ทัง้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางโทรสารมายงัฝ่ายเลขานกุาร
บริษัท โดยเลขานกุารบริษัทจะรวบรวม กลัน่กรอง และน าเสนอตอ่ประธานกรรมการและคณะกรรมการธนาคารเพื่อพจิารณาตาม
ความเหมาะสมตอ่ไป 

1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการ 

ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการของธนาคารก่อนท่ีธนาคารจะสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ธนาคารได้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคารลว่งหน้า
เป็นเวลา 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี กลา่วคือ ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม – 30 ธนัวาคม 2559 โดยธนาคารได้แจ้งขา่วผา่นช่องทาง
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวธีิการเสนอระเบียบวาระและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระส าหรับการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 หรือ
เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคารในระยะเวลาดงักลา่ว 

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึง่จะต้องมีลกัษณะเข้า
ขา่ยตามข้อก าหนดของธนาคาร เว้นแตค่ณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น โดยมติของคณะกรรมการธนาคารถือเป็นท่ีสดุ  

ในกรณีที่มีการเสนอระเบยีบวาระเร่ืองเดียวกนัจากผู้ ถือหุ้นหลายรายหรือเป็นเร่ืองที่อาจจะน ามาพจิารณาร่วมกนัได้ 
คณะกรรมการธนาคารอาจน ามารวมเป็นระเบียบวาระเดียวกนัได้ ซึง่ระเบียบวาระใดที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
จะได้รับการบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพร้อมความเหน็ของคณะกรรมการธนาคาร สว่น
เร่ืองที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายหลงัการประชมุคณะกรรมการธนาคาร
ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมาะสม 

1.5 การมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยมอบฉนัทะให้
ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคารมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ โดยธนาคารได้จดัเตรียมและสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่มี
รูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ อีกทัง้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร รวมทัง้ธนาคารได้ระบอุยา่งชดัเจนในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นถงึเอกสารท่ีต้องใช้
ประกอบการมอบฉนัทะ โดยธนาคารได้หลกีเลีย่งการก าหนดเง่ือนไขซึง่ท าให้ยากตอ่การมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ธนาคารได้เสนอช่ือกรรมการอิสระของธนาคารเป็นทางเลอืกให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะใน
กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 ธนาคารได้เสนอช่ือกรรมการอิสระของธนาคารจ านวน 2 คนให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ โดยมีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของธนาคารเพื่อเข้าร่วมประชมุแทนจ านวน 740 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 147,801,921 หุ้น 

1.6 การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้ข้อมลูและตอบค าถามแก่ผู้ ถือหุ้น 
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ธนาคารมีนโยบายให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายงาน ผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้ผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นทกุครัง้ เพื่อให้ข้อมลูเพิ่มเติมและตอบข้อซกัถามแก่ผู้ ถือหุ้น โดยในปี 2560 ที่ผา่นมาประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชดุ
ยอ่ยทกุชดุที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการธนาคาร (ยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบที่ติดภารกิจฉกุเฉิน) ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายงาน และผู้บริหารระดบัสงูสดุด้านการเงินของธนาคาร รวมทัง้ผู้สอบบญัชี
ของธนาคารได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ด้วย 

1.7 การจดัสรรเวลาการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 

ก่อนเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุ โดย
ธนาคารได้ชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน วิธีการนบัคะแนน รวมถงึวิธีปฏิบตัใินการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และถาม
ค าถามในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกบัธนาคารในระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานกรรมการซึง่ท าหน้าที่ประธานที่ประชมุด าเนินการประชมุ
ตามระเบียบวาระการประชมุที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ ไมม่ีการเพิ่มระเบยีบวาระการประชมุโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้า จดัสรรเวลาส าหรับการอภิปรายอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดง
ความเห็นและซกัถามโดยให้เวลาอยา่งเหมาะสมและให้กรรมการที่เก่ียวข้องชีแ้จงและให้ข้อมลูตา่งๆ แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วน 

1.8 การบนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วน 

ธนาคารจดัให้มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 อยา่งครบถ้วน มกีารบนัทกึรายช่ือกรรมการ
และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ วิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการใช้บตัรลงคะแนน วิธีการนบัคะแนน ค าชีแ้จงทีเ่ป็นสาระส าคญั 
ค าถามค าตอบ ความคิดเห็นของที่ประชมุ และมติที่ประชมุ โดยแยกเป็นจ านวนเสยีงทีเ่ห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี
ในแตล่ะระเบยีบวาระอยา่งครบถ้วนชดัเจน 

ธนาคารเปิดเผยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในเวลาทีก่ าหนด จดัสง่รายงานการประชมุ
ให้แก่หนว่ยงานทางการภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ รวมทัง้เผยแพร่รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของธนาคาร 

 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

ธนาคารเคารพในสทิธิของผู้ถือหุ้นและให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทยีมและเป็นธรรม โดย
ธนาคารปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การรับสารสนเทศ และการออกเสยีงลงคะแนน โดยถือวา่ 1 หุ้น
มี 1 เสยีง ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

2.1 รายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ธนาคารไมส่นบัสนนุให้มีการเข้าท ารายการระหวา่งธนาคารกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และบคุคลที่เก่ียวข้อง 
(รายการท่ีเก่ียวโยงกนั) เพื่อเป็นการหลกีเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งธนาคารและบคุคลดงักลา่ว อยา่งไรก็
ตาม ในบางครัง้ธนาคารอาจมคีวามจ าเป็นต้องเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
ธนาคาร ทัง้นี ้ การเข้าท ารายการดงักลา่วต้องเป็นไปตามวธีิการและขอบเขตของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง กลุม่ธุรกิจฯ มีระเบียบปฏิบตัิ
วา่ด้วยการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าท าธุรกรรม
ดงักลา่วมีแนวทางที่ชดัเจน ผา่นกระบวนการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มีเหตมุีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์
ตอ่กลุม่ธุรกิจฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั 



                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้า 9-26 

กรรมการหรือผู้บริหารของกลุม่ธรุกิจฯ ที่มีสว่นได้เสยีหรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกรรมใดจะต้องรายงานการมีสว่นได้เสยีกอ่น
การพิจารณาธุรกรรมนัน้และไมเ่ข้าร่วมในกระบวนการตดัสนิใจในการพิจารณาธุรกรรมนัน้ เพือ่ให้การตดัสนิใจเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของกลุม่ธุรกิจฯ อยา่งเต็มที ่

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีอ านาจในการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการเปิดเผยข้อมลูของรายการ
ดงักลา่วให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้ เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่ธนาคาร โดยในปีที่ผา่นมาธนาคารมิได้มีการด าเนินการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การท ารายการระหวา่ง
กนัแตอ่ยา่งใด 

ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหารของกลุม่ธุรกิจฯ รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของกรรมการและ
ผู้บริหารของกลุม่ธุรกิจฯ จะต้องเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ในกลุม่ธุรกิจฯ ภายใต้ระเบยีบที่มีการก าหนดไว้ โดย
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดพืน้ฐาน ไมเ่ป็นการเอาเปรียบผู้อื่นอยา่งไมย่ตุิธรรมหรือ
ด้วยวิธีการท่ีไมถ่กูจริยธรรมหรือไมถ่กูต้องตามกฎหมาย และการเข้าท ารายการดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามธุรกรรมปกติและอยูบ่น
พืน้ฐานเดียวกนักบัรายการท่ีท ากบัลกูค้า 

 

3. การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุม่ธุรกิจฯ ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยมีนโยบายทีจ่ะดแูลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจอยา่ง
ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องมัน่ใจวา่การประกอบธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ได้ค านงึถงึปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  
รวมทัง้ผู้มีสว่นได้เสยีจะได้รับความคุ้มครองอยา่งเป็นธรรม ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน อนัได้แก่ พนกังาน ผู้บริหารของธนาคาร
และบริษัทยอ่ย หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก 

ธนาคารมีนโยบายแนวทางการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของธนาคารมี
แนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่ครอบคลมุประเด็นความรับผิดชอบตอ่สงัคม 10 ประการ ได้แก่ การก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การตอ่ต้านการทจุริต การเคารพสทิธิมนษุยชน การปฏิบตัิตอ่พนกังาน/ 
แรงงานอยา่งเป็นธรรม ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม การจดัการสิง่แวดล้อม นวตักรรมและการ
เผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนนิความรับผิดชอบตอ่สงัคม และการจดัท ารายงานแหง่ความยัง่ยนื 

3.1 การมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีในการเสริมสร้างผลการด าเนินงานของธนาคาร 

ธนาคารได้พฒันาเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึง่ให้ผู้มีสว่นได้เสยีได้มีสว่นร่วมในการสร้างเสริมผลการ
ด าเนินงานของธนาคาร โดยผู้มสีว่นได้เสยีไมว่า่จะเป็นลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ทางการค้า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น หรือเจ้าหนีส้ามารถสง่
ข้อเสนอแนะผา่นทางเว็บไซต์มายงัผู้บริหารของธนาคารได้ ซึง่เป็นกระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือกนัระหวา่งธนาคารกบัผู้มี
สว่นได้เสยีในการสร้างความมัน่คงทางการเงินและความยัง่ยืนของกิจการ 

3.2 การจดัให้มชี่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการปกป้องผู้ให้ข้อมลูหรือผู้แจ้งเบาะแส 

ธนาคารมีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็นเก่ียวกบัความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน
ที่บกพร่อง การกระท าผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่อาจสอ่ถงึการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือประพฤติมิชอบของบคุคลในองค์กร 
โดยพนกังานและผู้มีสว่นได้เสยีอืน่ๆ สามารถติดตอ่สือ่สารกบัธนาคารผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น การติดตอ่ผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์
มายงักรรมการอิสระของธนาคารได้โดยตรงที่อีเมล Independent_director@kiatnakin.co.th สาขาของธนาคาร หรือศนูย์รับเร่ือง

mailto:Independent_director@kiatnakin.co.th%20สาขา
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ร้องเรียนของธนาคาร (หมายเลขโทรศพัท์ 0-2165-5555) นอกจากนี ้ พนกังานของธนาคารสามารถติดตอ่มายงัประธานกรรมการ
ธนาคาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าทีก่ ากบัดแูลกิจการได้โดยตรง เพื่อแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนจากการกระท าผิด 

ธนาคารมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต โดยธนาคารจะไมก่ระท าการใดทีม่ี
ลกัษณะการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่พนกังาน ลกูจ้าง หรือบคุคลอื่นใดที่รับจ้างท างานให้แกธ่นาคาร เนื่องจากการแจ้งเบาะแส
ดงักลา่ว และธนาคารให้ความส าคญักบัการเก็บรักษาข้อมลูผู้แจ้งเบาะแส ข้อมลูการร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ไว้เป็น
ความลบั ซึง่จะรับรู้เฉพาะในกลุม่บคุคลที่ได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วย หรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนดเทา่นัน้  
นอกจากนี ้ ผู้ ร้องเรียนสามารถยืน่ข้อร้องเรียนเป็นความลบั ทัง้นี ้ ธนาคารจะด าเนินการตามกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน และระเบียบ
การสอบสวนข้อเทจ็จริงและพิจารณาโทษทางวินยัที่ธนาคารก าหนด 

3.3 แนวปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ 

คณะกรรมการธนาคารได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ไว้ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคาร 
เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจวา่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่จะได้รับการดแูลตามสทิธิและข้อตกลงทีม่ีอยูก่บัธนาคารอยา่งเป็นธรรม ซึง่แนว
ปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 

กลุม่ธุรกิจฯ มุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลประกอบการท่ีดี มีความสามารถใน
การแขง่ขนั มีการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน โดยค านงึถึงสภาวะความเสีย่งในปัจจบุนัและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมลูคา่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยกลุม่ธุรกิจฯ มีหน้าทีใ่นการด าเนินงาน เปิดเผยข้อมลูให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้ราย
ใหญ่และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม และพยายามอยา่งเตม็ที่ในการปกป้องทรัพย์สนิและธ ารงไว้ซึง่ช่ือเสยีงของ
กลุม่ธุรกิจฯ  

บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อลกูค้า 

กลุม่ธุรกิจฯ ถือวา่ความพงึพอใจสงูสดุและความเช่ือมัน่ของลกูค้าที่มีตอ่กลุม่ธุรกิจฯ เป็นสิง่ส าคญัอยา่งยิ่ง กลุม่ธุรกิจฯ จึง
มุง่มัน่ท่ีจะสร้างนวตักรรมในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์และบริการ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อน าเสนอผลติภณัฑ์
ที่มีคณุภาพและการบริการท่ีเป็นเลศิแก่ลกูค้า โดยค านงึถงึความต้องการและประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั เปิดเผยข้อมลูขา่วสาร
เก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการอยา่งครบถ้วน ถูกต้อง และไมบ่ดิเบือนข้อเทจ็จริง โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูค้า ท าการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์อยา่งมีความรับผิดชอบ ไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า และไมเ่ป็นการ
กระตุ้นการสร้างนิสยัที่ไมพ่งึประสงค์ ไมก่ าหนดเง่ือนไขการค้าที่ไมเ่ป็นธรรม จดัให้มีระบบการควบคมุดแูลการปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ได้
ให้ไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เอาใจใสแ่ละสม ่าเสมอ รักษาข้อมลูความลบัของลกูค้า ไมเ่ผยแพร่ข้อมลูของ
ลกูค้า ยกเว้นได้รับอนญุาตจากลกูค้าหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนด กลุม่ธุรกิจฯ จะไมค้่าก าไรจากการเปิดเผยข้อมลู
ความลบัของลกูค้า พนกังานจะต้องไมป่รึกษาธุรกิจที่เก่ียวกบัลกูค้าของตนกบัพนกังานอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้อง นอกจากนี ้ กลุม่ธุรกิจฯ 
ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัอื่นซึง่วางข้อจ ากดัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการรักษาความลบัของข้อมูลลกูค้า  

กลุม่ธุรกิจฯ ตดิตามวดัผลความพงึพอใจของลกูค้าและรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อพฒันาและปรับปรุงผลติภณัฑ์และบริการของ
ธนาคาร รวมทัง้รับฟังเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และการบริการของกลุม่ธุรกิจฯ ซึง่เมื่อได้รับเร่ืองแล้ว หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
จะต้องด าเนินการตรวจสอบและให้การแก้ไขเยยีวยาอยา่งเร่งดว่น 
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บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อพนกังาน 

พนกังานทกุคนของกลุม่ธุรกิจฯ เป็นทรัพยากรทีม่ีคณุคา่ยิง่และเป็นปัจจยัหลกัของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ   กลุม่
ธุรกิจฯ จึงสง่เสริมการพฒันาความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการท างานของพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง ทัว่ถึงและสม า่เสมอ เพื่อ
พฒันาศกัยภาพของพนกังานให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้น าอื่นๆ ในธุรกิจ และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา
ให้กลุม่ธุรกิจฯ เป็นสถาบนัการเงินชัน้น าที่สามารถให้บริการท่ีดแีก่ลกูค้า 

ธนาคารมีระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลในเร่ืองการแตง่ตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ มกีารปฏิบตัิโดย
ความสจุริตใจ ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน เคารพในสทิธิมนษุยชนของพนกังานทกุ
คน โดยปฏิบตัิกบัพนกังานทกุคนอยา่งให้เกียรติ ให้ความเคารพสทิธิสว่นบคุคล และเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังานเฉพาะที่
จ าเป็นโดยถือเป็นความลบั โดยธนาคารไมย่อมรับการเลอืกปฏิบตัิอนัเนื่องด้วยเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุ ความพิการ หรือ
รสนิยมทางเพศ และไมย่อมรับการเลอืกปฏิบตัิที่ผิดกฎหมายทกุรูปแบบ 

ธนาคารมีระบบการก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม เสมอภาค และเทียบเคยีงได้กบัผู้ประกอบการอื่นใน
ประเทศซึง่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้มคีา่ตอบแทนเมื่อเกษียณอายแุก่พนกังานเพื่อสร้างความมัน่คงในชีวติ สวสัดิการส าหรับ
พนกังานของธนาคารประกอบด้วยกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน กองทนุประกนัสงัคม การประกนัสขุภาพกลุม่ การประกนัชีวิตกลุม่ 
การประกนัอบุตัเิหตกุลุม่ การตรวจสขุภาพประจ าปี ห้องพยาบาลของธนาคาร ห้องส าหรับพนกังานท่ีเป็นมารดาในการเก็บน า้นมให้
บตุร (Mother Corner) ตลอดจนการให้ทนุการศกึษาตอ่เนื่องระดบัปริญญาตรี (Kiatnakin Responsibility Scholarships) ส าหรับ
บตุรของพนกังาน และสวสัดิการเก่ียวกบัเงินชว่ยเหลอืพนกังานในโอกาสตา่งๆ เป็นต้น 

ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยั ธนาคารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานท่ีปฏิบตังิานโดยค านงึถงึความปลอดภยั 
สขุอนามยั สิง่แวดล้อมที่ดีเพื่อเอือ้ตอ่การปฏิบตังิานของพนกังาน และเพื่อการอ านวยความสะดวกแก่ลกูค้า  นอกจากนี ้ธนาคารยงัจดั
ให้มีการซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกนัภยัในอาคารส านกังาน รวมทัง้ธนาคารได้ประกาศเร่ืองแนวการปฏิบตัเิพื่อความปลอดภยัและ
กรณีพบเหตกุารณ์ผิดปกติ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัตอ่อาคารสถานท่ีและตอ่พนกังานทกุคน และมีระเบียบวิธีการปฏิบตัิเร่ืองระบบ
ความปลอดภยัส านกังาน 

กลุม่ธุรกิจฯ มีการดแูล บริหารจดัการ และการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค สภุาพ ให้เกียรติ ให้โอกาสในการ
ท างานแก่พนกังานทกุระดบั และมุง่เน้นการพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรและบรรยากาศในการท างานท่ีดี  

กลุม่ธุรกิจฯ สือ่สารให้พนกังานเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั วฒันธรรมองค์กร และกลยทุธ์ขององค์กร เพื่อให้
พนกังานมีเป้าหมายร่วมกนัในการสร้างมลูคา่ขององค์กร มีการก าหนดนโยบายเร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ระบถุึงแนวทาง
ในการปฏิบตังิานในหน้าที่ของพนกังานตามคณุคา่ที่กลุม่ธุรกิจฯ มุง่หวงั และมีนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่เพื่อประโยชน์ในการสร้าง
มาตรฐานด้านพฤตกิรรมการปฏิบตัิงานของพนกังานด้วยความซือ่สตัย์สจุริต โดยกลุม่ธุรกิจฯ ได้จดัให้มกีารเผยแพร่นโยบายเร่ือง
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ให้พนกังานทราบโดยทัว่กนั เพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบตัคิวบคูไ่ปกบั
ข้อบงัคบัและระเบยีบพนกังานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และมีการติดตามผลการปฏิบตัิอยูเ่สมอ 

(รายละเอียดเร่ืองการเคารพสทิธิมนษุยชน และการปฏิบตัิตอ่พนกังาน/ แรงงานอยา่งเป็นธรรมปรากฏตามรายงานความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม) 

บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อเจ้าหนี ้รวมถึงเจ้าหนีค้ ้าประกนั 



                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้า 9-29 

ธนาคารปฏิบตัติามสญัญาและข้อผกูพนัตา่งๆ ที่มีตอ่เจ้าหนีแ้ละเจ้าหนีค้ า้ประกนัของธนาคารอยา่งเคร่งครัด ไมว่า่จะเป็นเร่ือง
วตัถปุระสงค์ การใช้เงิน การช าระคืน การดแูลคณุภาพหลกัทรัพย์ค า้ประกนั และเร่ืองอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนีแ้ละเจ้าหนีค้ า้
ประกนัของธนาคาร 

ธนาคารจะรายงานฐานะและข้อมลูทางการเงินของธนาคารแกเ่จ้าหนีด้้วยความถกูต้องและซื่อสตัย์อยา่งสม ่าเสมอ และใน
กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ได้ ธนาคารจะรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
โดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล โดยธนาคารมุง่มัน่ในการรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกบัเจ้าหนีแ้ละให้ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

ธนาคารได้ก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารเงินทนุเพื่อความมัน่คงและแข็งแกร่ง เพื่อป้องกนัมิให้ธนาคารอยูใ่นฐานะที่ยากล าบาก
ในการช าระหนีค้ืนแก่เจ้าหนี ้ อีกทัง้มีการบริหารสภาพคลอ่งเพื่อเตรียมพร้อมในการช าระคืนหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีข้องธนาคารอยา่งทนัทว่งที
และตรงตามระยะเวลาครบก าหนด 

ธนาคารก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีหน้าที่วางแผนติดตามและควบคมุฐานะเงินกองทนุให้เหมาะสมกบั
กิจกรรมทางการเงินของกลุม่ธุรกิจฯ โดยมกีระบวนการประเมินความเพยีงพอของเงินกองทนุ (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process) ที่วางแผนท่ีเหมาะสม สามารถรองรับความเสีย่งที่มีนยัส าคญัครบทกุด้าน ทัง้ภายใต้ภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต รวมถงึมคีวามสอดคล้องตามแนวทางการก ากบัดแูลเงินกองทนุโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคารแหง่ประเทศไทย  

บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ 

กลุม่ธุรกิจฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของคูค้่าเสมอมา เนื่องจากความส าเร็จของกลุม่ธุรกิจฯ สว่นหนึง่มาจากการได้รับการ
สนบัสนนุจากคูค้่า กลุม่ธุรกิจฯ จึงปฏิบตัิตอ่คูค้่าทกุรายด้วยความเสมอภาคและยตุิธรรมในการท าธุรกิจ ปฏิบตัิตามสญัญาหรือ
เง่ือนไขตา่งๆ ที่ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด มีระบบการจดัการและติดตามเพื่อให้มัน่ใจวา่มกีารปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอยา่ง
ครบถ้วน ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ได้ ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จะรีบแจ้งให้คูค้่าทราบโดยเร็ว เพื่อ
ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล 

ธนาคารมีนโยบายเร่ืองการจดัซือ้จดัจ้างซึง่ก าหนดให้การคดัเลอืกผู้ขาย คูส่ญัญา หรือที่ปรึกษาต้องอยูบ่นพืน้ฐานของ
หลกัการวา่ธนาคารต้องได้รับประโยชน์สงูสดุ ภายใต้กระบวนการคดัเลอืกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ โดยเปิด
โอกาสให้คูส่ญัญาทกุรายที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานการคดัเลอืกของธนาคารมีสว่นร่วมในการน าเสนอราคา และห้ามมิให้พนกังานรับ
ผลประโยชน์ตา่งๆ จากผู้ทีเ่ข้ารับการคดัเลอืกโดยเด็ดขาด หากปรากฏวา่มีข้อมลูการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่
ไมส่จุริตเกิดขึน้ ธนาคารจะเปิดเผยรายละเอยีดตอ่คูค้่าและร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 

กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างของธนาคารประกอบด้วยการจดัหาผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ เปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขเพื่อให้เกิดการ
แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม เจรจาตอ่รองราคาและเง่ือนไขตา่งๆ เพื่อคงไว้ซึง่ประโยชน์สงูสดุของธนาคาร พิสจูน์ทราบการมตีวัตนของผู้ขาย/ 
ผู้ให้บริการ (Know Your Supplier) ตรวจรับสนิค้า/ บริการ ประเมินประสทิธิภาพของผู้ขาย/ ผู้ให้บริการภายหลงัการสง่มอบแตล่ะครัง้
และรายปี และจดัท าบญัชีรายช่ือผู้ขาย/ ผู้ให้บริการท่ีผา่นเกณฑ์การพิจารณา (Approved Supplier List) ซึง่ค านงึถงึปัจจยัในเร่ือง
ตา่งๆ อาทิ คณุภาพของสนิค้า/ บริการ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของผู้ขาย/ ผู้ให้บริการจากงานท่ีผา่นมา สถานะการเงิน 
ประวตัิการถกูร้องเรียน/ ฟ้องร้อง ช่ือเสยีงและความนา่เช่ือถือ บริการหลงัการขาย และความปลอดภยัในเร่ืองข้อมลูของธนาคาร เป็น
ต้น ทัง้นี ้ส าหรับการจดัซือ้จดัจ้างปกติ ธนาคารจะตรวจสอบราคากบัผู้ขาย/ ผู้ให้บริการอยา่งน้อย 3 ราย เพื่อเปรียบเทียบและคดัเลอืก
ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการท่ีเหมาะสมทีส่ดุ สว่นกรณีการจดัซือ้จดัจ้างแบบตอ่เนื่องหรือกรณีฉกุเฉิน ธนาคารจะสอบถามราคาจากผู้ขาย/ ผู้
ให้บริการท่ีเห็นวา่เหมาะสมจากบญัชีรายช่ือผู้ขาย/ ผู้ให้บริการท่ีผา่นเกณฑ์การพิจารณาอยา่งน้อย 1 ราย และเจรจาตอ่รองราคา 



                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้า 9-30 

กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบการควบคมุดแูลมิให้มกีารน าข้อมลูความลบัของคูค้่าไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อด าเนินธุรกิจโดยวิธีการท่ี
ผิดกฎหมาย และกลุม่ธุรกิจฯ จะไมใ่ห้ความร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท าธรุกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภยัตอ่สงัคม
และความมัน่คงของประเทศ หรือกิจกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อคู่แข่งทางการคา้ 

กลุม่ธุรกิจฯ ด าเนินธุรกิจตามกฎกติกาและจริยธรรม และมีระบบการควบคมุดแูลมิให้มีการด าเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือ
ใช้ข้อมลูความลบัทางการค้าของคูแ่ขง่ทางการค้าโดยวิธีการท่ีผิดกฎหมาย และไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าหรือกลา่วหา
ในทางร้ายโดยปราศจากมลูความจริง 

การพยายามเพิม่ยอดขายโดยให้ร้ายสนิค้าและบริการของธนาคารอื่นถือเป็นการขดัตอ่นโยบายของธนาคาร เนื่องจาก
ธนาคารมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจด้วยการน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีดีกวา่ 

บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  

กลุ่มธุรกิจฯ ท าหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี สง่เสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยพนกังานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิสว่นตวั แต่ห้ามมิให้พนกังานใช้สิทธิ
หรือสนบัสนนุทางการเมืองในนามของกลุม่ธุรกิจฯ  

กลุม่ธุรกิจฯ ปฏิบตัิหรือควบคมุให้มกีารปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด เปิดเผยนโยบาย
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ตอ่สาธารณชน ไมใ่ห้ความร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย เก่ียวข้องกบัการทจุริต
คอรัปชัน่ หรือเป็นภยัตอ่สงัคมและความมัน่คงของประเทศ ไมด่ าเนินธุรกิจใดๆ ที่มีสว่นท าให้ชมุชน สงัคมสว่นรวมและสิง่แวดล้อม
ได้รับความเสยีหาย และไมส่ร้างผลก าไรบนภาระของสงัคม 

กลุม่ธุรกิจฯ ยดึมัน่ในการประสานประโยชน์ขององค์กร พนกังาน ลกูค้าและผู้ ถือหุ้นให้สอดคล้องกบัประโยชน์ของการพฒันา
เศรษฐกิจและการพฒันาตลาดการเงินและตลาดทนุของประเทศ โดยมุง่เน้นการเติบโตควบคูก่บัการพฒันาตลาดการเงินและตลาดทนุ
ไทย พยายามชว่ยเหลอืและพฒันาตลาดการเงิน ตลาดทนุ และธุรกิจหลกัทรัพย์ของประเทศให้มกีารเติบโตอยา่งมัน่คง และสนบัสนนุ
การน าเอาความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ และพนกังาน อาทิ ด้านการบริหารจดัการ การวางระบบ และกฎหมาย 
เป็นต้น ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมสว่นรวม 

กลุม่ธุรกิจฯ สง่เสริมให้มกีารให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนกังาน เพื่อปลกูฝังจิตส านกึของความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม
สว่นรวม และสิง่แวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เนื่องและจริงจงั รวมถึงรณรงค์และสร้างจิตส านกึให้แก่พนกังานใน
การอนรัุกษ์และการใช้ทรัพยากรและพลงังานตา่งๆ อยา่งชาญฉลาดและมีประสทิธิภาพ และสนบัสนนุให้บคุลากรเป็นอาสาสมคัรหรือ
มีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคมและงานสาธารณกศุล   

กลุม่ธุรกิจฯ ได้จดัสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลอืชมุชน สงัคมและสาธารณกศุลอยา่งเหมาะสมโดยจะไมจ่ ากดัอยูแ่ตโ่ครงการ
และกิจกรรมที่เอือ้ประโยชน์ทางภาษีเท่านัน้  มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม ตลอดจนปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอปุถมัภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่าง
สม ่าเสมอ และส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของกลุ่มธุรกิจฯ และชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั มีคณุภาพชีวิตที่ดี มีความสขุ และอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสขุ 



                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้า 9-31 

(รายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อมของกลุม่ธรุกิจฯ ปรากฏตามรายงาน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม) 

3.4 การไมล่ว่งละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา 

กลุม่ธุรกิจฯ เคารพในทรัพย์สนิทางปัญญาของบคุคลอื่น และห้ามมใิห้มีการใช้ประโยชน์จากสิง่ตา่งๆ (เสยีง ภาพ หรือ
ข้อความ) ท่ีบคุคลอ่ืนได้จดสทิธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า หรือลขิสทิธ์ิไว้ โดยไมไ่ด้รับอนญุาต ไมว่า่สิง่นัน้จะได้มาอยา่งไรก็ตาม ทัง้นี ้ให้
รวมถงึการใช้โปรแกรมหรือเคร่ืองมืออื่นใดซึง่ท าขึน้เพื่อหลกีเลีย่งหรือละเมิดสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นด้วย 

3.5 การตอ่ต้านคอร์รัปชัน่และการให้สนิบน  

กลุม่ธุรกิจฯ มเีจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ โดยยดึถือปฏิบตัิตามนโยบายเร่ือง
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นโยบายเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ รวมถึงระเบียบข้อก าหนดตาม
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด โดยธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุได้ลงนาม
แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC ซึง่เป็นโครงการท่ีได้รับการสนบัสนนุการจดัท าโดยรัฐบาลและส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ ซึง่ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุทัง้หมดได้รับการรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต และในปี 2560 ธนาคาร ทนุภทัร บล.ภทัร และ บลจ.ภทัร ได้รับการ
รับรองการตอ่อายสุมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ธนาคารได้ด าเนินการตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่อยา่งตอ่เนือ่งดงันี ้

- ธนาคารมีการก าหนดนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีแนวทางในการปฏิบตังิานและ
การด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส และพฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยัง่ยืน โดยธนาคารห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานทกุคนตดิสนิบน ตอบแทน หรือให้เงินแก่บคุคล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบริษัทห้างร้านใด เพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจที่
ไมเ่หมาะสมหรือเพื่อมีอิทธิพลตอ่การด าเนินธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ถ้ามีการจ่ายเงินหรือให้ของขวญั (รวมถงึสนัทนาการ) 
แก่เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนกังาน หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบัองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่อยูใ่นความควบคมุของรัฐ กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบของธนาคาร ซึง่นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของธนาคารนีร้วมถึงการ
ห้ามมิให้มีการเรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน่เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั 

ธนาคารจะไมใ่ห้ความร่วมมือหรือสนบัสนนุกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมาย เก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือเป็นภยัตอ่
สงัคมและความมัน่คงของประเทศ 

 นอกจากนี ้ กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและสมาชิกในครอบครัวจะต้องไมรั่บของขวญั การสนัทนาการท่ีมากหรือบอ่ย
เกินไป รวมทัง้สิง่ตอบแทนอื่นใดที่ถือวา่มีมลูคา่มากเกินปกติจากบคุคลหรือบริษัทห้างร้านอื่นที่ธนาคารประกอบธุรกิจ
หรือจะประกอบธุรกิจด้วย เพื่อมุง่หวงัประโยชน์ทางธุรกิจกบัทางธนาคารทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

- ธนาคารก าหนดให้ทกุฝ่ายงานด าเนินการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการตามมาตรฐานสากล โดยประเมินความเสีย่ง
ผา่นแบบประเมินความเสีย่งด้วยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) รายงานความเสยีหายด้านปฏิบตัิการ 
(Operational Loss Reporting) และก าหนดและรายงานดชันีความเสีย่ง (Key Risk Indicator : KRI) อยา่งสม ่าเสมอ 
นอกจากนี ้  ธนาคารได้ก าหนดให้ทกุฝ่ายงานจดัท าแบบประเมินความเสีย่งด้วยตนเองเร่ืองการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  โดย
ก าหนดรูปแบบการคอร์รัปชัน่เพื่อใช้ประเมินความเสีย่งด้านคอร์รัปชัน่ที่อาจเกิดขึน้  ให้ทกุฝ่ายงานรายงานข้อมลูความ
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เสีย่งตอ่ฝ่ายบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการและส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน เพื่อสอบทาน วิเคราะห์และจดัท า
รายงานเสนอตอ่คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และผู้บริหารระดบัสงู
ของธนาคาร เพื่อให้สามารถติดตามและควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรับได้ และเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และ
สามารถเตรียมพร้อมในการรองรับความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

- การก าหนดระเบยีบปฏิบตัิในการให้และรับของขวญั คา่รับรอง หรือคา่ใช้จ่ายอื่น  ๆกบับคุคลภายนอก เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของธนาคารมีหลกัปฏิบตัิที่ชดัเจนในการปฏิบตัิงาน สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่และ
ข้อก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินการทัง้ในด้านการรับและการให้ต้องเป็นไปอยา่ง
สมเหตสุมผล มีมลูคา่เหมาะสม และไมม่ีลกัษณะที่จะน าไปสูก่ารให้หรือรับสนิบน 

- ธนาคารสือ่สารนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง และชีแ้จงบทบาทหน้าที่ของพนกังานในการชีเ้บาะแส
กรณีพบเห็นการกระท าทีเ่ข้าขา่ยคอร์รัปชัน่ รวมถงึการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการจะไมล่ดต าแหนง่ ลงโทษ
หรือให้ผลทางลบตอ่ผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้วา่การกระท านัน้จะท าให้ธนาคารสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ โดยสือ่สาร
ไปยงักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานผา่นระบบอินทราเน็ตของธนาคาร การจดั Executive Talk น าโดยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และเชิญผู้บริหารของธนาคารรับฟังและแลกเปลีย่นความคิดเห็นในหวัข้อ Anti-Corruption การจดั
ชีแ้จงนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ให้แก่หนว่ยงานตา่งๆ และธนาคารได้จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานผา่นทาง e-Learning 
ในหวัข้อนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่พร้อมแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ โดยใช้เป็นสือ่ในการอบรมปฐมนิเทศ
พนกังานใหม ่  และใช้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุคนในเร่ืองการปฏิบตัิเพื่อตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่ โดยจะจดัให้มีการฝึกอบรมเป็นประจ าทกุปี นอกจากนี ้ ธนาคารยงัมีการสือ่สารนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ไปยงั
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ อีกด้วย 

ส าหรับการสื่อสารไปยงัสาธารณชนและผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ ธนาคารสือ่สารนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ผา่นหลายช่องทาง 
เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร รายงานประจ าปี และรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้สง่จดหมายเพื่อ
แจ้งเจตนารมณ์แก่คูค้่าและลกูค้าเก่ียวกบัการให้บริการบนหลกัธรรมาภิบาลและตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของธนาคาร 

- เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของกลุ่มธุรกิจฯ ในการให้บริการบนหลกัธรรมาภิบาลและต่อต้านทจุริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
ในช่วงเทศกาลปีใหม ่กลุม่ธุรกิจฯ ได้ขอความร่วมมือพนกังานสง่ e-Card ไปยงัคู่ค้าและลกูค้าให้ทราบทัว่กนั เพื่ออวย
พรปีใหมแ่ละขอความร่วมมืองดให้ของขวญัในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใดแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึง่ในหลกัการที่มีความส าคญัตอ่การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของกลุม่ธุรกิจฯ กลุม่ธุรกิจฯ ให้ความส าคญั
ในการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้อง โปร่งใส ครบถ้วน รวดเร็ว และทนัเวลา โดยได้ด าเนินการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  ้

4.1 การเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร 
กลุม่ธุรกิจฯ เปิดเผยข้อมลูขา่วสารท่ีส าคญัทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 

ทนัเวลา และโปร่งใส ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) เว็บไซต์ของ
ธนาคารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และสือ่มวลชน (แล้วแตก่รณี) อยา่งสม ่าเสมอ เพือ่ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูขา่วสารอยา่ง
ทัว่ถึงและเทา่เทียมกนั  
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กลุม่ธุรกิจฯ มีขัน้ตอนท่ีชดัเจนในการเปิดเผยข้อมลูทัง้ในกรณีปกตแิละกรณีเร่งดว่น ส าหรับข้อมลูทางการเงิน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
และนกัลงทนุได้รับข้อมลูที่รวดเร็ว กลุม่ธุรกิจฯ เปิดเผยงบการเงินส าหรับงวดคร่ึงปีและงบการเงินประจ าปีฉบบัก่อนตรวจสอบและงบ
การเงินส าหรับไตรมาสที่ 1 และ 3 ฉบบัก่อนสอบทานนอกเหนือจากการน าสง่งบการเงินฉบบัตรวจสอบและฉบบัสอบทาน และเปิดเผย
บทวิเคราะห์การด าเนินงานโดยฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis) และเอกสารน าเสนอผลประกอบการ 
(Performance Update) เป็นรายไตรมาสให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของธนาคาร โดยกลุม่ธุรกิจฯ ไมเ่คยมีประวตัิการ
สง่รายงานทางการเงินลา่ช้า 

ข้อมลูตา่งๆ ของกลุม่ธุรกิจฯ ที่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนรวมถงึผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุแล้วจะเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ
ธนาคาร ซึง่ธนาคารได้ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สดุจากข้อมลูที่มี
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 

ในปี 2560 ผู้บริหารระดบัสงูและนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้พบและให้ข้อมลูตอ่นกัวิเคราะห์ ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัง้ในและ
ตา่งประเทศในโอกาสตา่งๆ ดงันี ้

 

 

 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารตอ่รายงานทางการเงิน ซึง่ลง
นามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถงึดแูลให้มีการเปิดเผยการท าหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยของ
ธนาคารไว้ในแบบ 56-1 รายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของธนาคารดงัมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 9.2 คณะกรรมการ และเอกสารแนบ 
4-8 รายงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ 

4.2 นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัความสมัพนัธ์กบันกัลงทนุและคอยดแูลผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัและรายยอ่ย 
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ รวมถงึผู้ที่สนใจในข้อมลูของกลุม่ธุรกิจฯ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ของธนาคาร ได้แก่ 

ช่ือ  : นายชวลติ จินดาวณิค 

รูปแบบของกิจกรรม จ านวนครัง้ 

การเข้าพบเพื่อสมัภาษณ์ตวัตอ่ตวั (One-on-One Meeting) หรือการประชมุ
ทางโทรศพัท์ (Conference Call) 

28 

การประชมุนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์และนกัลงทนุกลุม่ยอ่ย (Analyst and Investor 
Meeting) 

5 

การเข้าร่วมประชมุนกัลงทนุ (Investor Conference) ในประเทศ 4 

การเดินทางไปพบผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ (Roadshow) ตา่งประเทศ 6 

แถลงขา่วตอ่สือ่มวลชน (Press Conference) 2 
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โทรศพัท์  : 0-2841-5925 

โทรสาร  : 0-2841-5529 

อีเมล  : investor_relations@kiatnakin.co.th 

เว็บไซต์  : www.kiatnakinphatra.com 

ที่อยูส่ าหรับติดตอ่  : ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

    เลขที่ 209/1 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ชัน้ 31 

    ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

    เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ธนาคารได้ก าหนดจรรยาบรรณส าหรับนกัลงทนุสมัพนัธ์ขึน้เพื่อสง่เสริมหลกัการด้านจริยธรรมและการปฏิบตัิตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ส าหรับผู้บริหารและพนกังานทกุคนท่ีเก่ียวข้องกบังานนกัลงทนุสมัพนัธ์ในด้านการเปิดเผยและการรักษาความลบัของงบ
การเงินและข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดของจรรยาบรรณส าหรับนกัลงทนุสมัพนัธ์บนเว็บไซต์ของธนาคาร 

นอกจากนี ้ ธนาคารได้สนบัสนนุให้นกัลงทนุสมัพนัธ์มคีวามรู้ที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบและเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อแลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์ แนวทางปฏิบตัิ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษัทจดทะเบียน 

4.3 การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและงบการเงินของธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวาม
อิสระและเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร และเสนอคา่ตอบแทน
ของบคุคลดงักลา่ว  

ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 2/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนด
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 โดยเสนอให้แตง่ตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นบริษัทผู้สอบ
บญัชีของธนาคาร ด้วยเหตผุลเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีความพร้อมในการรับงานเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารและบริษัทยอ่ย ซึง่
ผู้สอบบญัชีและทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินงานและมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุเป็นอยา่งดี   

ทัง้นี ้ คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนาคารได้รับการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นของธนาคาร (รายละเอยีดของคา่ตอบแทน
ของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2560 ปรากฏในหวัข้อ 9.6 คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี) 

ในปีที่ผา่นมางบการเงินของธนาคารได้รับการรับรองโดยไมม่เีง่ือนไขจากผู้สอบบญัชี  

 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างกรรมการ 

mailto:investor_relations@kiatnakin.co.th
http://www.kiatnakinphatra.com/
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คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้ 12 คน แบง่เป็นกรรมการอิสระ 4 คน  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 5 คน 
และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 คน ซึง่มคีวามหลากหลายทัง้ในเร่ืองทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และเพศ และเพือ่ให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี ธนาคารได้แตง่ตัง้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการธนาคาร โดยประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกนั   

- ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการดแูลและสนบัสนนุให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่ง
เต็มที่ตามทศิทางและกลยทุธ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผู้ ถือหุ้นโดยรวม ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น า
ของคณะกรรมการธนาคาร หน้าที่ของประธานกรรมการอยา่งน้อยครอบคลมุในเร่ืองตา่งๆ ได้แก่  

(1) ก ากบั ติดตาม และดแูลให้มัน่ใจได้วา่การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและบรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกั 

(2) ดแูลให้มัน่ใจวา่กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี 

(3) ก าหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยหารือร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่
ดแูลให้เร่ืองส าคญัได้ถกูบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

(4) จดัสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะ
อภิปรายประเด็นส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั และสง่เสริมให้กรรมการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระ 

(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้ บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการ 

- ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหวัหน้าของฝ่ายจดัการ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจดัการธุรกิจประจ าวนัของธนาคารและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ให้ส าเร็จลลุว่ง และวางแผนการด าเนินงานและกลยทุธ์ในการบริหารจดัการธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 
ตามที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารจะไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายจดัการหรือในการน านโยบายของคณะกรรมการธนาคาร
ไปใช้ในทางปฏิบตัิ โดยความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการเป็นไปในรูปแบบการท างานร่วมกนั 

- กรรมการอิสระ 

ธนาคารได้ก าหนดค านยิามของกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกวา่ข้อก าหนดขัน้ต า่ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ดงันี ้

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ 
ด้วย 



                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้า 9-36 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของธนาคาร  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  ทัง้นีล้กัษณะ
ต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มอี านาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร   เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนั
และในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กู้ยืม  ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้
ธนาคารหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของธนาคารหรือ
ตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของธนาคาร และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ  หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี  ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคารสงักดัอยู ่เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของธนาคารและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย  
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้
ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมนียักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
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หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของธนาคาร  ภายหลงัได้รับ
การแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อที่ (1) - (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัท
ยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective decision) ได้ 

- คณะกรรมการชดุย่อย 

ธนาคารมีคณะกรรมการชดุยอ่ย 5 ชดุที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการธนาคาร ท าหน้าที่ชว่ยศกึษาและ
กลัน่กรองเป็นการเฉพาะในด้านตา่งๆ คณะกรรมการชดุยอ่ยที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ โดยมีรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหน้าทีต่ามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 9.2. 
คณะกรรมการ 

5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารรวมถึงเร่ืองทีเ่ป็นอ านาจด าเนินการ/ อ านาจอนมุตัิของ
คณะกรรมการธนาคารมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 9.2.1 คณะกรรมการธนาคาร  

5.3 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

คณะกรรมการธนาคารมกีารพิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กรอยา่งสม ่าเสมอ โดยพิจารณาร่วมกบัคณะ
กรรมการบริหารเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจในอนาคต นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารยงัได้
มีการตดิตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ของกลุม่ธุรกิจฯ ไปปฏิบตัิ พร้อมกบัติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการเป็นระยะๆ  

ในรอบปีที่ผา่นมา ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 10/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการ
พิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของธนาคาร  

5.4 จริยธรรมทางธุรกิจ 

กลุม่ธุรกิจฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการมีช่ือเสยีงที่ดี ดงันัน้การด ารงไว้ซึง่ความนา่เช่ือถือทีล่กูค้า ผู้ ร่วมงาน ผู้ ถือหุ้น 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และประชาชนทัว่ไปมตีอ่ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่ และ
พนกังานทกุคนท่ีพงึปฏิบตัิ  กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนต้องยดึถือและปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และนโยบายตา่งๆ 
ที่ก ากบัหรือใช้กบัธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ปฏิบตัิตามมาตรฐานและด าเนินธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม โดยยดึถือ
หลกัของการให้บริการท่ีมีมาตรฐานและยดึมัน่ในคณุธรรม เพราะการด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ อยูบ่นพืน้ฐานของความไว้วางใจ
และความเช่ือถือจากลกูค้าและประชาชนทัว่ไป 

คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตันิโยบายเร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนกังานของ
กลุม่ธุรกิจฯ มกีรอบการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานร่วมกนัและยดึมัน่ในคณุธรรม นโยบายเร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุม่
ธุรกิจฯ ระบหุลกัการท่ีส าคญัในเร่ืองตา่งๆ ประกอบด้วย 1) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  2) การหาผลประโยชน์จากธนาคาร 3) 
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หน้าที่ในการรักษาความลบั 4) การปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม 5) การปฏิบตัิตอ่ผู้อื่นอยา่งเคารพและให้เกียรติ 6) การรักษาข้อมลูและ
ทรัพย์สนิ 7) การปฏิบตัิตามกฎหมาย 8) การสือ่สารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและทางอิเลก็ทรอนิกส์ และ 9) หน้าที่ในการสง่เสริมการ
ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณ (รายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคาร) โดยธนาคารได้มกีารสือ่สารและเผยแพร่นโยบายเร่ือง
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจผา่นระบบอินทราเน็ตของธนาคารเพื่อให้พนกังานและผู้บริหารได้รับทราบและสง่เสริมให้เกิดการ
ปฏิบตัิ ทัง้นี ้ พนกังานทกุคนของธนาคารต้องผา่น e-Learning และท าแบบทดสอบเก่ียวกบันโยบายเร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจเป็นประจ าทกุปี 

5.5 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้เมื่อผลประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึง่มคีวามขดัแย้งหรือคาดวา่จะมีความขดัแย้งไม่
วา่ทางใดทางหนึง่กบัผลประโยชน์โดยรวมของกลุม่ธุรกิจฯ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึน้ได้ในหลายรูปแบบในธุรกิจตา่งๆ 
ของกลุม่ธุรกิจฯ คณะกรรมการธนาคารจึงได้ก าหนดนโยบายเร่ืองการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ซึง่บงัคบัใช้กบัธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของกลุม่ธุรกิจฯ ต้องหลกีเลีย่งการมีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึง่สือ่ความไมเ่หมาะสม ผิดจริยธรรมหรือท าให้กลุม่ธุรกิจฯ เสยีเช่ือเสยีงได้ รวมทัง้หลกีเลีย่งกิจกรรม 
ผลประโยชน์ หรือการเข้าร่วมใดๆ ที่อาจกระทบการใช้วจิารณญาณและความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ของตน หรือท าให้กลุม่
ธุรกิจฯ ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และประชาชนทัว่ไปไมไ่ด้รับประโยชน์สงูสดุ 

ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จะไมท่ าธุรกรรมทีม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแตธ่รุกรรมดงักลา่วด าเนินการ
ภายใต้กฎหมาย กรอบจริยธรรม หรือด าเนินการภายใต้หลกัการดงัตอ่ไปนี ้

- เป็นธุรกรรมที่ค านงึถงึประโยชน์ที่ดีที่สดุส าหรับลกูค้า หรือจ าเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ลกูค้าในสถานการณ์ขณะนัน้ 
- เป็นการท าธุรกรรมในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบับคุคลทัว่ไปท่ีมิได้มีความ

เก่ียวข้องกนัเป็นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction)  
- ปฏิบตัิตามเง่ือนไขเพิม่เตมิอื่นๆ ที่หนว่ยงานก ากบัดแูลก าหนดให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ต้องปฏิบตัิก่อนการ

ท าธุรกรรม เพื่อให้มีความโปร่งใสหรือเป็นธรรมกบัลกูค้า 

5.6 นโยบายการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการธนาคารมกีารก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งผา่นคณะกรรมการบริหารความเสีย่งอยา่งใกล้ชิด โดยนโยบาย
หลกัในการบริหารความเสีย่งของธนาคารคือการบริหารความเสีย่งให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยมุง่เน้นให้แตล่ะสายธุรกิจและหนว่ย
ธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเข้าใจความเสีย่งและบริหารความเสีย่งที่เกิดขึน้จากหนว่ยงานของตนเองให้อยูภ่ายใต้กรอบ
และนโยบายการบริหารความเสีย่งโดยรวม ทัง้นี ้สายบริหารความเสีย่งจะท าหน้าที่ในการก ากบั ดแูล และสอบทานความเพียงพอของ
กลไกการบริหารและควบคมุความเสีย่งของแตล่ะสายธุรกิจและหนว่ยธุรกิจ นอกจากนี ้ แตล่ะสายธุรกิจจะถกูจดัสรรเงินกองทนุเพื่อใช้
ในการรองรับความเสีย่งของธุรกิจโดยวดัจากความเสีย่งตา่งๆ ของธุรกรรม ประกอบกบัความเสยีหายที่เกิดขึน้จากธุรกิจนัน้ด้วย   

นอกจากนี ้ สายบริหารความเสีย่งยงัได้จดัให้มกีารฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการบริหารความเสีย่งแก่บคุลากรของธนาคาร
และบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสีย่ง และกระตุ้นให้เกิดการมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่การ
บริหารความเสีย่งขององค์กร 

5.7 การประชมุคณะกรรมการ 
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ธนาคารมีการก าหนดวนัประชมุและก าหนดระเบียบวาระการประชมุประจ าส าหรับการประชมุคณะกรรมการธนาคารเป็น
การลว่งหน้าในแตล่ะปี โดยเลขานกุารบริษัทจะแจ้งก าหนดวนัประชมุและระเบียบวาระการประชมุประจ าส าหรับการประชมุทัง้ปีให้
กรรมการทราบลว่งหน้าตัง้แตใ่นช่วงปลายปีก่อนการประชมุในปีถดัไป เพื่อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ 
โดยทัว่ไปการประชมุคณะกรรมการธนาคารจะจดัขึน้ในวนัพฤหสับดีสดุท้ายของเดือน และอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรือนดัประชมุ
คณะกรรมการธนาคารเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ โดยกรรมการแตล่ะคนควรเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคารอยา่งน้อยร้อย
ละ 75 ของจ านวนครัง้ของการประชมุที่จดัขึน้ในแตล่ะปี 

จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการธนาคารมีความสอดคล้องกบัภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยไมค่วรน้อยกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี ทัง้นี ้ ในระหวา่งปี 2560 ที่ผา่นมาคณะกรรมการธนาคารมีการประชมุร่วมกนัทัง้สิน้ 11 ครัง้ 
อีกทัง้กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชมุร่วมกนัเองโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย 1 ครัง้ ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 
2560 เพื่ออภิปรายปัญหาเก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ และได้มีการรายงานผลการประชมุตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อ
ทราบ (รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคารของกรรมการแตล่ะคนปรากฏในข้อ 8.1 คณะกรรมการธนาคาร) 

เลขานกุารบริษัทรับผิดชอบในการจดัประชมุและสง่หนงัสอืเชิญประชมุ ระเบียบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการ
ประชมุไปยงักรรมการเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมลูอยา่งเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชมุ ยกเว้นมเีหตจุ าเป็นเร่งดว่น โดยกรรมการแตล่ะคนสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้จากเลขานกุารบริษัทและมี
ความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุได้  ทัง้นี ้ ระเบียบวาระการประชมุจะระบอุยา่งชดัเจนวา่เป็นเร่ืองเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพจิารณา และวาระติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า  

ในการประชมุคณะกรรมการธนาคาร การด าเนินการประชมุจะเรียงล าดบัความส าคญั คือ เร่ืองสบืเนื่อง เร่ืองเพื่อพิจารณา 
และเร่ืองเพื่อทราบ เพื่อให้กรรมการใช้เวลาในการประชมุให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาการประชมุไว้
อยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะน าเสนอรายงานและกรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญัอยา่งรอบคอบ โดยภายหลงัการประชมุมกีาร
จดัท ารายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึง่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารทกุครัง้ พร้อมให้คณะกรรมการธนาคาร
และผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้    

นอกจากนี ้ ประธานกรรมการยงัสนบัสนนุให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ข้อมลู
เพิ่มเติมและสร้างความคุ้นเคยกบัคณะกรรมการธนาคาร และธนาคารยงัเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถขอข้อมลูทีจ่ าเป็นเพิ่มเติม
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหารระดบัสงูคนอื่นได้ภายในขอบเขตนโยบายที่
ก าหนดไว้   

5.8 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

ธนาคารมีนโยบายสนบัสนนุให้กรรมการและผู้บริหารของธนาคารเข้าร่วมสมัมนาและอบรมหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ตอ่การ
ปฏิบตัิหน้าที่ ซึง่จดัโดยสถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย หรือ
สถาบนัอิสระอื่นๆ เพื่อให้มกีารปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนือ่งและน าความรู้มาใช้ประโยชน์กบัธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ ตอ่ไป  

ในปี 2560 มกีรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารจ านวน 11 คนทีเ่ข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที่สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจดัขึน้ ดงัรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท และสรุปได้ดงันี ้
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ล าดับ
ที่ 

รายนามกรรมการ 

และผู้บริหาร 
ชื่อหลักสตูร ผู้จัดหลกัสูตร 

1.  นายสพุล  วธันเวคิน - Chairman Dinner  (2017) 
 

- Family Business Club Event (3/2017) 

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย  

2.  นางดยันา บนุนาค 
 

- สมัมนา Cyber Resilience Leadership  
- Independent Director Forum 2017  หวัข้อ 

"Updated COSO Enterprise Risk 
Management : Integrating with Strategy 
and Performance”  

- Advance Audit Committee Program  
(AACP 25/2017) 

- ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  
 

 
- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  

3. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ - สมัมนา Cyber Resilience Leadership  
- Boards that Make a Difference  

(BMD 4/2017) 
- Independent Director Forum 2017 หวัข้อ 

"Updated COSO Enterprise Risk 
Management : Integrating with Strategy 
and Performance”  

- Audit Committee Forum เร่ือง The  Audit 
Committee’s Role in Compliance  
and Ethical Culture Oversight (1/2017) 

- Nomination Committee Best Practice 
Guideline (1/2017) 

- ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  
 

 
- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  
 

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  

4. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์ -   สมัมนา Cyber Resilience Leadership  - ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
5. นายวีรวฒัน์  ชตุเิชษฐพงศ์ - สมัมนา Cyber Resilience Leadership  - ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
6. นายธานินทร์  จิระสนุทร -   สมัมนา Cyber Resilience Leadership  - ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
7. นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ - สมัมนา Cyber Resilience Leadership  - ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
8. น.ส.ฐิตินนัท์  วธันเวคิน - สมัมนา Cyber Resilience Leadership  - ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
9. นางภทัรพร มิลนิทสตู 

 
- Family Business Governance (FBG 

8/2017) 
- Director Certification Program  (DCP 

244/2017) 

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  
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ล าดับ
ที่ 

รายนามกรรมการ 

และผู้บริหาร 
ชื่อหลักสตูร ผู้จัดหลกัสูตร 

10 นางกลุนนัท์ ซานไทโว - Family Business Governance (FBG 
9/2017) 

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย  

11. นายชวลติ จินดาวณิค - Strategic Financial Leadership Program 
(SFLP 2017) 

- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

 

ในสว่นของ ศ.ดร.อญัญา ขนัธวทิย์ กรรมการ ได้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้ศกึษาในเชิงลกึเร่ือง COSO ERM 2017 
(Version ใหม)่ ซึง่สามารถน ามาประยกุต์ใช้ได้กบังานบริหารความเสีย่งของธนาคารภายใต้รูปแบบการบริหารความเสีย่งที่ทนัสมยั
ที่สดุ    

นอกจากการสนบัสนนุให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ฝ่าย
เลขานกุารบริษัทยงัได้จดัให้มกีารบรรยายเพื่อเพิ่มพนูความรู้ในเร่ืองตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการด าเนนิธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ (Executive 
Talk) ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร โดยในระหวา่งปี 2560 มีการจดั Executive Talk จ านวน 6 ครัง้ ในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้

- แผนงานและแนวทางการท างานของสายปฏิบตักิารประจ าปี 2560 

- แผนการด าเนินงานและโครงการที่ส าคญัของสายบริหารความเสีย่งประจ าปี 2560 
- มองเศรษฐกิจช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 
- The Changing of Regulatory Landscape 

- Fraud Detection และ Lessons Learned from Changing Core Banking System  
- Goldilocks or Icarus in 2018 
คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบถึงแผนการพฒันากรรมการและผู้บริหารเป็นระยะๆ โดยในรอบปีที่ผา่นมาที่ประชมุ

คณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 9/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2560 ได้รับทราบแผนการอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของกลุม่ธุรกิจฯ ประจ าปี 2560 – 2561 

5.9 การด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการ 

ธนาคารตระหนกัถงึคณุคา่ของประสบการณ์ที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการท่ีหนว่ยงานอื่น อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของธนาคารได้มเีวลาในการท าหน้าที่ได้อยา่งเต็มที่ การด ารงต าแหนง่ภายนอกธนาคารจะต้องอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขวา่จะไมท่ าให้เสยีการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของธนาคาร 

หลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารก าหนดให้กรรมการของธนาคารสามารถด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ กรรมการท่ี
เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งในบริษัทอื่นได้อีกไมเ่กิน 3 กลุม่ธุรกิจ โดยการเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัทท่ีมใิช่กลุม่ธุรกิจ ให้นบัแต่
ละบริษัทเป็นหนึง่กลุม่ธุรกิจ ซึง่ข้อก าหนดดงักลา่วมีความสอดคล้องกบัประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ที่ สนส. 13/2552 ลง
วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 อีกทัง้นโยบายเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารยงัก าหนดวา่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมค่วรด ารง
ต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยูน่อกกลุม่ธุรกิจฯ มากกวา่ 2 แหง่ 

กรรมการของธนาคารไมส่ามารถเข้าเป็นหุ้นสว่นหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึง่ประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของธนาคาร เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 
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ก่อนที่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของธนาคารจะเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนกังานของธุรกิจอื่น กรรมการคน
ดงักลา่วจะต้องได้รับอนญุาตจากธนาคาร และในกรณีที่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของธนาคารจะด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัท
อื่นท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารของธนาคารก่อน เพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ 

กรรมการเข้าใหมท่กุคนต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภายนอกธนาคารเมื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของธนาคาร 
และกรรมการทกุคนมีหน้าที่ต้องรายงานกิจกรรม รวมถงึแจ้งเปลีย่นแปลงข้อมลู (ถ้ามี) ที่เก่ียวกบัผลประโยชน์ภายนอกธนาคารให้
ธนาคารทราบ 

5.10 การด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอื่นของผู้บริหาร 

ธนาคารตระหนกัถงึคณุคา่ของประสบการณ์ที่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ของธนาคารได้รับจาก
การเป็นกรรมการท่ีหนว่ยงานอื่น อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารได้มีเวลาในการท าหน้าที่ได้อยา่งเตม็ที่ การด ารง
ต าแหนง่ภายนอกธนาคารจะต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขวา่จะไมท่ าให้เสยีการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อธนาคาร 

นโยบายเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ของ
ธนาคารสามารถด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลาย
อยา่งในบริษัทอื่นได้อกีไมเ่กิน 3 กลุม่ธุรกิจ โดยการเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน
บริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัทท่ีมิใชก่ลุม่ธุรกิจ ให้นบัแตล่ะบริษัทเป็นหนึง่กลุม่ธุรกิจ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ของธนาคารไมส่ามารถเข้าเป็นหุ้นสว่นหรือเข้าเป็นกรรมการใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอืน่ๆ ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของธนาคาร 

ก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ของธนาคารจะเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือ
พนกังานของธุรกิจอื่น ผู้บริหารคนดงักลา่วจะต้องได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของธนาคาร 
และในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ของธนาคารจะด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารของธนาคารก่อน เพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ 

เมื่อเข้าเป็นพนกังานของธนาคาร ผู้บริหารระดบัสงูทกุคนต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภายนอกธนาคาร และมี
หน้าที่ต้องรายงานกิจกรรม รวมถึงแจ้งเปลีย่นแปลงข้อมลู (ถ้าม)ี ท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ภายนอกธนาคารให้ธนาคารทราบ 

5.11 การปฐมนเิทศกรรมการใหม ่  
ธนาคารตระหนกัถงึความส าคญัของการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม ่ จึงได้จดัให้มีการแนะน าแนวทางการด าเนินงานใน

ภาพรวมของกลุม่ธุรกิจฯ โครงสร้างบริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจ เพือ่ให้กรรมการใหมม่ีความเข้าใจทัง้วธีิการท างานและ
โครงสร้างการถือหุ้นระหวา่งกนั นอกจากนี ้ ยงัให้ข้อมลูขา่วสารท่ีส าคญัและจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยฝ่าย
เลขานกุารบริษัทเป็นหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสารส าหรับกรรมการใหม ่ ประกอบด้วยรายงานประจ าปี พนัธกิจ 
วิสยัทศัน์ คา่นิยมองค์กร รายละเอียดการด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร คูม่ือส าหรับ
กรรมการ และประกาศทีเ่ก่ียวข้อง 

ในปี 2560 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้มีมตเิลอืกตัง้ ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการธนาคาร 
ซึง่ฝ่ายเลขานกุารบริษัทได้จดัเอกสารและให้ข้อมลูที่ส าคญัและจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการส าหรับกรรมการใหม ่  
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5.12 วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ 

ธนาคารก าหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 18 ของธนาคารวา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการออกจากต าแหนง่
อยา่งน้อย 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการแบง่ออกเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ให้กรรมการออกในจ านวนทีใ่กล้เคียงกบั 1 ใน 3 ที่สดุ และกรรมการ
ซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่ได้อีก  จึงท าให้วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการมีอายเุฉลีย่ 3 ปี 

ธนาคารไมก่ าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการของธนาคาร เพื่อมิให้ธนาคารสญูเสยีโอกาสในการแตง่ตัง้กรรมการ
ซึง่มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เก่ียวกบัธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัส าหรับความส าเร็จในการ
ก ากบัดแูลกิจการ 

5.13 แผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหนง่งาน 

คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนรับผิดชอบก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการมีการ
ก าหนดนโยบายการวางแผนผู้สบืทอดต าแหนง่งานเพื่อด าเนินการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่งานตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ขึน้ไปรวมถงึประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ตอ่คณะกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ
ธนาคารมีความตอ่เนื่องและสอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานของสถาบนัการเงิน 

แผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหนง่งานของธนาคารประกอบด้วยขัน้ตอนตา่งๆ ได้แก่ 1) การส ารวจและระบตุ าแหนง่ทีต้่องมีผู้
สบืทอดและคดัสรรผู้สบืทอด 2) การประเมินและอนมุตัิรายช่ือผู้สบืทอดงาน 3) การออกแบบและวางแผนการพฒันาผู้สบืทอด
ต าแหนง่งาน และ 4) การติดตามผลการพฒันาและทบทวนสถานะผู้สบืทอดต าแหนง่งาน โดยฝ่ายจดัการได้มีการรายงานให้
คณะกรรมการธนาคารทราบเป็นประจ าเก่ียวกบัแผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหนง่งาน 

5.14 การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายคณะ 

คณะกรรมการธนาคารจดัท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารทัง้คณะเป็นประจ าทกุปี และรายงาน
ผลการประเมินตอ่คณะกรรมการธนาคาร  เพื่อให้ทราบวา่ในระยะเวลา 1 ปีที่ผา่นมามีการปฏิบตัิงานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขต
อ านาจหน้าที่ และเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่อย่างไร และน าผลประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขในปี
ตอ่ไป ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลให้คณะกรรมการธนาคารทราบ  

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารได้พฒันามาจากแบบประเมินตนเองของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยได้
มีการปรับปรุงเนือ้หาให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการธนาคาร หวัข้อการประเมินแบง่ออกเป็น 6 หวัข้อ
หลกั ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 2) ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3) ด้านการประชุมคณะกรรมการ 4) ด้านการท าหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ด้านความสมัพนัธ์กบัคณะผู้บริหาร และ 6) ด้านการ
พฒันาตนเองของกรรมการ ซึง่แตล่ะหวัข้อหลกัประกอบไปด้วยหวัข้อย่อยต่างๆ โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารมี
จ านวน 69 ข้อ มีระดบัคะแนนตัง้แต ่0 - 4 จากไมเ่ห็นด้วยอยา่งมากถึงเห็นด้วยอยา่งมาก ซึง่ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ธนาคารทัง้คณะประจ าปี 2560 มีระดบัคะแนนเฉลีย่โดยรวมของทกุหมวดเทา่กบั 3.48 

แผนภมูิแสดงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายคณะประจ าปี 2560 
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5.15 การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายบคุคล 

ในปี 2560 คณะกรรมการได้จดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายบคุคล โดยมุง่เน้นการน าผล
ประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ก าหนดให้มกีารประเมินตนเองปีละ 1 ครัง้  

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายบคุคลได้พฒันามาจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ซึง่ได้มีการปรับปรุงเนือ้หาให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการธนาคาร หวัข้อการประเมินแบง่
ออกเป็น 4 หวัข้อหลกั ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 2) ด้านการประชมุของคณะกรรมการ 3) ด้านการ
ด าเนินการตามบทบาทและความสามารถที่เป็นคาดหวงั 4) ด้านสภาพแวดล้อมการด าเนินงานของกรรมการ ซึง่แตล่ะหวัข้อหลกัประกอบ
ไปด้วยหวัข้อยอ่ยตา่งๆ โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารรายบคุคลมีจ านวน 27 ข้อ มีระดบัคะแนนตัง้แต ่0 - 4 จากไม่
เห็นด้วยอยา่งมากถึงเห็นด้วยอยา่งมาก ซึง่ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายบคุคลประจ าปี 2560 มีระดบัคะแนน
เฉลีย่โดยรวมของทกุหมวดเทา่กบั 3.50 

แผนภมูิแสดงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายบคุคลประจ าปี 2560  
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5.16 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ในปี 2560 คณะกรรมการชดุยอ่ยที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการธนาคารทัง้ 5 ชดุได้ท าการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะด้วยตนเองและมกีารรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสีย่งประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะด้วยตนเอง
โดยใช้แบบประเมินที่มคี าถามแบง่ออกเป็น 4 หมวด ได้แก ่ หมวดการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ หมวดการประชมุ
คณะกรรมการ หมวดการท าหน้าที่ของประธานกรรมการ และหมวดรายงานการประชมุคณะกรรมการ โดยมีระดบัคะแนนตัง้แต ่ 1-5 
จากน้อยที่สดุถึงมากที่สดุ ซึง่ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะด้วยตนเองของคณะกรรมการบริหารและคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่งมีระดบัคะแนนเฉลีย่โดยรวมของทกุหมวดเทา่กบั 4.37 และ 4.30 ตามล าดบั 

คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะด้วย
ตนเองโดยใช้แบบประเมินทีม่ีค าถามแบง่ออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดโครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ หมวดบทบาท 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หมวดการประชมุคณะกรรมการ หมวดการท าหน้าที่ของกรรมการ หมวดความสมัพนัธ์
กบัฝ่ายจดัการ และหมวดการพฒันาตนเองของกรรมการ โดยมีระดบัคะแนนตัง้แต ่0-4 จากไมเ่หน็ด้วยอยา่งมากถงึเห็นด้วยอยา่งมาก 
ซึง่ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะด้วยตนเองของคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบั
กิจการมีระดบัคะแนนเฉลีย่โดยรวมของทกุหมวดเทา่กบั 2.47 

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะด้วยตนเองโดยใช้แบบประเมินในคูม่ือ
คณะกรรมการตรวจสอบที่เผยแพร่โดยส านกังาน ก.ล.ต. ประกอบด้วย 2 สว่นหลกั ได้แก่ สว่นท่ี 1 ความเหมาะสมของโครงสร้าง 
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และสภาพแวดล้อมทัว่ไปวา่มีลกัษณะทีส่นบัสนนุและเอือ้ตอ่การท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งมปีระสทิธิภาพ และสว่นท่ี 2 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผา่นมา ซึง่แบบ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะด้วยตนเองนีป้ระกอบไปด้วยค าถามทัง้สิน้ 98 ข้อ โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การปฏิบตัิหน้าที ่ รวมถึงทบทวนแนวทางการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ และพฒันาปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม ซึง่จากการประเมินพบวา่กรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา่โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและสภาพแวดล้อมทัว่ไปมีลกัษณะที่สนบัสนนุและเอือ้ตอ่การท า
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งมีประสทิธิภาพด้วยคะแนนร้อยละ 96 และคณะกรรมการตรวจสอบทกุคน (คะแนนร้อยละ 
100) เห็นวา่ในรอบปีที่ผา่นมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในกฎบตัรแล้ว  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะด้วยตนเองโดยใช้แบบ
ประเมินที่มีค าถามแบง่ออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดโครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ หมวดบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ หมวดการประชมุคณะกรรมการ หมวดการท าหน้าที่ของกรรมการ หมวดความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
และหมวดการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร โดยมีระดบัคะแนนตัง้แต ่0 - 4 จากไมเ่ห็นด้วยอยา่งมากถึงเห็นด้วย
อยา่งมาก ซึง่ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะด้วยตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมี
ระดบัคะแนนเฉลีย่โดยรวมของทกุหมวดเทา่กบั 3.42 

5.17 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงู  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนซึง่เป็นกรรมการอิสระได้จดัให้คณะกรรมการธนาคารท าการประเมินผล
ประกอบการของธนาคารและประเมินผลการปฏิบตังิานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นประจ าทกุปี เพื่อ
น าผลประเมินประกอบการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู อีกทัง้เพื่อให้ได้ทราบปัจจยั มมุมองด้านตา่งๆ ที่
คณะกรรมการธนาคารมตีอ่ผลประกอบการของธนาคารและผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงู และเป็นข้อมลูสะท้อนกลบัให้กบั
ผู้บริหารระดบัสงู เพื่อพิจารณาก าหนดและทบทวนกลยทุธ์ นโยบายการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจดัการให้เกิดประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลสงูสดุ 

ทัง้นี ้ ประธานกรรมการธนาคารได้สือ่สารผลการประเมิน มมุมอง ความคาดหวงัของคณะกรรมการธนาคารให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้รับทราบ  

วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูง 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูประกอบด้วย 

1. ประเมินผลประกอบการของธนาคารประจ าปี โดยกรรมการของธนาคารทกุคนท าการประเมิน 
2. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จดัการใหญ่จะท าการประเมินตนเอง และให้กรรมการของธนาคารทกุคนและกรรมการในคณะกรรมการชดุ
ยอ่ยอื่นท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ด ารงต าแหนง่เป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยท าการประเมิน  

ทัง้นี ้ เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินให้ที่ประชมุ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนและคณะกรรมการธนาคารรับทราบตามล าดบั  

หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบติังาน 

1. การประเมินผลประกอบการประจ าปีของธนาคาร ประกอบด้วยหวัข้อการประเมินด้านตา่งๆ ดงันี ้

1.1 ระดบัผลก าไรประจ าปี 

1.2 ฐานะการเงินโดยรวมของธนาคาร  
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1.3 การก าหนดกลยทุธ์และเป้าหมายของธนาคาร 

1.4 ระดบัความเสีย่งและระบบการบริหารความเสีย่งของธนาคาร 

1.5 คณุภาพผู้บริหาร (คณะกรรมการบริหาร) ของธนาคารโดยรวม 

1.6 ประสทิธิภาพในการบริหารทรัพยากรบคุคล 

1.7 ภาพลกัษณ์ของธนาคารตอ่ผู้ เก่ียวข้อง (Stakeholders) 

1.8 ประสทิธิภาพการท างานร่วมกบัคณะกรรมการธนาคาร 
2. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประกอบด้วยหวัข้อการประเมิน

ด้านตา่งๆ ดงันี ้
2.1 ความเป็นผู้น าทีม่ีวิสยัทศัน์  

2.1.1 การก าหนดทิศทางและโครงสร้างทางธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ 
2.1.2 การมวีิสยัทศัน์และความคิดเชิงกลยทุธ์ 
2.1.3 การก าหนดแนวทางในการสร้างความร่วมมือและศกัยภาพร่วม 
2.1.4 การพฒันาองค์กรระยะยาว 
2.1.5 การเข้าใจความต้องการและความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสยี 

2.2 การพฒันาธรรมาภิบาล 
2.2.1 การก ากบัดแูลการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
2.2.2 การตระหนกัและความส าคญัตอ่ความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีของธุรกิจ 
2.2.3 การบริหารการด าเนินงานของคณะกรรมการชดุตา่งๆ 

2.3 การวางแผนและน าไปสูก่ารปฏิบตัิ 
2.3.1 การก าหนดแนวทางการน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิ 
2.3.2 การวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 
2.3.3 การแก้ไขปัญหาและการตดัสนิใจ 
2.3.4 การประสานงานและปฏิบตัิงานร่วมกบัคณะกรรมกามรชตุา่งๆ 

2.4 การเป็นต้นแบบของผู้น า 
2.4.1 การเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหวา่งผู้บริหารและผู้มีสว่นได้เสยี 
2.4.2 การสร้างให้เกิดการให้ค ามัน่ในกลุม่ผู้บริหารระดบัสงู 
2.4.3 การมุง่มัน่สูค่วามส าเร็จ 
2.4.4 การควบคมุอารมณ์และการท างานภายใต้แรงกดดนั 
2.4.5 การจดัการงานบคุคลและการพฒันาบคุคล 
2.4.6 การมีทศันคติที่ดีและยดึในหลกัธรรมาภิบาล 
2.4.7 การมีส านกึของความเป็นเจ้าของ 

2.5 การจดัการการเปลีย่นแปลง 
2.5.1 การด าเนินการเชิงรุก 
2.5.2 ศกัยภาพเพื่อน าการปรับเปลีย่น 



                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้า 9-48 

นอกจากการปฏิบตัิข้างต้น ยงัมหีลกัเกณฑ์การประเมินการก ากบัดแูลกิจการท่ีก าหนดโดยหนว่ยงานก ากบัดแูลบางประการ
ที่ธนาคารยงัมิได้ปฏิบตัิตามดงันี ้

1. ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการโดยการลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

ธนาคารมิได้ใช้วิธีการลงคะแนนเสยีงแบบสะสมในการเลอืกตัง้กรรมการ เนื่องจากข้อบงัคบัของธนาคารก าหนดให้ 1 หุ้นมี 1 
เสยีง และผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนสามารถใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนน
เสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

2. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกวา่ร้อยละ 50 และประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

ปัจจบุนัคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 4 คนจากกรรมการทัง้หมด 12 คน คดิเป็นอตัราร้อยละ 
33 และมีประธานกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร  

3. การก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้ทรงคณุวฒุิที่เช่ียวชาญและเข้าใจธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุ ซึง่เป็นธุรกิจที่
ต้องใช้ความช านาญ ความรู้ ประสบการณ์เฉพาะด้าน ทัง้นี ้ ธนาคารและผู้ ถือหุ้นของธนาคารเช่ือมัน่วา่กรรมการอิสระของธนาคาร
ยงัคงสามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระตามบทบาทและความรับผิดชอบ 
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1010. .   ความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

โปรดศกึษาข้อมลูจากรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมประจ าปี 2560 ของธนาคาร 
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1111..    การควบคุมภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 
11.1 สรุปภาพรวมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 กลุ่มธุรกิจฯ ได้ให้ความส าคญักับหลกัการก ากับดูแลกิจการ โดยก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติตาม
แนวทางดงันี ้

- สง่เสริม สนบัสนนุ และสร้างกระบวนการเข้าถึงการควบคมุภายใน เพื่อให้เกิดความสมัพนัธ์และความเข้าใจอนั
ดีในบทบาทหน้าที่ระหว่างผู้บริหารและพนกังานผ่านกิจกรรมการสื่อสารขององค์กรภายใต้การสนบัสนนุของ
ผู้บริหารระดบัสงู 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีกระบวนการในการก ากับดูแลตนเอง การควบคุมภายในตามแนว
ทางการบริหารความเสีย่งเชิงบรูณาการ (COSO ERM) 

 

การควบคมุภายใน 

กลุม่ธุรกิจฯ มีนโยบายที่จะจดัให้มีกระบวนการ การก ากบัดแูลตนเอง การควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งที่
มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ บริหารจะด าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของกระบวนการทัง้ 3 อย่าง
สม ่าเสมอ โดยกระบวนการดงักล่าวครอบคลมุถึงการควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางการ โดยได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในต่างๆ ตามองค์ประกอบของการ
ควบคมุภายในแต่ละด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน การก าหนดวตัถปุระสงค์ การระบเุหตกุารณ์ การประเมินความเสี่ยง 
การตอบสนองตอ่ความเสีย่ง กิจกรรมการควบคมุ สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล โดยกลุม่ธุรกิจฯ ได้
จดัให้มีการพฒันากระบวนการทัง้ 3 อยา่งตอ่เนื่อง 

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง กรอบการก ากบัดแูลที่ดี การควบคมุภายในตามแนวทางการการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรเชิงบรูณาการทัง้ 8 ด้าน ประกอบด้วย 

1) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

กลุ่มธุรกิจฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนกัถึงความจ าเป็นของระบบการ
ควบคมุภายใน โดยมีคณะกรรมการคอยดแูลให้มกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบตัิงานของพนกังาน มีการจดัโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  กลุม่
ธุรกิจฯ มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Guidelines for Business Conduct) และข้อก าหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กรเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้
บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน นอกจากนัน้ กลุม่ธุรกิจฯ ก าหนดให้มีส านกัตรวจสอบภายใน ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน และ
สายบริหารความเสีย่งเป็นหนว่ยงานท่ีส าคญัที่สนบัสนนุให้เกิดสภาพแวดล้อมของการก ากบัดแูล การควบคมุภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการจดัท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมด้าน
การเงิน การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกมุและสามารถป้องกนัการทจุริตได้ กลุม่ธุรกิจฯ มีการจดัท านโยบายการควบคมุ
ด้านการจดัการบคุลากรเก่ียวกบัการสรรหาและการจดัจ้างพนกังานที่เหมาะสม การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการพฒันา
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พนกังาน ก าหนดให้มีการควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานโดยหวัหน้างาน และมีกระบวนการตรวจทานและถ่วงดลุ (Check and 
Balance) ที่เหมาะสมของแตล่ะธุรกรรมของกลุม่ธุรกิจฯ  

2) การก าหนดวตัถปุระสงค์ (Objective Setting) 
กลุ่มธุรกิจฯ โดยแต่ละสายงานมีการก าหนดวตัถุประสงค์ที่เช่ือมโยงกับวิสยัทศัน์ พนัธกิจ   และกลยุทธ์ของกลุ่ม

ธุรกิจฯ  และมีการก าหนดตวัชีว้ดัเป้าหมายความส าเร็จ (Key Performance Indicator) อย่างชดัเจน กลา่วคือ การก าหนด
วตัถปุระสงค์เป็นไปอยา่ง SMART คือ Specific มีความชดัเจนและก าหนดผลตอบแทนหรือผลลพัธ์ที่พนกังานของกลุม่ธุรกิจฯ 
ทกุคนเข้าใจได้ Measurable สามารถวดัผลการบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ Achievable มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลวุตัถปุระสงค์
ของกลุม่ธุรกิจฯ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยูใ่นปัจจุบนั Relevant มีความสอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายการด าเนินของกลุม่
ธุรกิจฯ  Timeliness ก าหนดระยะเวลาที่จะบรรลวุตัถปุระสงค์ไว้อย่างชดัเจน ทัง้นี ้การก าหนดวตัถปุระสงค์ดงักลา่วเป็นไป
เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกบัพนัธกิจของกลุม่ธุรกิจฯ และระดบัความเสี่ยงของ
กลุม่ธุรกิจฯ ที่ยอมรับได้ 

3) การระบเุหตกุารณ์ (Event Identification) 

กลุม่ธุรกิจฯ มีการระบเุหตกุารณ์ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลวุตัถุประสงค์และการด าเนินธุรกิจ
ของกลุม่ธุรกิจฯ  โดยได้มีการจดัท าแบบทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ที่เหมาะสม มีการประเมินสถานการณ์ในทางลบที่
อาจจะเกิดขึน้ (Stress Scenario) ประเมินขนาดของความเสยีหายหรือปัญหาที่จะเกิดขึน้ภายใต้ Stress Scenario ตา่งๆ และ
มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสียหายหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ โดยกลุ่มธุรกิจฯ ได้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการและสถานการณ์ที่ใช้ทดสอบเป็นระยะๆ ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยสายบริหารความเสีย่งภายใต้การก ากบัดแูลจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

4) การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

กลุม่ธุรกิจฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทัง้จากภายนอกและภายในซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ อย่างมี
นยัส าคญั พร้อมก าหนดมาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ที่เป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสี่ยงและมาตรการในการลดความ
เสีย่งเหลา่นัน้ โดยสายบริหารความเสีย่งภายใต้การก ากบัดแูลจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และสื่อสารให้สายงานที่
เก่ียวข้องรับทราบและปฏิบตัิตามมาตรการบริหารความเสีย่งที่ก าหนด และมีการสอบทานและติดตามผลโดยส านกัตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้มีการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตา่งๆ เป็นไปตามแผนการบริหารความเสีย่งที่ก าหนดไว้ 

5) การตอบสนองตอ่ความเสีย่ง (Risk Response) 

กลุม่ธุรกิจฯ โดยสายบริหารความเสี่ยงร่วมกับสายงานที่เก่ียวข้องก าหนดวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดบัท่ีกลุม่ธุรกิจฯ ยอมรับได้ โดยมีการเลอืกวิธีการจดัการการตอบสนองที่เหมาะสมกบัระดบัความน่าจะเกิดและผลกระทบ 
โดยการเปรียบเทียบกับต้นทุนและผลประโยชน์ที่กลุ่มธุรกิจฯ ได้รับ รวมถึงการติดตามผลและทบทวนมาตรการในการ
ตอบสนองตอ่ความเสีย่งตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ 

6) กิจกรรมการควบคมุที่ดี (Control Activities) 

กลุม่ธุรกิจฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอ านาจอนมุตัิของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ในแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนมุตัิ การบนัทึก
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รายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และการดแูลจดัการทรัพย์สนิออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั 
ในกรณีที่กลุม่ธุรกิจฯ มีการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว กลุม่ธุรกิจฯ 
ก าหนดมาตรการเพื่อการติดตามให้การท าธุรกรรมนัน้ต้องผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิที่ก าหนด และในกรณีที่ กลุ่มธุรกิจฯ มีเงิน
ลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม กลุม่ธุรกิจฯ มีการติดตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม ่าเสมอ 
รวมทัง้มีการก าหนดทิศทางให้บคุคลที่กลุม่ธุรกิจฯ แตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดงักลา่วถือปฏิบตัิ โดยมีส านกั
ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานติดตามให้การด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ประกอบธรุกิจและรักษาช่ือเสยีงของกลุม่ธุรกิจฯ  ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึน้ กลุม่ธุรกิจฯ จะมีการตัง้คณะกรรมการหา
ข้อเท็จจริงที่ประกอบด้วยหน่วยงานกลาง เพื่อหาข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตัิงาน เพื่อป้องกนัความ
ผิดพลาดดงักลา่ว   

7) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู (Information & Communication) 

กลุม่ธุรกิจฯ จดัให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนบัสนนุการบริหารจดัการข้อมลูและการสือ่สารภายในที่ดี ชดัเจน  
ทัว่ถึงทัง้องค์กร และทนัเหตกุารณ์ เพื่อการตดัสินใจ โดยมีการจดัเก็บข้อมลูเป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย อีก
ทัง้ธนาคารมีคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบงาน 
กระบวนการท างาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของธนาคาร รวมถึงการพัฒนา
กระบวนการ การเรียนรู้ผ่านระบบการจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้พนกังานทกุคนสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้และน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ควบคู่ไปกบัการพฒันาพนกังานให้มีความเช่ียวชาญในธุรกิจที่
พร้อมจะให้ความรู้ ค าแนะน าแก่ลกูค้า คูค้่า และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจที่กลุม่ธุรกิจ
ฯ ก าหนด 

8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

กลุม่ธุรกิจฯ มีกระบวนการ ขัน้ตอน และเคร่ืองมือที่สนบัสนนุให้ผู้บริหารและคณะกรรมการต่างๆ สามารถติดตาม
การปฏิบตัิงาน การพฒันาประสิทธิภาพ และการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน มีตวัชีว้ดัที่ชัดเจน (Key Performance 
Indicator) เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าผลการปฏิบตัิงานและประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในยงัด าเนินการอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทนัท่วงที 
โดยกลุม่ธุรกิจฯ ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน การปฏิบตัิงาน เปรียบเทียบเป้าหมายแผนงานเป็นรายไตรมาสหรือ
เป็นรายเดือนตามล าดบัความส าคญัและผลกระทบ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึน้ เพื่อประเมินผล และทบทวนกระบวนการ 
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และประสิทธิภาพของเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงที่ใช้ โดยพิจารณาและสอบทานจากรายงานผลการ
ด าเนินงาน รายงานการประชมุ รายงานความเสยีหาย รวมถึงเร่ืองร้องเรียนที่มีการด าเนินการและผลการประเมินตนเองตาม
แบบประเมินที่หน่วยงานใช้เป็นเคร่ืองมือในการก ากับดูแลตนเองที่มีการสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ โดยส านกัก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน สายบริหารความเสี่ยง และส านักตรวจสอบภายใน รวมทัง้การติดตามโดยผู้ ตรวจสอบบัญชีภายนอก และ
คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ว่า
กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและสามารถบรรลเุป้าหมายของกลุม่ธุรกิจฯ ได้อยา่งแนน่อน 
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11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการธนาคารต่อการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าธนาคารและบริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
สามารถป้องกนัทรัพย์สินของธนาคารและบริษัทย่อยอนัเกิดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ านาจได้ ในรอบปีที่ผ่านมาธนาคารและบริษัทย่อยมีข้อบกพร่องในระดบัปฏิบตัิการบางประการเก่ียวกบัระบบการควบคุม
ภายใน ซึง่ผู้บริหารได้ให้ความส าคญัในการปรับปรุงแก้ไขอยา่งจริงจงั ทัง้นี  ้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่าง
จากคณะกรรมการธนาคาร ผู้สอบบญัชีไม่มีข้อสงัเกตที่มีนยัส าคญัเก่ียวกบัการควบคมุภายในประการใด นอกจากนี  ้การท า
รายการระหว่างกนัของกลุ่มธุรกิจฯ กับบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นการท ารายการระหว่างกนัตามปกติ
ธุรกิจทัว่ไป มีความจ าเป็นสมเหตสุมผล และมีราคาเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งกลุม่ธุรกิจฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินแล้ว 

กลุม่ธุรกิจฯ มีการจดัท าแบบประเมินการควบคมุภายในทกุปี ซึง่ในปี 2560 กลุม่ธุรกิจฯ มีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายในตามแบบประเมินของส านกังาน ก.ล.ต. ในกรอบ New COSO 2013 โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้บริหารในการตอบแบบประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณารายงานการประเมินระบบ
ควบคุมภายในของผู้บริหารดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นให้มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางที่
เหมาะสมกบัองค์กรได้ 
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11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2555 ได้เห็นชอบให้แต่งตัง้ ดร.ณรงค์ ปรีดา
นนัท์ ให้ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ หวัหน้าส านกัตรวจสอบภายใน และน าเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อ
อนมุตัิแล้ว ซึง่ ดร.ณรงค์ ปรีดานนัท์ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจากสถาบนัการเงินชัน้น ามากวา่ 30 ปี ได้รับการ
อบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการ
ด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ  จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วได้อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้การพิจารณาแต่งตัง้ 
โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิ
ของผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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11.4 หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน  

ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2557 มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้นายอภิชาติ จง
สงวนประดบั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นหวัหน้าส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน ทัง้นี ้  ให้มีผลวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 
เป็นต้นไป  และธนาคารแหง่ประเทศไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแตง่ตัง้ดงักลา่ว นายอภิชาติ จงสงวนประดบั มี
ประสบการณ์ด้านการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน การก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลในด้านธุรกิจหลกัทรัพย์และงาน
ตรวจสอบภายในของสถาบนัการเงินรวมระยะเวลา 20 ปี รวมถึงได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้อง อาท ิ การเข้ารับการ
อบรมหลกัสตูรความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานก ากบัดแูลส าหรับผู้ รับผิดชอบสงูสดุในหนว่ยงานการก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน 3 
หลกัสตูร จดัโดยสมาคมธนาคารไทยร่วมกบัสมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
และสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย รวมถงึหลกัสตูรผู้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance 
Officer) จดัโดยธนาคารแหง่ประเทศไทยร่วมกบัคณะนติิศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสมาคมธนาคารไทย โดย
คณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานปรากฏในเอกสารแนบ 3 

หน้าที่ความรับผิดชอบของหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน มดีงันี ้

1. วางแผนกลยทุธ์ของส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (แผนธุรกิจ แผนงบประมาณ แผนอตัราก าลงั) ให้
สอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ขององค์กร 

2. ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน และวตัถปุระสงค์ของส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนตวัชีว้ดัผลการ
ด าเนินงานกบัผู้บริหาร เพื่อให้เหมาะสมกบัทิศทางขององค์กร 

3. จดัท าหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ก ากบัดูแล  ติดตาม  และท าการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตังิานตามวตัถปุระสงค์และตวัชีว้ดัผลงานท่ีก าหนด 

4. ก าหนดและอนมุตัินโยบายด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

5. พฒันาระบบก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ปรับปรุงฐานข้อมลูกฎหมายให้เป็นปัจจบุนั และเผยแพร่ค าสัง่ 
ระเบียบงาน นโยบายและคูม่ือปฏิบตัิงาน 

6. ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตลอดจนเตรียมการจดัอบรมด้านนโยบาย การปฏิบตัิ หรือความรู้อื่นๆ ที่เก่ียวกบั
กฎหมาย ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะในการออกผลติภณัฑ์ หรือธุรกรรมทางการเงิน
ใหมก่บักรรมการ ผู้บริหารสายงาน และพนกังาน 

7. ประเมินความเพียงพอและประสทิธิผลของกระบวนการท างาน และหาแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบตัิงานท่ี
เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ร่วมกบัสายงานอื่นๆ 

8. ก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการการเก็บหนงัสอืสญัญาที่ธนาคารท ากบัลกูค้าทัง้หมด อนัได้แก่ สญัญา       
เช่าซือ้ สญัญาสนิเช่ือ สญัญาเงินกู้อื่นๆ เป็นต้น 

9. ก าหนดแนวทางในการสอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ทีก่ ากบัดแูลธุรกิจ
สถาบนัการเงิน  และประเมินผลและรายงานความเสีย่งด้านการก ากบัดแูลที่อาจเกิดขึน้กบักิจการ 

10. ก าหนดแนวทางในการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายธนาคาร ค าสัง่ หรือระเบียบงาน ตามอ านาจอนมุตั ิ
และคูม่ือปฏิบตัิงาน 
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11. ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ร่วมกบัสายงานอื่น 

12. ก ากบัดแูลและติดตามการท าธุรกรรมของสายงานตา่งๆ วเิคราะห์และสอบสวนธุรกรรมที่นา่สงสยั เตรียม
รายงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา และน าสง่รายงานให้ส านกังาน ปปง. 
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1122..    รายการระหว่างกัรายการระหว่างกันน  
 
ในปี 2559 และ 2560 ธนาคารมีการท ารายการระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกบัธนาคาร ซึ่งเป็น

รายการที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และมีการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการที่เก่ียวข้องของการท า
รายการ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 

12.1 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

ธนาคารให้ความส าคญัตอ่การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ในการพิจารณาเข้าท ารายการระหว่างกนั
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ธนาคารจะพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก  
รวมทัง้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนมุตัิ
รายการดงักลา่ว ทัง้นี ้ธนาคารจะเปิดเผยข้อมลูเพื่อความโปร่งใสตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

 

12.2 รายการระหว่างกันที่มีสาระส าคัญ  

12.2.1 รายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญักบับริษัทยอ่ย  
 

ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2559 ปี 2560  
บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน)/ ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น  - เงินให้สินเช่ือ 1,090 1,870  ธนาคารให้บริการสินเช่ือและ 
 ทนุภทัร ร้อยละ  99.98 - เงินรับฝาก 6 3  การรับฝากเงินตามอตัราดอกเบีย้ 
     ปกติในอตัราเดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
  - สินทรัพย์อ่ืน 10 15   
  - หนีส้ินอ่ืน 83 107   
  - รายได้ดอกเบีย้ 73 77   
  - รายได้เงินปันผล 1,020 420   
  - รายได้อ่ืน 10 15   
  - คา่ใช้จา่ยอ่ืน 115 153   
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2559 ปี 2560  
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั  ธนาคารถือหุ้นผ่านทนุภทัร - เงินให้สินเช่ือ 3,500 3,050 ธนาคารให้บริการสินเช่ือและ 
  (มหาชน)/ บล.ภทัร ในสดัสว่นร้อยละ 99.95  - เงินรับฝาก 11 22 การรับฝากเงินตามอตัราดอกเบีย้ 
     ปกติในอตัราเดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
  - สินทรัพย์อ่ืน 13 21  

  - หนีส้ินอ่ืน 37 64  
  - รายได้ดอกเบีย้ 14 40  
  - รายได้อ่ืน 12 (10)  
  - คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 3 7  
  - คา่ใช้จา่ยอ่ืน 38 36  

บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั/ เมือ่วนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2559 - รายได้ดอกเบีย้ 1 -   
 บล.เคเคเทรด บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) ได้ - รายได้อ่ืน 4 -   
 ท าสญัญาซื้อขายหุ้นทัง้หมดของ - คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 10 -   
 บล.เคเคเทรด ให้กบั Yuanta Securities      
 Asia Financial Securities Limited     
 ส่งผลให้ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุ     
 ของธนาคารเกียรตินาคินอีกต่อไป     
      
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนาคารถือหุ้นผ่านทนุภทัร - เงินรับฝาก - 9  ธนาคารให้บริการการรับฝากเงิน 
 ภทัร จ ากดั/ บลจ.ภทัร ในสดัสว่นร้อยละ 99.97    ตามอตัราดอกเบีย้ปกติในอตัรา 
     เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
  - รายได้อ่ืน 4 8  
  - สินทรัพย์อ่ืน - 1  
บริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น - เงินรับฝาก 6 6 ธนาคารให้บริการการรับฝากเงิน 
 จ ากดั ร้อยละ 99.96    ตามอตัราดอกเบีย้ปกติในอตัรา 
 (จดทะเบียนเลิกบริษัทเมือ่วนัที ่30 มิถนุายน    เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
 พ.ศ. 2559 และอยู่ระหว่างช าระบญัชี) - รายได้เงินปันผล 53 -   
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1 ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น   - รายได้เงินปันผล 16 -  
 ร้อยละ 99.95 และสว่นแบง่ก าไร    
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น - รายได้อ่ืน 1 1   
 ร้อยละ 99.59     
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3 ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น - รายได้เงินปันผล 63 12  
 ร้อยละ 99.97 และสว่นแบง่ก าไร    
  - รายได้อ่ืน 2 2  
กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง  ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น - รายได้เงินปันผล 252 1   
 ร้อยละ 98.91 และสว่นแบง่ก าไร    
  - รายได้อ่ืน 11 2   
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2559 ปี 2560  
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี ช าระบญัชีแลว้ในปี 2559 - รายได้เงินปันผล 4 -  
 พร็อพเพอร์ตี ้3  และสว่นแบง่ก าไร    
  -   รายได้อ่ืน (17) - ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายคืน 
     หน่วยลงทนุ 
กองทนุรวมบางกอกแคปปิตอล ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น - เงินรับฝาก 52 59 ธนาคารให้บริการการรับฝากเงิน 
 ร้อยละ 95.72    ตามอตัราดอกเบีย้ปกติในอตัรา 
     เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
 

 
- รายได้เงินปันผล
และสว่นแบง่ก าไร 

553 243  

  - รายได้อ่ืน 30 2  
กองทนุรวมแกมมา่แคปปิตอล ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น - เงินรับฝาก 197 229 ธนาคารให้บริการการรับฝากเงิน 
 ร้อยละ 94.03    ตามอตัราดอกเบีย้ปกติในอตัรา 
     เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

  
- รายได้เงินปันผล
และสว่นแบง่ก าไร 

573 276  

  - รายได้อ่ืน 27 4  
บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อป ธนาคารถือหุ้นในสดัสว่น - เงินให้สินเช่ือ 975 960 ธนาคารให้บริการสินเช่ือและการ 
 เมนท์ จ ากดั ร้อยละ 80.58 -   เงินรับฝาก 25 103 รับฝากเงินตามอตัราดอกเบีย้ 
     ปกติในอตัราเดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
  - สินทรัพย์อ่ืน 47 50  
  - หนีส้ินอ่ืน 7 7  
  - รายได้ดอกเบีย้ 49 49  
  - คา่เชา่และคา่บริการ 160 174  
Phatra Asset Management ธนาคารถือหุ้นผ่านทนุภทัร -  - -  
(Cayman) Limited ในสดัสว่นร้อยละ 99.98     

Phatra Equity Market Neutral 
ธนาคารมีอ านาจควบคมุผ่าน 

บล.ภทัร -  - - 
 

Asia Pacific Fund ในสดัสว่นร้อยละ 99.95     
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12.2.2 รายการระหว่างธนาคารกับกิจการที่กรรมการ ผู้บริหารส าคญัของธนาคารและบุคคลที่เก่ียวข้องที่มี
อ านาจควบคมุหรือสามารถใช้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญั 

 

ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2559 ปี 2560  
กิจการที่กรรมการผู้บริหาร บริษัทที่เก่ียวข้องกบั - เงินรับฝาก 76 36 ธนาคารให้บริการสินเช่ือและ 

การรับฝากเงินตามอตัราดอกเบีย้
ปกติในอตัราเดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

ส าคญัของธนาคารและบคุคล กรรมการธนาคาร และผู้บริหาร - ดอกเบีย้จา่ย 27 30 
ที่เก่ียวข้องที่มีอ านาจควบคมุ  - เงินกู้ยืม 600 600 
หรือสามารถใช้อิทธิพลอยา่ง  - สินทรัพย์อ่ืน - 1  
เป็นสาระส าคญั  - คา่ใช้จา่ยอ่ืน 68 67  
  -   หนีส้ินอ่ืน 7 6  

 
12.2.3  รายการระหวา่งธนาคารกบักรรมการ ผู้บริหารและบคุคลที่เก่ียวข้องที่มีอ านาจควบคมุหรือสามารถใช้

อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญั  
 

ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2559 ปี 2560  
กรรมการ/ ผู้บริหาร/ บคุคลที่เก่ียว เป็นกรรมการ ผู้บริหารและบคุคล - เงินรับฝาก 501 428 ธนาคารให้บริการสินเช่ือและการ

รับฝากเงินตามอตัราดอกเบีย้ปกติ
ในอตัราเดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

ข้องกนั ที่เก่ียวข้องกนักบัธนาคาร - เงินให้สินเช่ือ 1 - 
     
  - เงินกู้ยืม 3 48 
  - ดอกเบีย้จา่ย 7 8 
  - รายได้คา่ธรรมเนียม 12 13 บล.ภทัร และ บลจ.ภทัร ให้ 
  ซือ้ขายหลกัทรัพย์   บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
  และหน่วยลงทนุ   และหน่วยลงทนุ โดยคิดคา่นาย 
     หน้าในอตัราเดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

 
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายสนับสนุนการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ แต่หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้ก็จะเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ่งเป็นรายการที่มีราคาหรือ
เง่ือนไขไมแ่ตกตา่งจากที่ธนาคารท ากบับคุคลภายนอก โดยธนาคารและบริษัทยอ่ยมีการตรวจสอบรายการระหว่างกนัเป็น
ประจ าทกุไตรมาสและจะรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้ที่มีรายการท่ีไมป่กติ 
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12.4 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถอืหุ้นในบริษัทย่อย/ บริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10.00 แทนการถือ
หุ้นของบริษัทโดยตรง 

ธนาคารไมม่ีนโยบายให้บคุคลซึง่มีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทยอ่ยแทนการถือหุ้นในธนาคาร 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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1133..    ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ    
  
13.1 ข้อมูลจากงบการเงนิ 

13.1.1 สรุปรายการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารส าหรับปี 2558 ตรวจสอบโดยนางอุณากร  
พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งได้แสดงความเห็นและ
รายงานการตรวจสอบแบบไมม่ีเง่ือนไข 

งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารส าหรับปี 2559 ตรวจสอบโดยนางอุณากร  
พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งได้แสดงความเห็นและ
รายงานการตรวจสอบแบบไมม่ีเง่ือนไข 

งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารส าหรับปี 2560 ตรวจสอบโดยนางอุณากร  
พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งได้แสดงความเห็นและ
รายงานการตรวจสอบแบบไมม่ีเง่ือนไข 

13.1.2 การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชีในปี 2558 ถึง 2560 

1) เกณฑ์การจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมได้รวมรายการบญัชีของส านกังานใหญ่และสาขาธนาคารทกุแห่งและบริษัทย่อยที่ธนาคารมีอ านาจ
ในการควบคมุ โดยได้ตดัรายการค้าและยอดคงเหลอืที่ส าคญัระหวา่งกนัออกแล้ว บริษัทยอ่ยของธนาคารมีดงันี ้

 

   สดัสว่นความเป็นเจ้าของ 
   (ร้อยละ) 
 จดัตัง้ขึน้ ลกัษณะธุรกิจ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 ในประเทศ  31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
   2559 2560 

บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) ไทย ธุรกิจลงทนุในบริษัทอื่น 99.98 99.98 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ไทย ธุรกิจหลกัทรัพย์ 99.95(1) 99.95(1) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั ไทย ธุรกิจจดัการกองทนุ 99.97(2) 99.97(2) 
บริษัทส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั ไทย ส านกักฎหมาย 99.96(3) 99.96(3) 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1 ไทย ธุรกิจลงทนุ 99.95 99.95 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 ไทย ธุรกิจลงทนุ 99.59 99.59 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3 ไทย ธุรกิจลงทนุ 99.97 99.97 
กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง ไทย ธุรกิจลงทนุ 98.91 98.91 
กองทนุรวมบางกอก แคปปิตอล ไทย ธุรกิจลงทนุ 95.72 95.72 
กองทนุรวมแกมมา่ แคปปิตอล ไทย ธุรกิจลงทนุ 94.03 94.03 
บริษัทซี เอ็ม ไอ ซี ดเิวลล๊อปเมนท์ จ ากดั ไทย ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 80.58 80.58 
Phatra Asset Management (Cayman) Limited หมูเ่กาะเคย์แมน ธุรกิจจดัการกองทนุ 99.98(4) 99.98(4) 
Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund หมูเ่กาะเคย์แมน ธุรกิจลงทนุ - 99.95(5) 
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(1) ถือหุ้นผ่านบริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.97 
(2) ถือหุ้นผ่านบริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99  
(3) จดทะเบียนเลิกบริษัทเม่ือวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 และอยูร่ะหวา่งช าระบญัชี 
(4) ถือหุ้นผ่านบริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 100.00 จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเม่ือวนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
(5) มีอ านาจควบคมุผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

 

2) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่มีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมต้นใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคญัและเก่ียวข้องกบักลุม่กิจการ ตามรายละเอียดในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2.3 
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงินรวมของธนาคาร งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นและงบ
กระแสเงินสด  

 

ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
งบการเงนิรวม 

 
พ.ศ. 2558 

 
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2560 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

สินทรัพย์ 
     

เงินสด 1,032,052 
 

1,167,425 
 

1,424,564 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 9,801,161 

 
11,484,482 

 
11,510,827 

สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์  1,756,965 
 

1,353,345 
 

3,373,938 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิ 20,290,440 

 
28,365,336 

 
34,048,463 

เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องสทุธิ 2,898,694 
 

2,553,786 
 

2,170,438 
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์สุทธิ 843,476 

 
851,094 

 
148,233 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 
    

 
      เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 196,329,407 

 
196,487,830 

 
211,741,726 

      ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์ 284,815 
 

- 
 

- 
      ดอกเบีย้ค้างรับ 936,587 

 
922,666 

 
980,205 

      รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 197,550,809 
 

197,410,496 
 

212,721,931 
      หกั รายได้รอตดับญัชี (18,648,635) 

 
(20,133,733) 

 
(19,634,968) 

      หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (9,539,335) 
 

(10,964,711) 
 

(10,573,666) 
      หกั คา่เผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ (6,413) 

 
(1,135) 

 
(2,294) 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 169,356,426 
 

166,310,917 
 

182,511,003 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 4,598,378 
 

3,728,384 
 

4,094,492 

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ 1,892,262 
 

2,091,799 
 

2,744,165 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนสทุธิ 684,964 

 
733,724 

 
795,761 

คา่ความนิยม 3,066,035 
 

3,066,035 
 

3,066,035 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1,444,770 

 
1,680,935 

 
1,703,440 

ลกูหนีส้ านกัหกับญัชี 1,030,855 
 

629,469 
 

3,992,555 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 14,463,306 

 
7,602,021 

 
4,741,374 

สินทรัพย์อ่ืนสทุธิ 2,984,456 
 

2,157,627 
 

3,009,956 

รวมสินทรัพย์ 236,144,240 
 

233,776,379 
 

259,335,244 
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ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
งบการเงนิรวม 

 
พ.ศ. 2558 

 
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2560 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 
     

หนีส้ิน 
     

เงินรับฝาก 104,326,899 
 

109,922,919 
 

132,878,106 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 9,209,441 

 
8,359,651 

 
8,289,723 

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 388,583 
 

225,390 
 

557,819 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ 2,583,953 

 
2,499,389 

 
4,303,925 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 61,084,916 
 

56,054,619 
 

56,657,584 
ประมาณการหนีส้ิน 441,873 

 
567,823 

 
632,129 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 108,789 
 

54,614 
 

160,138 
เจ้าหนีส้ านกัหกับญัชี 1,097,742 

 
2,885,681 

 
422,323 

เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 9,816,958 
 

4,382,762 
 

4,514,754 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 721,953 

 
476,549 

 
499,498 

เจ้าหนีอ่ื้น 1,861,756 
 

1,876,181 
 

2,924,233 
เจ้าหนีก้รมบงัคบัคดี 575,380 

 
575,380 

 
575,380 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลและภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 695,815 
 

605,053 
 

558,172 
หนีส้ินอ่ืน  5,074,226 

 
4,773,014 

 
4,813,228 

รวมหนีส้ิน 197,988,284 
 

193,259,025 
 

217,787,012 
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ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
งบการเงนิรวม 

 
พ.ศ. 2558 

 
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2560 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

ส่วนของเจ้าของ 
     

ทนุเรือนหุ้น 
     

   ทนุจดทะเบียน 
     

      หุ้นสามญั 846,751,109 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 8,523,373 
 

8,467,511 
 

8,467,511 

   ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 
     

      หุ้นสามญั 846,751,109 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 8,467,511 
 

8,467,511 
 

8,467,511 
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 9,356,233 

 
9,356,233 

 
9,356,233 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 906,182 
 

1,116,748 
 

1,531,618 
ก าไรสะสม 

    
 

   จดัสรรแล้ว 
    

 
      ทนุส ารองตามกฎหมาย 852,337 

 
852,337 

 
852,337 

      อ่ืนๆ 380 
 

380 
 

380 
   ยงัไม่ได้จดัสรร 18,345,916 

 
20,504,824 

 
21,124,099 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 37,928,559 
 

40,298,033 
 

41,332,178 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 227,397 

 
219,321 

 
216,054 

รวมส่วนของเจ้าของ 38,155,956 
 

40,517,354 
 

41,548,232 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 236,144,240 
 

233,776,379 
 

259,335,244 
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ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   

 
งบการเงนิรวม 

 
พ.ศ. 2558 

 
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2560 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

รายได้ดอกเบีย้ 14,776,371 
 

14,869,138 
 

14,844,465 
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 5,327,821 

 
4,436,088 

 
4,216,027 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 9,448,550 
 

10,433,050 
 

10,628,438 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 3,933,960 
 

4,174,296 
 

4,448,116 

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 462,599 
 

467,747 
 

392,980 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,471,361 
 

3,706,549 
 

4,055,136 

ก าไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้า 
    

 

และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 877,447 
 

577,240 
 

268,337 

ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 335,750 
 

203,326 
 

177,943 
รายได้จากเงินปันผลและส่วนแบง่ก าไร 321,246 

 
442,456 

 
673,584 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 602,610 
 

792,921 
 

494,417 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 15,056,964 
 

16,155,542 
 

16,297,855 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
    

 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 4,287,291 
 

4,767,079 
 

4,967,514 

คา่ตอบแทนกรรมการ 23,245 
 

31,982 
 

67,367 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์ 974,765 

 
968,748 

 
988,137 

คา่ภาษีอากร 307,881 
 

334,831 
 

332,325 

ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ทรัพย์สินรอการขาย 423,932 
 

25,898 
 

276,330 

ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย 380,722 
 

(545,112) 
 

209,155 

อ่ืน ๆ 1,424,030 
 

1,768,984 
 

1,737,545 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 7,821,866 
 

7,352,410 
 

8,578,373 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 3,207,974 
 

2,313,121 
 

763,224 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 4,027,124 
 

6,490,011 
 

6,956,258 
ภาษีเงินได้ 601,573 

 
878,896 

 
1,190,205 

ก าไรสุทธิ 3,425,551 
 

5,611,115 
 

5,766,053 
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ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตอ่) 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   

 
งบการเงนิรวม 

 
พ.ศ. 2558 

 
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2560 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
     

  รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ 
     

        ขาดทนุในภายหลงั 
     

    ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุในสิทธิเรียกร้อง (84,279) 
 

(74,019) 
 

(128,260) 

    ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย (123,348) 
 

341,924 
 

685,108 

    ขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงานในตา่งประเทศ -  -  (9,805) 

  ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 
    

 

        ส าหรับรายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 
    

 

        ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 24,290 
 

(66,939) 
 

(134,863) 

  รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ 
    

 

        ขาดทนุในภายหลงั (183,337) 
 

200,966 
 

412,180 

  รายการท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ 
    

 

        ขาดทนุในภายหลงั 
    

 

    การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (16,596) 
 

313 
 

(46,479) 

    ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน 
    

 

        ส าหรับรายการจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 
    

 

        ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 2,689 
 

(1,153) 
 

9,296 

  รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ 
    

 

        ขาดทนุในภายหลงั (13,907) 
 

(840) 
 

(37,183) 

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ (197,244) 
 

200,126 
 

374,997 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 3,228,307 
 

5,811,241 
 

6,141,050 

การแบง่ปันก าไรสทุธิ 
    

 

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 3,317,102 
 

5,546,725 
 

5,736,869 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 108,449 
 

64,390 
 

29,184 
การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จรวม 

    
 

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 3,118,956 
 

5,756,452 
 

6,114,527 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 109,351 

 
54,789 

 
26,523 

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

 
 

  
 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 3.92 
 

6.55 
 

6.78 
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ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
งบการเงนิรวม 

 
พ.ศ. 2558 

 
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2560 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
     

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 4,027,124 
 

6,490,011 
 

6,956,258 
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 

    
 

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 
    

 
คา่เส่ือมราคา 330,662 

 
335,924 

 
683,545 

รายจ่ายตดับญัชี 88,631 
 

103,846 
 

128,855 
ส่วนเกินตดัจ าหน่ายของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 33,262 

 
105,046 

 
110,977 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 3,932,432 
 

3,290,995 
 

1,695,290 
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้อง 20,857 

 
25,814 

 
49,704 

ก าไรจากการโอนเงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ ยืม (28,788) 
 

(486) 
 

- 
ขาดทนุ(ก าไร)ท่ียงัไม่เกิดขึน้จากธุรกรรมเพ่ือค้าและ 
   ปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 

 
648,017  

 
292,282  

 
(216,057) 

(ก าไร) ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมลูค่า 
   ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 

 
250,738  

 
(731,920)  

 
201,768 

ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุทัว่ไป - 
 

101 
 

990 
ขาดทนุจากการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย  423,931 

 
25,899 

 
276,331 

(ก าไร) ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อ่ืน (29,350) 
 

(371) 
 

4,962 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (72,715) 

 
(331,428) 

 
(191,333) 

ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (13,306) 
 

(17,665) 
 

(6,677) 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ -  -  16,313 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 24,507 

 
5,044 

 
239 

รายได้อ่ืน - 
 

(223,372) 
 

- 
รายได้ดอกเบีย้สทุธิ (9,481,812) 

 
(10,538,096) 

 
(10,739,415) 

รายได้เงินปันผล (321,246) 
 

(442,456) 
 

(673,584) 
เงินสดรับดอกเบีย้ 15,049,860 

 
14,977,827 

 
14,912,521 

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (5,517,022) 
 

(4,697,259) 
 

(4,226,660) 
เงินปันผลรับจากหุ้น 320,279 

 
441,133 

 
675,080 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (615,992) 
 

(1,334,469) 
 

(1,278,544) 
คา่ใช้จ่ายประมาณการหนีส้ินเพิ่มขึน้ 23,133 

 
150,823 

 
17,827 

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึน้ (ลดลง) (6,984) 
 

(1,543) 
 

4,316 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 191,194 

 
127,612 

 
141,271 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 9,277,412 
 

8,053,292 
 

8,543,977 
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ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
งบการเงนิรวม 

 
พ.ศ. 2558 

 
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2560 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ตอ่) 
     

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (2,791,790) 
 

(1,965,229) 
 

(36,590) 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าและเผ่ือขาย 7,106,154 

 
(6,812,691) 

 
(1,907,879) 

เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้อง 302,147 
 

244,298 
 

205,180 
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ -  -  (2,545) 
เงินให้สินเช่ือและลกูหนี ้ (1,976,267) 

 
(4,766,306) 

 
(22,597,893) 

ทรัพย์สินรอการขาย 4,681,386 
 

4,849,197 
 

4,132,466 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (7,139,849) 

 
6,429,807 

 
2,860,647 

ลกูหนีส้ านกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 1,537,232 
 

339,438 
 

(3,363,086) 
สินทรัพย์อ่ืน (1,326,310) 

 
777,744 

 
(885,483) 

หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
    

 
เงินรับฝาก (27,970,267) 

 
5,596,020 

 
22,955,187 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (585,628) 
 

(635,790) 
 

(69,928) 
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 73,045 

 
(163,193) 

 
332,429 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ - 
 

(167,078) 
 

(90,000) 
เจ้าหนีส้ านกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 27,305 

 
1,810,160 

 
(2,463,358) 

เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 2,641,409 
 

(4,913,635) 
 

131,992 
เจ้าหนีอ่ื้น 23,998 

 
212,579 

 
1,064,935 

หนีส้ินอ่ืน (422,307) 
 

(304,153) 
 

(126,396) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน (16,542,330) 
 

8,584,460 
 

8,683,655 
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ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
งบการเงนิรวม 

 
พ.ศ. 2558 

 
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2560 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
     

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ระยะยาว (5,987,558) 
 

(1,578,939) 
 

(8,950,923) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ระยะยาว 7,380,514 

 
2,176,610 

 
5,738,381 

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (472,073) 
 

(47,504) 
 

- 
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -  -  226 
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ (764,274) 

 
(545,605) 

 
(686,364) 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 16,754 
 

23,587 
 

28,967 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (229,977) 

 
(162,143) 

 
(188,712) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ (56,614) 
 

(133,994) 
 

(4,058,425) 

     
 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
    

 
เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ 114,666 

 
- 

 
- 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  85,179,723 
 

103,720,782 
 

87,963,601 
เงินสดจ่ายเพ่ือการไถ่ถอนหุ้นกู้  (66,866,341) 

 
(108,586,033) 

 
(87,211,715) 

เงินปันผลจ่าย (1,986,604) 
 

(3,386,978) 
 

(5,080,382) 
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย (100,238) 

 
(61,918) 

 
(28,733) 

เงินลดทนุของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย (11,300) 
 

(946) 
 

(1,057) 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 16,329,906 

 
(8,315,093) 

 
(4,358,286) 

     
 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (9,805) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (269,038) 

 
135,373 

 
266,944 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,301,090 
 

1,032,052 
 

1,167,425 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,032,052 
 

1,167,425 
 

1,424,564 
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ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด  (ตอ่) 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ 
     

รายการที่ไม่ใช่เงินสด 
     

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดที่มีสาระส าคญัได้แก่ 
  

      

 
งบการเงนิรวม 

 
พ.ศ. 2558 

 
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2560 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

เจ้าหนีซ้ือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ (ลดลง) 27,040 
 

(12,520) 
 

(16,884) 

ลกูหนีโ้อนทรัพย์สินเพ่ือช าระหนี ้ 5,962,833 
 

4,005,742 
 

4,774,905 

โอนเงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องเป็นเงินให้สินเช่ือ 3,826 
 

- 
 

- 

ส่วนเกินกวา่ทนุจากการตีมลูค่ายตุิธรรมของ 
    

 

     เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องลดลง (84,279) 
 

(74,019) 
 

(128,260) 

ส่วนเกินกวา่ทนุจากการตีมลูค่ายตุิธรรมของ 
    

 

    เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายเพิ่มขึน้ (ลดลง) (119,875) 
 

341,924 
 

685,108 

โอนเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เป็นท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - 
 

18,736 
 

684,763 

โอนงานระหว่างตดิตัง้เป็นท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ -  -  41,585 

โอนงานระหว่างตดิตัง้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน -  -  204,521 

โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ -  -  1,185 
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13.2  อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
อตัราสว่นทางการเงิน (Ratio Analysis) ของธนาคารและบริษัทยอ่ย 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)     

อตัราก าไรขัน้ต้น(A) 69.1 74.2 76.1 

อตัราก าไรสทุธิ* 21.9 32.3 34.8 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 8.9 14.2 14.1 

อตัราดอกเบีย้รับจากเงินให้สินเช่ือ(B)    7.5 7.5 7.5 

อตัราดอกเบีย้จ่าย(C) 3.0 2.5 2.3 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้จากเงินให้สินเช่ือ 4.5 4.9 5.2 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 6.2 7.3 5.0 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)       

อตัราส่วนรายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สินทรัพย์(D) 4.0 4.4 4.3 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 1.4 2.4 2.3 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์* (เทา่) 0.1 0.1 0.1 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)       
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของเจ้าของ  5.2 4.8 5.2 

อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก 170.6 160.4 144.6 

อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินฝากและเงินกู้ ยืม 107.6 106.3 101.4 

อตัราส่วนเงินฝากตอ่หนีส้ินรวม 52.7 56.9 61.0 

อตัราการจ่ายเงินปันผล** 76.5 91.6 73.8 

เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เส่ียง (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) 16.5 18.5 16.5 

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)       
อตัราส่วนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู(E)ตอ่สินเช่ือรวม 5.4 6.2 5.5 

อตัราส่วนหนีส้ญูตอ่สินเช่ือรวม 1.5 1.1 1.1 

อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้ตอ่สินเช่ือรวม 5.8 5.6 5.0 

อตัราส่วนดอกเบีย้ค้างรับตอ่สินเช่ือรวมและดอกเบีย้ค้างรับ 0.5 0.5 0.5 

อัตราส่วนอ่ืนๆ (Other Ratio)       
อตัราส่วนเงินกองทนุสภาพคล่องตอ่หนีส้ินทัว่ไป (NCR เกณฑ์ กลต.) - บล.ภทัร 58.27 32.22 32.31 

* รายได้จากการด าเนินงานรวมขาดทนุจากทรัพย์สินรอการขาย 
** ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 8/2560 เม่ือวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 มีมติอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล จากผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 
มกราคม – 30 มิถนุายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 2.0 บาท ซึง่จา่ยเงินปันผลวนัที่ 22 กนัยายน 2560 
(A) อตัราก าไรขัน้ต้น = รายได้ดอกเบีย้สทุธิ+รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ / รายได้ดอกเบีย้+ รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 
(B) อตัราดอกเบีย้รับ = รายได้ดอกเบีย้ของเงนิให้สนิเช่ือและรายได้ดอกเบีย้ของเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน/(เงินให้สนิเช่ือเฉล่ีย) 
(C)  อตัราดอกเบีย้จ่าย = คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้/(เงินฝากเฉล่ีย+เงินกู้ ยืมเฉล่ีย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีมีดอกเบีย้เฉล่ีย) 
(D) อตัราสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สนิทรัพย์ = รายได้ดอกเบีย้สทุธิ/สนิทรัพย์เฉล่ีย   
(E)    อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู รวมคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู-ส ารองทัว่ไปและคา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้     
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

การวิเคราะห์และค าอธิบายงบการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A) ส าหรับงวดปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 ซึง่อธิบายการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในข้อมลูทางการเงินรวม โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานรวม และฐานะ
การเงินรวมส าหรับงวดปี 2560 กบังวดปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้

ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงนิและตลาดทุน 

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 เห็นสญัญาณฟืน้ตวัทีช่ดัเจนขึน้ในชว่งไตรมาสที่ 4/2560 โดยการฟืน้ตวัเร่ิมกระจายตวัจาก
ภาคตา่งประเทศเข้าสูใ่นประเทศมากขึน้ แตเ่ป็นไปอยา่งเช่ืองช้าและคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยภาคเศรษฐกิจตา่งประเทศเร่ิมเห็น
สญัญาณฟืน้ตวั ทัง้การสง่ออกทีม่ลูคา่การสง่ออกทัง้ปี 2560 กลบัมาขยายตวัสงูถึงร้อยละ 9.9 ตอ่ปี เปรียบเทยีบกบัปีก่อน
หน้าที่ขยายตวัต ่ามากที่ร้อยละ 0.5 ตอ่ปี ซึง่เป็นไปตามอปุสงค์ในตลาดโลกที่ฟืน้ตวัตอ่เนื่องในช่วงที่ผา่นมา และภาคการ
ทอ่งเที่ยวที่ขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีปริมาณนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาตติลอดทัง้ปี 2560 จ านวน 35.4 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 
8.8 ตอ่ปี สว่นภาคเศรษฐกิจในประเทศนัน้เร่ิมเห็นการบริโภคและการลงทนุฟืน้ตวับ้าง แตก่ระจายตวัได้อยา่งไมท่ัว่ถงึ (Broad-
based) โดยการบริโภคเร่ิมเห็นสญัญาณฟืน้ตวัในหมวดสนิค้าคงทน โดยเฉพาะรถยนต์และหมวดบริการ ขณะที่หมวดสนิค้า
ไมค่งทนและสนิค้ากึ่งคงทน เชน่ อาหารและเคร่ืองนุง่หม่ ยงัคงชะลอตวั บง่ชีถ้ึงก าลงัซือ้ของเศรษฐกิจรากหญ้าทีย่งัออ่นแอ 
สว่นภาคการลงทนุเร่ิมเห็นสญัญาณฟืน้ตวับ้างแตย่งัไมช่ดัเจนนกั สอดคล้องกบัการผลติภาคอตุสาหกรรมที่เร่ิมฟืน้ตวัหลงัจาก
หดตวัในชว่งคร่ึงปีแรก แตห่ากพิจารณาในรายละเอยีดจะพบวา่เป็นภาคการผลติที่เก่ียวข้องกบัการสง่ออกเป็นหลกั เช่น 
อิเลก็ทรอนิกส์ ขณะที่การผลติเพือ่รองรับอปุสงค์ในประเทศเพิง่เร่ิมเห็นสญัญาณบวกในเดือนพฤศจิกายน 2560 

ส าหรับเศรษฐกิจในปี 2561 แม้วา่จะมีทิศทางปรับตวัดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง แตย่งัมีปัจจยัหลกัที่ต้องติดตาม 3 ประการ 
ได้แก่ หนึง่ เศรษฐกิจไทยจะฟืน้ตวัได้อยา่งทัว่ถึงหรือไม ่ที่ผา่นมาเศรษฐกิจไทยฟืน้ตวัจากภาคระหวา่งประเทศเป็นหลกั ขณะที่
เศรษฐกิจในประเทศยงัคงชะลอตวั โดยหากเง่ือนไข 3 ประการเป็นจริง อนัได้แก่ (1) อตัราเงินเฟ้อปรับตวัเพิ่มขึน้ (2) ราคา
สนิค้าเกษตรเร่ิมเพิม่สงูขึน้ สง่ผลให้รายได้เกษตรกรเพิม่ขึน้ และ (3) คา่จ้างโดยรวมปรับเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะคา่จ้างแรงงาน
ระดบัลา่ง ก็อาจท าให้เศรษฐกิจขยายตวัอยา่งทัว่ถงึมากขึน้ สอง การลงทนุของภาครัฐและเอกชนจะกลบัมาขยายตวัหรือไม ่ที่
ผา่นมาการเบกิจา่ยงบลงทนุของภาครัฐ (รวมรัฐวิสาหกิจ) ต ่ากวา่เป้าหมายมาโดยตลอด แตห่ากการเบิกจ่ายงบประมาณ
สามารถท าได้ตามเป้าหมายและสามารถเร่งการก่อสร้างโครงการภาครัฐได้ตามที่ประกาศไว้จริง ก็จะมีสว่นเหน่ียวน า 
(Crowding-in) การลงทนุภาคเอกชนให้กลบัมาได้บ้าง และสาม ความตงึตวัภาคการเงินจะผอ่นคลายลงหรือไม ่ ที่ผา่นมา
แม้วา่อตัราดอกเบีย้นโยบายและอตัราดอกเบีย้ในตลาดการเงินจะอยูใ่นระดบัต ่า แตส่ภาพคลอ่งทางการเงินมิได้ไหลเข้าไปสู่
ภาคธุรกิจทีม่ีความต้องการทางการเงินเทา่ที่ควร เช่น ธุรกิจขนาดกลางและยอ่ม (SMEs) ซึง่สว่นหนึง่เป็นเพราะภาพรวม
เศรษฐกิจทีย่งัชะลอตวัและคณุภาพสนิเช่ือยงัอยูใ่นระดบัต า่ แตห่ากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจเร่ิมกระจายตวัทัว่ถงึขึน้ อาจท าให้
คณุภาพสนิเช่ือเร่ิมกลบัมาดีขึน้ และสง่ผลบวกตอ่การขยายตวัของสนิเช่ือในระยะตอ่ไป ทัง้นี ้นโยบายการเงินโลกจากธนาคาร
กลางชัน้น า เช่น สหรัฐอเมริกา ยโุรป ญ่ีปุ่ น และจีน ที่จะเร่ิมตงึตวัขึน้อาจสง่ผลตอ่ความตงึตวัทางการเงินในประเทศด้วย
เช่นกนั  

ภาวะตลาดรถยนต์ในปี 2560 ฟืน้ตวัอยา่งตอ่เนื่องและมากกวา่ทีฝ่่ายวจิยัของธนาคารคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 8.0 โดย
ยอดขายรถยนต์ใหมโ่ดยรวมส าหรับปี 2560 มีจ านวน 871,647 คนั ขยายตวัร้อยละ 13.4 ตอ่ปี โดยยอดขายรถยนต์เชิง
พาณิชย์และรถยนต์นัง่สว่นบคุคลในปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 7.5 ตอ่ปี และร้อยละ 23.7 ตอ่ปีตามล าดบั ซึง่สาเหตหุลกัของ
การขยายตวัอยา่งมากของยอดขายรถยนต์นัง่สว่นบคุคลเป็นผลจากฐานต า่ในช่วงเดยีวกนัของปีกอ่น การท่ีผู้ประกอบการมี
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การออกโมเดลใหม ่ การเปลีย่นรถยนต์จากโครงการรถยนต์คนัแรก ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟืน้ตวัขึน้ รวมถึงกิจกรรม
สง่เสริมการขายของคา่ยรถยนต์ที่มีอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้ ฝ่ายวจิยัของธนาคารคาดวา่ยอดขายรถยนต์ใหมใ่นปี 2561 อาจจะ
ขยายตวัได้อยา่งตอ่เนื่องที่ร้อยละ 6.0 ตอ่ปี 

ส าหรับตลาดทนุ มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลีย่ตอ่วนัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาด เอม็ เอ ไอ ส าหรับปี 2560 
เทา่กบั 50,114 ล้านบาท ลดลงจาก 52,526 ล้านบาทในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 4.6  โดยดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ (SET 
index) ณ สิน้ปี 2560 ปิดที่ 1,753.71 จดุ เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.7 จาก 1,542.94 จดุ ณ สิน้ปี 2559 

ภาพรวมการด าเนินธุรกิจในปี 2560 

สนิเช่ือรวมของธนาคารในปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 9.3 เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2559 หลงัจากที่หดตวัมาเป็น
ระยะเวลา 3 ปีตอ่เนื่องกนัมาตัง้แตปี่ 2557 โดยสนิเช่ือของธนาคารขยายตวัเกือบทกุประเภท ยกเว้นสนิเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ที่
ยงัคงหดตวั กลา่วคือ สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยัขยายตวัร้อยละ 204.8 สนิเช่ือ Micro SMEs ซึง่รวมสนิเช่ือ SME Car3x ขยายตวั
ร้อยละ 83.9 สนิเช่ือบคุคลขยายตวัร้อยละ 35.5 สนิเช่ือบรรษัทขยายตวัร้อยละ 129.7 สนิเช่ือ Lombard ขยายตวัร้อยละ 62.2 
สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ขยายตวัร้อยละ 10.4 ในขณะท่ีสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์หดตวัร้อยละ 8.1 เมื่อเปรียบเทยีบกบั ณ สิน้
ปี 2559  

ด้านคณุภาพของสนิเช่ือ ปริมาณสนิเช่ือด้อยคณุภาพรวมของธนาคารลดลง โดยมีอตัราสว่นสนิเช่ือด้อยคณุภาพตอ่
สนิเช่ือรวม ณ สิน้ปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 5.0 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัร้อยละ 5.6 ณ สิน้ปี 2559  

ด้านธุรกิจบริหารหนี ้ในปี 2560 ธนาคารขายทรัพย์รอการขายได้จ านวน 987 ล้านบาท และมีก าไรจากการขายทรัพย์
รอการขายจ านวน 504 ล้านบาท ในขณะท่ีธุรกิจตลาดเงินสามารถท ารายได้ในปี 2560 ได้จ านวน 273 ล้านบาท และในด้าน
ธุรกิจตลาดทนุ บล.ภทัร มีสว่นแบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาด เอ็ม เอ ไอ 
(ไมร่วมบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท) ลดลงจากร้อยละ 4.81 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 4.69 ในปี 2560 เป็นอนัดบัท่ี 5 จาก
จ านวนบริษัทหลกัทรัพย์ทัง้หมด 38 แหง่ 

ส าหรับปี 2560  ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิ (ไม่รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) เท่ากบั 5,737 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 เมื่อเปรียบเทียบกบัก าไรสทุธิจ านวน 5,547 ล้านบาทในปี 2559 และมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมเท่ากบั 6,115 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.2 จากก าไรเบ็ดเสร็จรวมจ านวน 5,756 ล้านบาทในปี 2559 โดยก าไรเบ็ดเสร็จรวมดกัลา่วได้รวมผล
จากการวดัมลูคา่หลกัทรัพย์เผ่ือขายอนัเป็นผลจากความผนัผวนของตลาดทนุ   

ผลการด าเนินงานรวมของธนาคารและบริษัทย่อย    

 

อัตราส่วนต่างๆ (ร้อยละ) ไตรมาส 
ที่ 4/2559 

ปี 2559 
ไตรมาส 
ที่ 1/2560 

ไตรมาส 
ที่ 2/2560 

ไตรมาส 
ที่ 3/2560 

ไตรมาส 
ที่ 4/2560 

ปี 2560 

อตัราการเตบิโตของเงินให้สินเช่ือ  0.6 (0.8) 1.3 2.8 0.2 4.8 9.3 
สินเช่ือด้อยคณุภาพตอ่สินเช่ือรวม 
(ไม่รวมรายการระหวา่งธนาคาร) 

5.6 5.6 5.6 5.8 5.6 5.0 5.0 

อตัราส่วนการตัง้ส ารองตอ่สินเช่ือด้อย
คณุภาพ 

110.1 110.1 110.0 104.6 105.6 109.8 109.8 

อตัราส่วนส ารองตอ่ส ารองตามเกณฑ์ 187.8 187.8 188.1 185.1 185.4 188.6 188.6 
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รายการแสดงก าไรขาดทนุ 

ส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ข้อมูลทางการเงนิรวม เปล่ียนแปลง  
(พันบาท) 2560  2559 จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายได้ดอกเบีย้ 14,844,465 14,869,138 (24,673) (0.2) 
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 4,216,027 4,436,088 (220,061) (5.0) 

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 10,628,438 10,433,050 195,388 1.9 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 4,448,116 4,174,296 273,820 6.6 
คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 392,980 467,747 (74,767) (16.0) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 4,055,136 3,706,549 348,587 9.4 
ก าไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 268,337 577,240 (308,903) (53.5) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 177,943 203,326 (25,383) (12.5) 
รายได้จากเงินปันผลและส่วนแบง่ก าไร 673,584 442,456 231,128 52.2 
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 494,417 792,921 (298,504) (37.6) 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 16,297,855 16,155,542 142,313 0.9 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 4,967,514 4,767,079 200,435 4.2 
คา่ตอบแทนกรรมการ 67,367 31,982 35,385 110.6 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์ 988,137 968,748 19,389 2.0 
คา่ภาษีอากร 332,325 334,831 (2,506) (0.7) 
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ทรัพย์สินรอการขาย 276,330 25,898 250,432 967.0 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย 209,155 (545,112) 754,267 (138.4) 
อ่ืน ๆ 1,737,545 1,768,984 (31,439) (1.8) 

รวมคา่ใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 8,578,373 7,352,410 1,225,963 16.7 
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 763,224 2,313,121 (1,549,897) (67.0) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 6,956,258 6,490,011 466,247 7.2 
ภาษีเงินได้ 1,190,205 878,896 311,309 35.4 

ก าไรสุทธิ 5,766,053 5,611,115 154,938 2.8 

 
    

การแบ่งปันก าไรสุทธิ     
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 5,736,869 5,546,725 190,144 3.4 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 29,184 64,390 (35,206) (54.7) 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 6,114,527 5,756,452 358,075 6.2 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 26,523 54,789 (28,266) (51.6) 

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่     
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)                 6.78                  6.55                  0.23             3.5  
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ผลการด าเนินงานปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559   

ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิ (ไมร่วมสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) เทา่กบั 5,737 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 โดยเป็นก าไรสทุธิของธุรกิจตลาดทนุซึง่ด าเนินการโดยทนุภทัรและบริษัทยอ่ย ซึง่ได้แก่ บล.ภทัร 
และ บลจ.ภทัร จ านวน 895 ล้านบาท หากพจิารณาก าไรเบ็ดเสร็จรวมจะเทา่กบั 6,115 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.2 โดยเป็น
ก าไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจตลาดทนุจ านวน 1,334 ล้านบาท ซึง่ก าไรเบ็ดเสร็จรวมดงักลา่วได้รวมผลจากการวดัมลูคา่หลกัทรัพย์
เผ่ือขายอนัเป็นผลจากความผนัผวนของตลาดทนุ  

รายไดด้อกเบีย้ มจี านวน 14,844 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยที่ร้อยละ 0.2 จากปี 2559 โดยหลกัมาจากการลดลงของ
รายได้ดอกเบีย้เงินลงทนุในสทิธิเรียกร้องที่ลดลงร้อยละ 51.3 เนื่องจากในปี 2559 ธนาคารมกีารเจรจาปรับโครงสร้างลกูหนี ้
รายใหญ่ สง่ผลให้มีรายได้ดอกเบีย้เงินลงทนุในสทิธิเรียกร้องเพิม่ขึน้ในปี 2559 ประกอบกบัรายได้ดอกเบีย้จากสนิเช่ือเชา่ซือ้
และสญัญาเชา่การเงินในปี 2560 ลดลงร้อยละ 1.4 ตามการหดตวัของสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ สว่นสนิเช่ืออื่นๆ (ยกเว้นสนิเช่ือเช่า
ซือ้รถยนต์) ทีม่ีการขยายตวัทกุประเภท สง่ผลให้รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้สนิเช่ือเพิม่ขึน้ร้อยละ 13.7  ตามปริมาณการเพิ่มขึน้
ของสนิเช่ือ 

 

งวดปีสิน้สุด ณ วันที่ งบการเงนิรวม เปล่ียนแปลง 
  31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 14,844 14,869 (25) (0.2) 

เงินให้สินเช่ือ 5,023 4,419 605 13.7 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 155 135 21 15.3 

เช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน 8,805 8,928 (123) (1.4) 

เงินลงทนุ 378 403 (25) (6.3) 

เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้อง 480 985 (505) (51.3) 

อ่ืนๆ 3 0 3 n.a. 

 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ มีจ านวน 4,216 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.0 จากปี 2559 โดยหลกัมาจากค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จาก
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมที่ลดลงร้อยละ 29.4 ตามปริมาณการออกตราสารหนีท้ี่ลดน้อยลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
เงินรับฝากเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.5 จากปริมาณเงินรับฝากในปี 2560 ที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.9 เพื่อรองรับการขยายตวัของสนิเช่ือ ทัง้นี ้
อตัราดอกเบีย้จ่ายในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 2.3 โดยเป็นผลจากการบริหารต้นทุนที่มี
ประสทิธิภาพท่ีธนาคารได้ด าเนินการมาอยา่งตอ่เนื่อง 

 

งวดปีสิน้สุด ณ วันที่   งบการเงนิรวม เปล่ียนแปลง 

 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 4,216 4,436 (220) (5.0) 

   เงินรับฝาก 2,270 2,111 158 7.5 
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งวดปีสิน้สุด ณ วันที่   งบการเงนิรวม เปล่ียนแปลง 

 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 ล้านบาท ร้อยละ 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 118 89 29 32.0 

   ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 1,031 1,462 (430) (29.4) 

   คา่ธรรมเนียมในการกู้ ยืมเงิน 6 3 2 69.3 

   เงินน าส่ง FIDF และ DPA 754 726 28 3.9 

   อ่ืนๆ 38 45 (7) (15.9) 

 
รายได้ดอกเบี้ยสทุธิ มีจ านวน 10,628 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 195 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 จากรายได้ดอกเบีย้

สทุธิจ านวน 10,433 ล้านบาทในปี 2559  ทัง้นี ้ในสว่นของอตัราดอกเบีย้รับของเงินให้สินเช่ือในปี 2560 อยู่ที่ระดบัเดียวกบัปี 
2559 ที่ร้อยละ 7.5 โดยเป็นผลมาจากการขยายตวัของสินเช่ือของธนาคารที่มีการกระจายตวัมากขึน้ทัง้ในประเภทที่มีอตัรา
ดอกเบีย้รับสงู ได้แก่ สินเช่ือบคุคล สินเช่ือ SME Car3x และสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใช้แล้ว และประเภทที่มีอตัราดอกเบีย้รับต ่า 
ได้แก่ สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั สนิเช่ือบรรษัท และสนิเช่ือ Lombard  ในขณะท่ีอตัราดอกเบีย้จ่ายยงัคงลดลงเป็นร้อยละ 2.3 จาก
ร้อยละ 2.5  ในปี 2559 สง่ผลให้สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ในปี 2560 ปรับเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 5.2 จากร้อยละ 4.9 ในปี 2559   

 

อัตราส่วนต่างๆ (ร้อยละ) 
ไตรมาสที่ 
4/2559 

ปี 2559 
ไตรมาสที่ 
1/2560 

ไตรมาสที่ 
2/2560 

ไตรมาสที่ 
3/2560 

ไตรมาสที่ 
4/2560 

ปี 2560 

อตัราดอกเบีย้รับของเงินให้สินเช่ือ 7.9 7.5 7.6 7.6 7.7 7.4 7.5 

อตัราดอกเบีย้จ่าย  2.4 2.5 2.4 2.3 2.1 2.3 2.3 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ 5.5 4.9 5.2 5.3 5.6 5.1 5.2 

 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสทุธิ มีจ านวน 4,055 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 349 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.4 จากปี 
2559 โดยในสว่นของธุรกิจตลาดทนุมีรายได้จากคา่ธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทนุจ านวน 535 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 204 
ล้านบาท หรือร้อยละ 61.7 จากปี 2559 ที่มีคา่ธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทนุจ านวน 331 ล้านบาท โดยในปี 2560 สินทรัพย์
ภายใต้การบริหารจัดการในส่วนของธุรกิจจัดการกองทุนขยายตวัร้อยละ 68 รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ
รายได้จากการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์เทา่กบั 433 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 152.7 จากรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
และรายได้จากการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์จ านวน 171 ล้านบาทในปี 2559  ทัง้นี ้รายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์มีจ านวน 
1,545 ล้านบาท ลดลงจ านวน 146 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6 ตามปริมาณการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2559 และในสว่นของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารมีรายรับจากค่านายหน้าขายประกนัจ านวน 957 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้เลก็น้อยที่ร้อยละ 0.5 จากปี 2559 

 รายไดจ้ากการด าเนินงาน มีจ านวน 16,298 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 142 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 จากงวดเดียวกนัของปี
ก่อน โดยนอกจากรายได้ดอกเบีย้สทุธิและรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิที่เปลีย่นแปลงตามที่กลา่วข้างต้นแล้ว ธนาคาร
มีก าไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในปี 2560 ลดลงร้อยละ 53.5 โดยมีก าไรจ านวน 268 ล้านบาท 
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ลดลงจากจ านวน 577 ล้านบาทในปี 2559 และในสว่นของก าไรจากเงินลงทนุมีจ านวน 178 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.5 จาก
ปีก่อนที่มีจ านวน 203 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มีจ านวน 8,578 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.7 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559  โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากผลก าไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย ซึ่งในปี 2560 มีผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
จ านวน 209 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัก าไรจ านวน 545 ล้านบาทที่บนัทึกในปี 2559 สง่ผลให้มีค่าใช้จ่ายในรายการนีเ้พิ่มขึน้
จ านวน 754 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 ส าหรับผลขาดทนุจากการขายทรัพย์สนิรอการขายจ านวน 209 ล้านบาทใน
ปี 2560 ประกอบด้วยผลขาดทนุจากการขายรถยึดจ านวน 713 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 69 ล้านบาท จากจ านวน 644 ล้าน
บาทในปี 2559 และมีก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์รอการขายจ านวน 504 ล้านบาท ลดลงจ านวน 685 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกบัก าไรจ านวน 1,189 ล้านบาทจากปริมาณการขายอสงัหาริมทรัพย์รอการขายที่มีจ านวนสงูในปี 2559 โดยในปี 
2560 ธนาคารขายอสงัหาริมทรัพย์รอการขายได้จ านวน 987 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัจ านวน 2,633 ล้านบาทในปี 
2559  

นอกจากนี ้ธนาคารยังมีรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขายจากการรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ 
จ านวน 276 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2559 ที่มีขาดทนุจ านวน 26 ล้านบาท 

หากไม่รวมผลก าไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายและผลขาดทนุจากการปรับมลูค่าทรัพย์สินรอการขาย   
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานในปี 2560 เทา่กบั 8,093 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.8 จากปี 2559 ที่มีคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน
จ านวน 7,872 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับพนักงาน ทัง้นี  ้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน (ไมร่วมผลก าไรขาดทนุจากการขายทรัพย์สนิรอการขายและผลขาดทนุจากการปรับมลูคา่ทรัพย์สนิรอการขาย) ตอ่
รายได้สทุธิในปี 2560 เทา่กบัร้อยละ 48.2   

หนีสู้ญ หนีส้งสยัจะสูญ และขาดทนุจากการดอ้ยค่า มีจ านวน 763 ล้านบาท  ลดลงจากจ านวน 2,313 ล้านบาทในปี 
2559 โดยในปี 2559 ธนาคารได้มีการตัง้ส ารองทั่วไปจ านวน 1,650 ล้านบาท ส าหรับปี 2560 คณุภาพสินเช่ือโดยรวมของ
ธนาคารปรับตวัดีขึน้ ปริมาณสนิเช่ือด้อยคณุภาพรวมลดลง รวมถึงสนิเช่ือจดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษปรับตวัดีขึน้ นอกจากนี  ้ใน
ปี 2560 ธนาคารได้มีความคืบหน้าในการแก้ไขสินเช่ือด้อยคณุภาพในสว่นของสินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ สง่ผลให้ปริมาณ
สินเช่ือด้อยคุณภาพในส่วนนีล้ดลง ทัง้นี  ้การตัง้ส ารองหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (ไม่รวมการตัง้
ส ารองทัว่ไป) และรายการขาดทนุจากการขายรถยดึ (Credit Cost) ส าหรับปี 2560 คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.80 ของยอดสินเช่ือ
เฉลีย่ 

ณ สิน้ปี 2560 ยอดส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญและค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนีม้ีจ านวน 
10,576 ล้านบาท โดยมียอดส ารองทัว่ไปทัง้สิน้จ านวน 4,500 ล้านบาท อตัราสว่นส ารองทัง้สิน้ตอ่ส ารองตามเกณฑ์เทา่กบัร้อย
ละ 188.6 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 187.8  ณ สิน้ปี 2559 และมีอตัราส่วนส ารองต่อสินเช่ือด้อยคุณภาพเท่ากับร้อยละ 109.8 
ใกล้เคียงกบั ณ สิน้ปี 2559 ที่อยูท่ี่ร้อยละ 110.1 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 1,190 ล้านบาท คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 17.1 โดยมีก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน
เทา่กบั 6.78 บาทตอ่หุ้น 
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อัตราส่วนรายปี 
ไตรมาสที่  
4/2559 

ปี 2559 
ไตรมาสที่ 
1/2560 

ไตรมาสที่ 
2/2560 

ไตรมาสที่ 
3/2560 

ไตรมาสที่ 
4/2560 

ปี 2560 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,452 5,547 1,524 1,185 1,723 1,305 5,737 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นเฉล่ีย (ROAE) (ร้อยละ) 

14.6 14.2 14.8 11.6 17.3 12.8 14.1 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 

14.9 14.6 15.1 11.3 17.3 13.0 14.2 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวมเฉล่ีย (ROAA) (ร้อยละ) 

2.5 2.4 2.6 1.9 2.7 2.1 2.3 

ก าไรเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 1,255 5,756 1,563 1,416 1,796 1,340 6,115 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นเฉล่ีย (ROAE) (ร้อยละ) 

12.6 14.7 15.2 13.9 18.0 13.2 15.0 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 

12.9 15.2 15.5 13.5 18.0 13.4 15.2 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวมถวัเฉล่ีย (ROAA) (ร้อยละ) 

2.1 2.4 2.6 2.2 2.8 2.1 2.5 
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 ฐานะการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย 

 สินทรพัย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 259,335 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 25,559 ล้านบาท หรือร้อยละ 
10.9 จาก ณ สิน้ปี 2559 โดยเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(หกัรายได้รอตดับญัชี) มีจ านวน 192,107 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.9 
เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2559 ที่มีจ านวน 176,354 ล้านบาท 

 

สินทรัพย์ ข้อมูลทางการเงนิรวม เปล่ียนแปลง 

(พันบาท)  
31 ธันวาคม 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
จ านวนเงิน ร้อยละ 

 เงินสด  1,424,564 1,167,425 257,139 22.0 
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  11,510,827 11,484,482 26,345 0.2 
 สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์   3,373,938 1,353,345 2,020,593 149.3 
 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิ  34,048,463 28,365,336 5,683,127 20.0 

 เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องสทุธิ  2,170,438 2,553,786 (383,348) (15.0) 
 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์สทุธิ  148,233 851,094 (702,861) (82.6) 
 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ      

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 211,741,726 196,487,830 15,253,896 7.8 
ดอกเบีย้ค้างรับ 980,205 922,666 57,539 6.2 

 รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 212,721,931 197,410,496 15,311,435 7.8 

หกั รายได้รอตดับญัชี (19,634,968) (20,133,733) 498,765 (2.5) 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (10,573,666) (10,964,711) 391,045 (3.6) 

หกั คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ (2,294) (1,135) (1,159) 102.1 

   รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 182,511,003 166,310,917 16,200,086 9.7 

 ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ  4,094,492 3,728,384 366,108 9.8 
 ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ  2,744,165 2,091,799 652,366 31.2 
 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ  795,761 733,724 62,037 8.5 
 คา่ความนิยม  3,066,035 3,066,035 0 0.0 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  1,703,440 1,680,935 22,505 1.3 
 ลกูหนีส้ านกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 3,992,555 629,469 3,363,086 534.3 

 ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 4,741,374 7,602,021 (2,860,647) (37.6) 

 สินทรัพย์อ่ืนสทุธิ  3,009,956 2,157,627 852,329 39.5 

 รวมสินทรัพย์  259,335,244 233,776,379 25,558,865 10.9 

 

หนีสิ้นรวม มีจ านวน 217,787 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.7 จาก ณ สิน้ปี 2559 โดยเป็นเงินรับฝากจ านวน 132,878 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.9 ประกอบด้วยเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิน้ระยะเวลาร้อยละ 59.4 และเงินฝากกระแสรายวนั
และเงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 40.6 ของเงินรับฝากทัง้หมด โดยเป็นสดัสว่นที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัสดัสว่นเงินฝากกระแส
รายวนัและเงินฝากออมทรัพย์ ณ สิน้ปี 2559 ที่ร้อยละ 53.7 
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ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ ยืมมีจ านวน 56,658 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 จาก ณ สิน้ปี 2559 โดยในปี 2560 
ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ รวมทัง้สิน้ 67,890 ล้านบาท อัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝากและเงินกู้ ยืมเท่ากับร้อยละ 101.8  
เปรียบเทียบกบัร้อยละ 106.3 ณ สิน้ปี 2559 

 

หนีส้ิน ข้อมูลทางการเงนิรวม เปล่ียนแปลง 

(พันบาท) 
31 ธันวาคม 

2560 
 31 ธันวาคม 

2559 จ านวนเงิน ร้อยละ 

 เงินรับฝาก  132,878,106 109,922,919 22,955,187 20.9 

 กระแสรายวนั  414,598 397,636 16,962 4.3 

 ออมทรัพย์  53,472,240 58,626,581 (5,154,341) (8.8) 

 จ่ายคืนเม่ือสิน้ระยะเวลา  78,238,356 50,094,639 28,143,717 56.2 

 บตัรเงินฝาก  752,912 804,063 (51,151) (6.4) 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  8,289,723 8,359,651 (69,928) (0.8) 

 หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  557,819 225,390 332,429 147.5 

 หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์  4,303,925 2,499,389 1,804,536 72.2 

 ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม  56,657,584 56,054,619 602,965 1.1 

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ  50,657,584 49,964,619 692,966 1.4 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 6,000,000 6,000,000 0 0.0 

ตัว๋แลกเงิน  0 90,000 (90,000) (100.0) 

 ประมาณการหนีส้ิน  632,129 567,823 64,306 11.3 

 หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  160,138 54,614 105,524 193.2 

 เจ้าหนีส้ านกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 422,323 2,885,681 (2,463,358) (85.4) 

 เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  4,514,754 4,382,762 131,992 3.0 

 ดอกเบีย้ค้างจ่าย  499,498 476,549 22,949 4.8 

 เจ้าหนีอ่ื้น  2,924,233 1,876,181 1,048,052 55.9 

 เจ้าหนีก้รมบงัคบัคดี  575,380 575,380 0 0.0 

 ภาษีเงินได้นิตบิคุคลและภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย  558,172 605,053 (46,881) (7.7) 

 หนีส้ินอ่ืน   4,813,228 4,773,014 40,214 0.8 

 รวมหนีส้ิน  217,787,012 193,259,025 24,527,987 12.7 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น มีจ านวน 41,548 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.5 จาก ณ สิน้ปี 2559 โดยมีทนุจดทะเบียนและช าระ
แล้วเท่ากบั 8,468 ล้านบาท สว่นเกินมลูค่าหุ้นเท่ากบั 9,356 ล้านบาท และก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรจ านวน 21,124 ล้าน
บาท 
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เงินปันผล ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 สว่นที่เหลือในอตัราหุ้นละ 4.00 บาท เมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 
2560 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 มกราคม - 30 มิถนุายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 2.00 
บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 

อตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรพัย์เสีย่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 
(BIS Ratio) ค านวณตามเกณฑ์ Basel III ซึง่รวมก าไรถึง ณ สิน้ปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 16.45 โดยเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 เทา่กบัร้อย
ละ 13.30 แตห่ากรวมก าไรถงึ ณ สิน้ปี 2560 อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งจะเทา่กบัร้อยละ 17.94 และเงินกองทนุชัน้
ที่ 1 จะเทา่กบัร้อยละ 14.79 

การด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ 

 ปัจจบุนักลุม่ธุรกิจฯ แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ด าเนินงานโดยธนาคาร 
และธุรกิจตลาดทนุ ด าเนินงานโดยบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ได้แก่ ทนุภทัร บล.ภทัร บลจ.ภทัร และ Phatra Equity Market 
Neutral Asia Pacific Fund โดยในด้านการด าเนินงานจะมีการประสานงานกนัอยา่งใกล้ชิดทัง้ในสว่นของธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุ  

กลุม่ธุรกิจฯ ได้มีการตัง้เป้าหมายทางธุรกิจใน 3 เ ร่ือง และมีการจดักลุม่การด าเนินงานตามเป้าหมายเพื ่อ
ด าเนินงานร่วมกนัทัง้ในสว่นธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุ โดยค านึงถึงความเชื่อมต่อและการสร้างประโยชน์
ร่วมกนั  

เป้าหมายทางธุรกิจดงักลา่ว ได้แก่ 1) ธุรกิจด้านการให้สินเช่ือและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (Credit Business) 2) ธุรกิจ 
Private Banking และ 3) ธุรกิจ Investment Banking โดยในสว่นของธุรกิจการให้สินเชื่อจะเน้นการให้บริการด้านสินเชื่อ
รายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อาศยักระบวนการท างานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
อาศยัการพฒันาช่องทางการขายเพื่อให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี ในสว่นธุรกิจ 
Private Banking ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการส าหรับลกูค้าที่มีความมัง่คัง่สงู จะอาศยัความร่วมมือกนัของทัง้ธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในเร่ืองของการใช้ประโยชน์จากฐานลกูค้าและช่องทางสาขา และธุรกิจตลาดทนุในเร่ืองความเชี่ยวชาญด้านการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทนุ (Wealth Management) และส าหรับเป้าหมายทางด้านธุรกิจ Investment Banking 
จะเป็นการด าเนินงานร่วมกนัของหลายหน่วยงานภายใต้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุเพื่อให้สามารถให้บริการ
ผลิตภณัฑ์ทางการเงินได้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์    

สนิเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชย์ประกอบด้วยสนิเช่ือรายยอ่ย สนิเช่ือธุรกิจ สนิเช่ือบรรษัท สนิเช่ือ Lombard สนิเช่ือจาก
การบริหารหนี ้และสนิเช่ืออื่นๆ ดงันี ้

 

ประเภทของสินเช่ือ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 เปล่ียนแปลง 

  

จ านวนเงิน  สดัส่วน จ านวนเงิน สดัส่วน   

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

สินเช่ือรายย่อย 125,954 65.3 123,716 70.1 1.8 

สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 103,926 53.9 113,049 64.1 (8.1) 



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2560  

 สว่นที่ 3-14 หน้า 14-11 

ประเภทของสินเช่ือ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 เปล่ียนแปลง 

  

จ านวนเงิน  สดัส่วน จ านวนเงิน สดัส่วน   

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

สินเช่ือบคุคล 5,745 3.0 4,240 2.4 35.5 

สินเช่ือ Micro SMEs 5,031 2.6 2,735 1.6 83.9 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 11,252 5.8 3,691 2.1 204.8 

สินเช่ือธุรกิจ 44,283 23.0 41,337 23.4 7.1 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 21,276 11.0 19,279 10.9 10.4 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี 23,007 11.9 22,058 12.5 4.3 

สินเช่ือบรรษัท 15,807 8.2 6,882 3.9 129.7 

สินเช่ือสายบริหารหนี ้ 607 0.3 665 0.4 (8.7) 

สินเช่ือ Lombard 6,273 3.3 3,867 2.2 62.2 

รวมเงนิให้สินเช่ือและลูกหนี ้ 192,924 100.0 176,466 100.0 9.3 

 

- สนิเช่ือรายยอ่ย  

สินเช่ือรายย่อยมีจ านวน 125,954 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อยที่ร้อยละ 1.8 จาก ณ สิน้ปี 2559 โดยสินเช่ือรายย่อย
ประกอบด้วยสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ สนิเช่ือบคุคล สนิเช่ือ Micro SMEs ซึง่รวมสนิเช่ือ SME Car3x และสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 

สินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ มีจ านวน 103,926 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 8.1 จาก ณ สิน้ปี 2559 ส าหรับปี 2560 ในสว่นของ
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ ธนาคารมุ่งเน้นการปลอ่ยสินเช่ือใน Segment ที่สามารถแข่งขนัได้ดีและสามารถสร้างผลตอบแทนที่
ดีกวา่ สง่ผลให้อตัราผลตอบแทนรวมของสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ปรับตวัเพิ่มขึน้ ส าหรับยอดสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหมแ่ละรถยนต์
ใช้แล้วที่อนุมตัิใหม่ส าหรับปี 2560 มีจ านวน 34,309 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.9 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 โดย ณ สิน้ปี 
2560 ธนาคารมีสดัสว่นสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหมต่อ่รถยนต์ใช้แล้วเทา่กบั 44:56 และมีสดัสว่นสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ต่อสินเช่ือ
รวมของธนาคารเทา่กบัร้อยละ 53.9 ลดลงจากร้อยละ 64.1 ณ สิน้ปี 2559 จากการท่ีสนิเช่ือของธนาคารมีการกระจายตวัไปใน
สนิเช่ือประเภทอื่นมากขึน้ ทัง้นี ้ยอดขายรถยนต์ใหม่รวมทกุประเภทส าหรับปี 2560 มีจ านวนทัง้สิน้ 871,647 คนั เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 13.4 จากยอดขายในปีก่อน โดยธนาคารมีอัตราส่วนการให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ต่อยอดขายรถยนต์ใหม่ส าหรับปี 
2560 เทา่กบัร้อยละ 2.7 ลดลงจากร้อยละ 3.7 ในปี 2559 

สนิเช่ือรายยอ่ยอื่นๆ ของธนาคารมีการขยายตวัในอตัราที่สงูตลอดปี 2560 โดยหลกัมาจากการขยายสินเช่ือผ่านทีม
ผู้แทนการตลาดที่ธนาคารได้จดัตัง้ขึน้เพื่อเพิ่มช่องทางในการขยายตลาด โดย ณ สิน้ปี 2560 สินเช่ือบคุคลมีจ านวน 5,745 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 35.5 สินเช่ือ Micro SMEs ซึ่งรวมสินเช่ือ SME Car3x มีจ านวน 5,031 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 
83.9 และสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยัมีจ านวน 11,252 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 204.8 จาก ณ สิน้ปี 2559  

-  สนิเช่ือธุรกิจ  



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2560  

 สว่นที่ 3-14 หน้า 14-12 

สนิเช่ือธุรกิจมีจ านวน 44,283 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 7.1 จาก ณ สิน้ปี 2559 สนิเช่ือธุรกิจประกอบด้วยสนิเช่ือ
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และสนิเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

สินเชื่อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีจ านวน 21,276 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 10.4 จาก ณ สิน้ปี 2559 โดยเป็นผลมา
จากการท่ีธนาคารเร่ิมขยายฐานลกูค้าไปยงักลุม่ลกูค้าที่มีขนาดใหญ่มากขึน้ในปี 2560 

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี มีจ านวน 23,007 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.3 ประกอบด้วยสนิเช่ือธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และ
โรงแรม สนิเช่ือธุรกิจขนสง่ สนิเช่ือพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรม และสนิเช่ือเพื่อเคร่ืองจกัรและวสัดกุ่อสร้าง  

- สนิเช่ือบรรษัท  

สนิเช่ือบรรษัทประกอบด้วยสนิเช่ือขนาดใหญ่ที่ให้กบัฐานลกูค้าในกลุม่บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และบริษัทขนาด
ใหญ่ หรือสนิเช่ือที่เก่ียวกบัการท ารายการของสายงานวานิชธนกิจและตลาดทนุ มีจ านวน 15,807 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 
129.7 จาก ณ สิน้ปี 2559 

- สนิเช่ือสายบริหารหนี ้ 

สนิเช่ือสายบริหารหนีป้ระกอบด้วยเงินลงทนุในสทิธิเรียกร้องที่ปรับโครงสร้างหนีแ้ล้วมีจ านวน 607 ล้านบาท  

- สนิเช่ือ Lombard  

สนิเช่ือ Lombard เป็นสินเช่ือหมนุเวียนอเนกประสงค์ส าหรับลกูค้าบคุคลรายใหญ่ โดยใช้ทรัพย์สินทางการเงินของ
ลกูค้าเป็นหลกัประกนั มีจ านวน 6,237 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 62.2 จาก ณ สิน้ปี 2559 

สนิเช่ือด้อยคณุภาพจ าแนกตามประเภทสนิเช่ือมีรายละเอียดดงันี ้

 

ประเภทของสินเช่ือ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

  

จ านวนเงิน สดัส่วน ร้อยละของ
สินเช่ือ 

จ านวนเงิน สดัส่วน ร้อยละของ
สินเช่ือ (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

สินเช่ือรายย่อย 2,985 30.9 2.4 2,602 26.1 2.1 

สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 2,223 23.0 2.1 2,133 21.4 1.9 

สินเช่ือบคุคล 166 1.7 2.9 98 1.0 2.3 

สินเช่ือ Micro SMEs 431 4.5 8.6 296 3.0 10.8 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 165 1.7 1.5 75 0.8 2.0 

สินเช่ือธุรกิจ 6,075 63.0 13.7 6,721 67.4 16.3 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 4,558 47.2 21.4 5,248 52.6 27.2 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี 1,518 15.7 6.6 1,473 14.8 6.7 

สินเช่ือบรรษัท 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

สินเช่ือสายบริหารหนี ้ 587 6.1 96.7 645 6.5 97.0 

สินเช่ือ Lombard 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2560  

 สว่นที่ 3-14 หน้า 14-13 

ประเภทของสินเช่ือ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

  

จ านวนเงิน สดัส่วน ร้อยละของ
สินเช่ือ 

จ านวนเงิน สดัส่วน ร้อยละของ
สินเช่ือ (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

รวม 9,647 100.0 5.0 9,968 100.0 5.6 

 

ปริมาณสนิเช่ือด้อยคณุภาพของธนาคารและบริษัทยอ่ย ณ สิน้ปี 2560 มีจ านวน 9,647 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 
ของสนิเช่ือรวม ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2559 ที่ร้อยละ 5.6 โดยสว่นใหญ่มาจากการลดลงของสนิเช่ือด้อยคณุภาพในสว่นของ
สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดย ณ สิน้ไตรมาสที ่ 4/2560 สินเช่ือด้อยคณุภาพของสนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ปรับลดลง
จ านวน 637 ล้านบาทจาก ณ สิน้ไตรมาสที ่ 3/2560 โดยเป็นผลมาจากความคืบหน้าในการแก้ไขสนิเช่ือด้อยคณุภาพของ
สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ทีธ่นาคารได้พยายามด าเนินการแก้ไขมาอยา่งตอ่เนื่อง โดยในไตรมาสที ่ 4/2560 ธนาคารได้รับ
โอนทรัพย์เพื่อช าระหนีบ้างสว่น ในขณะทีป่ริมาณสนิเช่ือด้อยคณุภาพของสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ยงัคงลดลงอยา่งตอ่เนื่องจาก
ไตรมาสก่อน 

ธุรกิจตลาดทนุ  

 ธุรกิจตลาดทุนประกอบด้วยธุรกิจนายหน้า ธุรกิจวานิชธนกิจ ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจจัดการกองทุน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

- ธุรกิจนายหน้า 

บล.ภทัร ด าเนินธุรกิจให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และตราสารอนพุนัธ์แก่ลกูค้าประเภทสถาบนัทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ รวมถึงกลุม่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ภายใต้บริการ Wealth Management ซึ่งในกลุม่นีบ้ริษัทให้บริการ
เป็นนายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุและหุ้นกู้อนพุนัธ์อีกด้วย ส าหรับปี 2560 บล.ภทัร มีสว่นแบง่ตลาด1 ร้อยละ 4.69 เป็นอนัดบัที่ 
5 จากจ านวนบริษัทหลกัทรัพย์ทัง้หมด 38 แหง่ และ บล.ภทัร มีรายได้คา่นายหน้าจ านวน 1,262 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้
คา่นายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์จ านวน 1,157 ล้านบาท และรายได้ค่านายหน้าจากการซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์จ านวน 
105 ล้านบาท  

- ธุรกิจวานิชธนกิจ 

บล.ภทัร ประกอบธุรกิจวานิชธนกิจ โดยให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ ในปี 2560 
บล.ภทัร มีรายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจรวมจ านวน 433 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจ านวน 
337 ล้าน และรายได้จากการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์จ านวน 96 ล้านบาท  

- ธุรกิจการลงทนุ 

ธุรกิจการลงทนุของกลุม่ธุรกิจฯ อยูภ่ายใต้การด าเนินงานของ 3 หนว่ยงานหลกั โดยทนุภทัรเป็นผู้ประกอบการลงทนุ
โดยตรงภายใต้การดแูลของฝ่ายลงทนุ (Direct Investment) ซึ่งรับผิดชอบการลงทนุระยะปานกลางและระยะยาว สว่น บล.
ภทัร ดแูลการลงทนุระยะสัน้โดย 2 หน่วยงาน คือ 1) ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Equity and Derivatives 
Trading) เน้นการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภททนุ (Equity) และกึ่งทนุ (Equity-Linked Securities) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

                                                           
1 รวมตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดเอ็ม เอ ไอ ไมร่วมบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท (Proprietary Trading) 



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2560  

 สว่นที่ 3-14 หน้า 14-14 

ตลาดอนพุนัธ์ เป็นการลงทนุระยะสัน้ไม่เกิน 1 ปี โดยเน้นกลยทุธ์ด้านการหาก าไรจากสว่นต่าง (Arbitrage) รวมถึงการเป็นผู้
ออกและเสนอขายผลิตภณัฑ์ทางการเงิน (Financial Products) เช่น หุ้นกู้อนพุนัธ์ และใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุันธ์ เป็นต้น 
และ 2) ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) เน้นการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุและตราสารอนพุนัธ์ระยะสัน้ไมเ่กิน 1 ปี 
โดยเน้นกลยทุธ์การลงทนุท่ีผลตอบแทนไมผ่นัแปรกบัทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด (Market Neutral) โดยอาศยัการลงทนุ
อยา่งมีระบบ (Systematic) ประกอบกบัการประมวลข้อมลูเชิงสถิติเป็นเคร่ืองช่วยในการลงทนุ 

ส าหรับปี 2560 ฝ่ายลงทุนมีผลก าไรจากการลงทุนโดยรวมขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
จ านวน 833 ล้านบาท ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์อยู่ในช่วงที่โมเดลไม่สามารถท าก าไรได้ ส่งผลให้มีผลขาดทุนจ านวน 37 ล้านบาท2 
ในขณะที่ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสามารถท ารายได้จ านวน 513 ล้านบาท3 และเมื่อรวมกบัรายได้จาก
การลงทนุอื่นในสว่นของการบริหารเงินทนุและสภาพคลอ่ง ท าให้ในปี 2560 ทนุภทัรและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากธุรกิจการ
ลงทนุจ านวน 1,399 ล้านบาท 

- ธุรกิจจดัการกองทนุ 

บลจ.ภทัร ประกอบธุรกิจจดัการกองทนุภายใต้ใบอนญุาตประกอบกิจการจดัการกองทนุรวมและใบอนญุาตประกอบ
ธุรกิจจัดการกองทนุสว่นบคุคล ให้บริการด้านการจดัการลงทนุแก่ลกูค้าบคุคลทัว่ไปหรือลกูค้าองค์กร นิติบคุคลที่สนใจการ
ลงทุนในกองทุนรวม หรือกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บลจ.ภัทร มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของ
กองทุนรวมเป็นจ านวน 67,238 ล้านบาท มีกองทุนภายใต้การบริหารรวม 28 กองทุน แบ่งออกเป็นกองทุนรวม (Mutual 
Fund) จ านวน 25 กอง และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 3 กอง โดยมีสว่นแบ่งการตลาดร้อยละ 1.34 ส าหรับปี 2560 
บลจ.ภทัร มีรายได้คา่ธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทนุรวมจ านวน 327 ล้านบาท 

ส าหรับธุรกิจกองทนุสว่นบคุคล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บลจ.ภทัร มีมลูค่าสินทรัพย์สทุธิภายใต้การบริหารทัง้สิน้
จ านวน 21,170 ล้านบาท และมีรายได้คา่ธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทนุสว่นบคุคลจ านวน 213 ล้านบาท  

                                                           
2 นอกเหนือจากรายได้จากการลงทนุข้างต้น ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน และรายได้คา่ธรรมเนียมจากการเป็นท่ีปรึกษา
การลงทนุเพิ่มเติม รวมเป็นขาดทนุจ านวน 28 ล้านบาท และมีต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยงจ านวน 37 ล้านบาท โดยสรุป ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มี
ผลขาดทนุรวมหลงัหกัต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยงจ านวน 102 ล้านบาท  

3 รายได้ก่อนหกัต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยง เมื่อหกัต้นทนุดงักลา่วแล้วจะมีผลก าไรจ านวน 502 ล้านบาท 
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 สว่นที่ 3-14 หน้า 14-15 

อันดับความน่าเชื่อถอื 

ลา่สดุเมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2560 บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ได้ยืนยนัอนัดบัเครดิตองค์กรของธนาคารคงเดิมที่ระดบั 
“A-” พร้อมทัง้ก าหนดอนัดบัเครดิตหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลกัประกนัที่ระดบั “A-” และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิคล้ายทนุ Tier 2 ที่ระดบั 
“BBB” โดยมีแนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงที”่ หรือ “Stable” ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

 

28 
ตุลาคม 

2557 ** 

31 
มีนาคม 

2558 * 

26 
พฤศจกิายน 

2558 ** 

15 
มีนาคม 
2559* 

11 
เมษายน 
2560* 

อันดับเครดิตองค์กร  A- A- A- A- A- 

อันดับเครดิตตราสารหนี ้      

KK174B: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560 A- A- A- A- A- 

KK17NA: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560 - - A- A- A- 

KK187A: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 240 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 A- A- A- A- A- 

KK18DA: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 625 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 A- A- A- A- A- 

KK18DB: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 10 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561  A- A- A- A- A- 

KK25DA: หุ้นกู้ ด้อยสิทธิลกัษณะคล้ายทนุท่ีนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 มลูคา่ 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 

- - BBB BBB BBB 

แนวโน้มอันดับเครดิต Positive Stable Stable Stable Stable 

หมายเหต ุ *CreditNews (เป็นการทบทวนอนัดบัเครดิตองค์กรประจ าปี) 
 **CreditUpdate (เป็นการจดัอนัดบัเครดิตส าหรับการออกหุ้นกู้ ระหวา่งปี) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

ธนาคารได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั ธนาคารขอรับรองว่าข้อมลู
ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  นอกจากนี ้ธนาคารขอ
รับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนใน
สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) ธนาคารได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวา่ธนาคารได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้ของ
ธนาคารและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) ธนาคารได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และธนาคารได้แจ้ง
ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 16 มกราคม 2561 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของธนาคารแล้ว ซึ่ง
ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจดัท ารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักับที่ธนาคารได้รับรองความถกูต้องแล้ว ธนาคารได้
มอบหมายให้นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ เป็นผู้ ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  
นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ก ากบัไว้ ธนาคารจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ธนาคารได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

        ช่ือ              ต าแหนง่                            ลายมือช่ือ 

 

1. นายบรรยง พงษ์พานิช      ประธานกรรมการบริหาร                                -บรรยง พงษ์พานิช-                .                                                

                              
  

2. นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ                      -อภินนัท์ เกลียวปฏินนท์-        .     

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ผู้ รับมอบอ านาจ     
  

ช่ือ                 ต าแหนง่               ลายมือช่ือ 
 

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ                       -อภินนัท์ เกลียวปฏินนท์-       .                           

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)* 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายสุพล วัธนเวคนิ 

 ประธานกรรมการ /1 
    (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธาน       
    กรรมการเม่ือวนัท่ี  1  มกราคม 
     2554  
-  ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2516 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

62  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (นกับริหาร)   
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิตศิาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ประวัตกิารอบรม 

 Chairman Dinner (2017) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Family Business Club Event (3/2017) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 สมัมนา SET 100 ผนึกก าลังประชารัฐ 
(2016) 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  Risk Management Program for  
     Corporate Leader (RCL 3/2016) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 CG Forum 4/2015 – Thailand CG Forum 

“Governance as a Driving Force for 

พ่ีชายของ น.ส.
ฐิตนินัท์ วธันเวคนิ 

 

13,676,850  
(1.62) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

มิ.ย. 2560 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท น า้ตาลตะวนัออก จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท รวมวรรธนะ จ ากดั 

2533 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
 
 

บริษัท บีโอที ลีส  (ประเทศไทย) จ ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)* 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 Business Sustainability” 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 Director Certification Program Update  
(DCPU 1/2014)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 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  

 CG Forum 3/2013 Conflict of Interest : 
Fighting  Abusive RPT  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

 Chairman Forum 2/2013  บทบาทของ
ประธานกรรมการในการสง่เสริมจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Financial Institutions Governance Program 
(FGP 2/2011)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)* 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 การปฏิรูปสถาบนัการเงินไทย : จากปัจจบุนั
สูอ่นาคต  (Special Seminar 1/2010) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 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 

 การสมัมนาเพ่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
บริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate 
Governance Report of Thai Listed 
Companies (2007)  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 Leadership, Strategic Growth and 
Change (2006)   
สถาบันบัณฑิตบริหารธุ รกิจศศินทร์แห่ ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Organizing and Managing Strategic 
Alliances for Success and Profit  (2006) 

      สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่     
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Director Certification Program   (DCP 76/2006)  
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สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

 Director Accreditation Program (DAP 56/2006)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

 Orchestrating Winning Performance (2005)  
IMD International ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 Board & CEO Assessment (2003) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

 The Role of the Chairman Program 
(RCP 1/2000) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
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(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 
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2. นางดยันา บุนนาค 

 กรรมการอิสระ /1 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี 

    23 เมษายน 2558 
 
 
 

65  Master of Business Administration 
University of Texas, Austin, U.S.A. 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

 สมัมนา Cyber Resilience Leadership 
(2017) 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 Independent Director Forum 2017 หวัข้อ 
"Updated COSO Enterprise Risk 
Management : Integrating with Strategy 
and Performance”  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Advance Audit Committee Program  
(AACP 25/2017) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Corporate Governance for Capital Market 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการในคณะกรรมการบรูณาการ
ระบบบ าเหน็จบ านาญ 

กระทรวงการคลงั 
 

2558 - ปัจจบุนั อนกุรรมการการลงทนุ กองทนุการออมแหง่ชาต ิ

2557 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก ากบัและตรวจสอบ บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ 

2555 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาอธิการบดี 
รองประธานคณะกรรมการบริหาร  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท รักษาความปลอดภยับหุลนับรีุ 
จ ากดั 

2555 – 2560 กรรมการพิจารณาก าหนดแนวทางการก ากบั
การลงทนุประกอบธรุกิจอ่ืนของบริษัท
ประกนัภยั 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
สง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั 
(คปภ.) 

2555 – 2560 
 

กรรมการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 
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อายุ 
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ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

Intermediaries (CGI 4/2015) 

 Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG 4/2013) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 11/2011 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

 Role of the Compensation Committee 
(RCC 11/2010) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Director Certification Program (DCP  2/2000)   
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 หลักสูตรอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ  
ผู้จดัการกองทนุ 
- รุ่นท่ี 1/2539  
- ทบทวน รุ่นท่ี 7/2548  
- ทบทวน รุ่นท่ี 11 (2/2550)  
- ทบทวน รุ่นท่ี 15 (2/2552) 

สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
 

2558 - 2559 
 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

การไฟฟ้านครหลวง 
 

ก.ค. – พ.ย. 2557 กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

2552 – 2557 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2553 – 2557 
 

ประธานคณะกรรมการวินยับุคคลากรใน
ธุรกิจตลาดทนุ 

2555 – 2556 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหนีแ้ละศกุกู 

2555 – 2556 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารอนพุนัธ์หรือท่ีมีอนพุนัธ์แฝง
หรือตราสารท่ีซบัซ้อน 

2553 – 2556 
 

คณะท างานพิจารณาหลกัเกณฑ์การยอมรับ
สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจหลกัทรัพย์เป็น
องค์กรก ากบัดแูลตนเอง 

2553 – 2555 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหนี ้
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2553 – 2555 ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทศกุกู 

 
 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
 

2553 – 2555 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารทนุ และการบริหารกิจการท่ี
ออกหลกัทรัพย์ 

2553 – 2555 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารอนพุนัธ์หรือท่ีมีอนพุนัธ์แฝง 
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(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

3. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล  
  กรรมการอิสระ  /1    

  ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตั ิ
    ตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 

  กรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการสรรหาและก าหนด 
    คา่ตอบแทน 

 
 

 /1 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
     เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2548 และ 
     เป็นกรรมการอิสระตัง้แตว่นัท่ี   
     7 เมษายน 2549  
 

69  Master’s in Marketing (Certificate Program)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ศลิปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
ประวัตกิารอบรม 

 สมัมนา Cyber Resilience Leadership 
(2017) 

      ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

  Independent  Director  Forum 2017 
หวัข้อ  “Update COSO Enterprise Risk 
Management : Integrating with strategy 
and performance”  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Boards that Make a Difference  
(BMD 4/2017) 

       สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

  งานประชมุเสวนาระดบักรรมการ เร่ือง 
Nomination Committee Best Practice 
Guideline (1/2017) 

ไม่มี 50,000  
(0.01) 

 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัติาม
กฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

2548 - 2549 กรรมการ 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2548 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ท่ีปรึกษาสมาคม 
 
 
 
 
 
 

สมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทย 
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ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
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 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Audit Committee Forum  “The  Audit 
Committee’s Role in Compliance and 
Ethical Culture  Oversight” (1/2017) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

  งานประชมุเสวนาระดบักรรมการ เร่ือง  
 Corporate Governance Code (2016)    
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI  10/2015) 

       สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 CG Forum 1/2015 “CG in Substance 
วฒันธรรมองค์กรกบัหลกัธรรมาภิบาล” 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 Director Certification Program Update 
(DCPU 1/2014)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Financial Institutions Governance 
Program (FGP 2013)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

  CG Forum 4/2013  “The Updated    
    COSO’s 2013 Integrated Internal  

 
 

 
 

 

   

   

 
 
 
 
 
 

  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 10 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

    Control: What the Board and  
    Managements Should Do”   
        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

  The 2nd National Director Conference  
     2013 "Board Leadership Evolution"   
       สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG 1/2011)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Financial Institutes Reform in Thailand 
from Present to the Future (2010)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Economy After the Crisis (2010)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 The Board's Role on Fraud Prevention 
and  Detection (2010)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Monitoring the System of Internal Control 
and Risk Management (MIR 5/2009)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Monitoring of the Quality of Financial 
Reporting (MFR 7/2009)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 11 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Monitoring Fraud Risk Management 
 (MFM 1/2009)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Board and Director Performance Evaluation   (R-WS 
Workshop 2/2008)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 การสมัมนาเพ่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท
จดทะเบียนตามรายงาน  Corporate Governance 
Report  of  Thai Listed Companies  (2007) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 Monitoring the Internal Audit Function 
(MIA 1/2007)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Audit Committee Program (ACP 17/2007) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Role of the Compensation Committee (RCC1/2006)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 DCP Refresher Course (3/2006)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Director Certification Program  
(DCP 9/2001)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 12 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 13 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ 

 กรรมการอิสระ /1 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  

    26 เมษายน 2555 
 

63  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ)  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์การเงิน)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประวัตกิารอบรม 

 สมัมนา Cyber Resilience Leadership 
(2017) 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 Direc to r  Accred i ta t ion  Program 
(DAP 36 /2005)   
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 
 
 
 
 

ไม่มี 488  
(0.00) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2553 – 2555 กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2546 – 2555 กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2559 - ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

2546 – ปัจจบุนั 
 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

2556 – 2557 ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2553 -  2554 ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการ 

2553 – 2554 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

2543 – 2555 ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เค เอส พี สแควร์ จ ากดั 

2553 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลสิซิง่ จ ากดั 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 14 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

5. นายวีรวัฒน์  ชุตเิชษฐพงศ์ 

 กรรมการอิสระ /1 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   30 พฤศจิกายน  2559 

 

57  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) 

       New York University, U.S.A. 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัตกิารอบรม 

 สมัมนา Cyber Resilience Leadership 
(2017) 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 15/2016) 

        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

 Director Accreditation Program       
(DAP 40/2005) 

        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย    

ไม่มี 1,029,739 
(0.12) 

 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

พ.ค. 2560 – 
ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

2555 - 2556 กรรมการ 

2553 - 2559 กรรมการอิสระ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2553 - 2559 กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อกัษร เอ็ดดเูคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท อลัฟ่า แอบโซลทู จ ากดั 

 
            



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 15 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

6. นายธานินทร์ จิระสุนทร 

 กรรมการ /1 

 กรรมการก ากบัการปฏิบตัติาม
กฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 

 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี      
    8 มกราคม 2542 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65  นิตศิาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ประวัตกิารอบรม 

 สมัมนา Cyber Resilience Leadership 
      (2017) 
      ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 11/2016) 

      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 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  

 Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG 1/2011) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ไม่มี 100,000  
(0.01) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการก ากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์
และก ากบักิจการ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2542 – ปัจจบุนั กรรมการ  
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2554 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั 

2552 – 2554 กรรมการผู้จดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 16 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 DCP Refresher Course (5/2007)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 ABM Exec รุ่นท่ี 3 ระบบบญัชีและการเงิน 
เคร่ืองมือส าคญัส าหรับนักบริหาร (2548) 
ศูน ย์ ศึกษ าต่ อ เ น่ื อ ง แห่ ง จุฬ าลงกร ณ์
มหาวิทยาลยั 

 รัฐประศาสนศาสตร์  (2546)  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 Director Certification Program   
(DCP 10/2001) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 การบริหารอสังหาริมทรัพย์และอาคารสูง  
(2536)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 17 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

7. นายสุรพล กุลศิริ 
  กรรมการ /1 

           (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    21 มิถนุายน 2547 

65  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด)   
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประวัตกิารอบรม 

 IOD Special Event 6/2016 : Family  
     Business Club Dinner : การบริหารการ 
     สืบทอด Family Business อย่างมืออาชีพ 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 CG Forum 2/2559 “สจุริตระมดัระวงั 
เกราะคุ้มกนักรรมการ”  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Role of the Nomination and Governance    
Committee (RNG 6/2014)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Role of the Compensation Committee 
(RCC 3/2007) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Director Certification Program  
(DCP 13/2001)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ไม่มี 97,000 
(0.01) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ  ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558  -  ปัจจบุนั ประธานอนกุรรมการวินยั สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการในคณะกรรมการอทุธรณ์ บริษัท ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2546 - 2554 กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 18 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

8. นายสุวทิย์ มาไพศาลสิน 
 กรรมการ /1 
(กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) 

 กรรมการสรรหาและก าหนด  
คา่ตอบแทน 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    12 กนัยายน 2555 
 

 
 

58  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(Finance & International Business)  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

 สมัมนา Cyber Resilience Leadership 
(2017) 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 5/2015) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Audit Committee Program (ACP 
37/2011)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Director Certification Program (DCP 
12/2001)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ไม่มี 779,406 
(0.09) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ   

2555 - 2559 กรรมการบริหาร 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2553 - 2555 กรรมการบริหาร 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2552 - 2555 กรรมการบริหาร 

2555 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2558  - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน)  

2554 – ก.พ.
2560 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

2552 – 2555 กรรมการอิสระ 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เทค็แคร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  RPIC Pte. Ltd. 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท รวมพล ภทัร อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ป 
     2555 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากัด 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 19 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

9. ศ.ดร.อัญญา  ขันธวทิย์ 

 กรรมการ /1 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี 

   24 เมษายน  2560 
 
 
 

55  ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (Ph.D)  
(การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) 
New York University, U.S.A. 

 ปรัชญามหาบณัฑิต (M.Phil.)  
(การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) 
New York University, U.S.A. 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (M.Sc.,เกียรตินิยม) 
(บริการขนสง่ระหว่างประเทศ) 
State University of New York Maritime 
College, U.S.A. 

 บญัชีบณัฑิต   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Advance Audit Committee Program 
(AACP 19/2015) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Director Certification Program  
      (DCP 99/2008) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
เม.ย. 2560 - 
ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2555 – 
พ.ค. 2560 

ท่ีปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยง 

2551 - 2555 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั(มหาชน) 

2551 - 2555 ท่ีปรึกษา 

2553 - 2555 กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั(มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

เม.ย. 2560 - 
ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ม.ค. 2560 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการในคณะกรรมการอทุธรณ์ บริษัท ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการในคณะกรรมการรางวลัคณุภาพแหง่ชาติ  ส านกังานรางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ โรงงานยาสบู  กระทรวงการคลงั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใิน
คณะกรรมการนโยบายและก ากบัการบริหาร 
หนีส้าธารณะ 

กระทรวงการคลงั 
 

2551 – ปัจจบุนั อนกุรรมการบริหารความเสีย่ง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 20 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 2548 – ปัจจบุนั ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและธนาคาร 
(ระดบั 11) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2545 – ปัจจบุนั กรรมการจดัท าบนัทกึข้อตกลงและ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลงั 

2559 - 2560 อนกุรรมการเพ่ือศกึษาปัญหาการก ากบั
ดแูลสหกรณ์ 

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต(ิป.ป.ช.) 

2557 – 2560 กรรมการ องค์การเภสชักรรม 

2542 – 2560 ท่ีปรึกษาด้านวิชาการและอนญุาโต 
ตลุาการเพ่ือยตุข้ิอพิพาทจากธุรกรรมการ
ซือ้ขายตราสารหนี ้

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 21 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

10. นายบรรยง พงษ์พานิช 
 กรรมการ /1 

          (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    26 เมษายน 2555 

63  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
(Finance & International Business)  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI 15/2016) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP 2/2012) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Director Accreditation Program (DAP 36/2005)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 The Role of the Chairman Program 
(RCP 5/2001)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 
 

ไม่มี 1,000,046 
(0.12) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2558 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2546 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2547 - 2555 กรรมการอิสระ 

2553 – เม.ย.2560 
 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2551– เม.ย.2560 กรรมการอิสระ 

2551 - 2555 กรรมการตรวจสอบ 

2552 - 2554 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

พ.ย. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ วชิราวธุวิทยาลยั 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 22 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 
 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

มลูนิธิหอจดหมายเหตพุทุธทาส 
อินทปัญโญ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ RPIC Pte. Ltd. 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท รวมพล ภทัร อินเตอร์เนชัน่แนล 
คอร์ป 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประธานอนกุรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั 
(มหาชน) 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สคเวอเร็ล (ประเทศไทย) จ ากดั 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

มลูนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการสภาท่ีปรึกษา สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2558 - 2559 กรรมการ คณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริต
แหง่ชาต ิ

2557 - 2559 กรรมการ ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

2557 - 2559 ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ส านกันายกรัฐมนตรี 

 

 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 23 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

11. น.ส.ฐิตนัินท์ วัธนเวคนิ 

 กรรมการ /1 
          (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) 

 กรรมการบริหาร 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
     1 มกราคม 2554    
 

 

60  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Bachelor of Science (Public Affairs) 
University of Southern California, U.S.A. 

ประวัตกิารอบรม 

 สมัมนา Cyber Resilience Leadership 
(2017) 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 Anti-Corruption : The Practical Guide  
(ACPG 33/2016) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 IOD Special Event 6/2016 : Family  
     Business Club Dinner : การบริหารการ 
     สืบทอด Family Business อย่างมืออาชีพ 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 8/2015) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

น้องสาวของนายสพุล 
วธันเวคนิ 

 
 

 

35,532,761  
(4.20) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ  ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 

2555 - 2558  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2554 - 2557 ประธานสายธนบดีธนกิจ 

2548 - 2555 กรรมการบริหารความเสี่ยง  

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2559 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2542 - 2556 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 

2549 -  2554 กรรมการ บริษัท โรงแรมชายทะเล จ ากดั 

 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 24 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 Role of the Nomination and Governance  
Committee Program (RNG 6/2014)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Financial Institutions Governance Program 
(FGP 5/2012)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 การวางแผนการเงินส าหรับผู้บริหาร (2012) 
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

 Current Issue Seminar (R-CIS 1/2008)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Corporate Governance and Social 
Responsibility (CSR 1/2007)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 2 (2006)   
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 Board Performance Evaluation (2006)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 DCP Refresher Course (1/2005) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Director Certification Program (DCP 1/2000)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 25 

 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

12. นายอภนัินท์ เกลียวปฏินนท์ 
 กรรมการ /1 
 (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร /2 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่ /3 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   12 กนัยายน 2555 
/2 ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   1 มกราคม 2559 
/3  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   1 เมษายน 2556 
 
 
 
 
 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Master of  Science  
      University of Maryland at College Park, U.S.A. 

  Master of Business Administration (Finance) 
      University of Maryland at College Park, U.S.A. 

 บญัชีบณัฑิต 
     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัตกิารอบรม 

 Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI 15/2016) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Director Accreditation Program  
(DAP 82/2010)   
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

550,000  
(0.06) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2559 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  

2556 - 2559 กรรมการผู้จดัการใหญ่และ 
ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

2555 - 2556 กรรมการผู้จดัการใหญ่และ 
ประธานธุรกิจตลาดทนุ 

2559 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ 

2553 – 2555 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2559 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ 

2552 – 2555 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 
 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 26 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ   ภทัร  จ ากดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2554 – 2556 กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท  ศรีราชา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั  (มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมธนาคารไทย 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ RPIC Pte. Ltd. 

2558 – เม.ย.
2560 

กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2558 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 

2555 – 2558 กรรมการ 

 
 
 
 
 
ฃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 27 

 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

13. นายประชา ช านาญกจิโกศล 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายบริหารหนี ้/1 

 กรรมการบริหาร 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   1 ตลุาคม 2555 

 
 

 
 

55  Master of Business Administration (Finance)  
University of Texas, U.S.A. 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI  7/2015 ) 

         สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 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 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายบริหารหนี ้

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  

2556 – 2559  กรรมการ 

2549 – 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง  

2549 – 2555  กรรมการ 

2555 – 2558 กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2558 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 28 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 Blue Ocean Strategy (2007)  
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ  

 EVA Managing for Value Creation (2006)  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Director Certification Program (DCP 75/2006)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร (2005)  
สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 29 

 

*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

14. นางภัทรพร มลิินทสูต 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีก ากบัดแูล 
      กิจการ /1 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการก ากบัการปฏิบตัติาม 
       กฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    13 มิถนุายน 2556 
 
 
 

54  นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 นิตศิาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เนตบิณัฑิตไทย 
เนตบิณัฑิตยสภา ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Director Certification Program 
(DCP 244/2017) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Family Business Governance  
(FBG 8/2017) 

      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 ASEAN Corporate Secretaries 
Professional Exchange Programme  
(PEP 2016) 
The Hong Kong Institute of  Chartered 
Secretaries 

  CG Forum 2/2559  “สจุริต ระมดัระวงั 
  เกราะคุ้มกนักรรมการ”  

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีก ากบัดแูลกิจการ
กรรมการก ากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์
และก ากบักิจการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2557 - 2559 กรรมการ 

เม.ย. - ก.ย. 2555 กรรมการ 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 2556 – 2557 กรรมการผู้จดัการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 

ก.พ. - เม.ย. 2556 รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2554 – 2556 กรรมการผู้จดัการ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั 
(มหาชน) ก.พ. - เม.ย. 2556 รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2550 - 2556 กรรมการผู้จดัการ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร 
จ ากดั 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 30 

 

*สดัสว่นการถือหุ้นธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

      ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 CG Forum  1/2559  “จริยธรรม : 
    จิตส านกึหลกับรรษัทภิบาล" 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 Corporate Governance for Capital 
Market  Intermediaries (CGI  10/2015) 

     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 ผู้ก ากบัดแูลการปฏิบตังิานด้านธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชย์ / Compliance Officer 
(7/2557)  
คณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 TLCA Executive Development Program 
(EDP 2008)  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 The Advanced Senior Executive 
Program (ASEP 2007)  

      สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่     
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Company Secretary Program  
(CSP 12/2005)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2559 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท ส านกังานกฎหมาย 
แคปปิตอล จ ากดั 

2557 - ปัจจบุนั ประธาน ชมรมเลขานกุารบริษัทไทย 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ RPIC Pte. Ltd. 

2555 – 2559 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 

2558 - 2559 กรรมการ บริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั  
จ ากดั  

 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 31 

 

   ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

15. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล 
 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายพฒันาระบบงาน     
       ช่องทางขายและผลติภณัฑ์ /1 

  กรรมการบริหาร 
 
 
/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    2 กรกฎาคม 2556 

46  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 
(CMMU) 

  สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู  
(วปส.2012) 
ส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตินาคนิภัทร 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายพฒันาระบบงาน  
ช่องทางขายและผลติภณัฑ์ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ธ.ค. 2560 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการ 
นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการ
ของรัฐ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อกัษร เอ็ดดเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2553 – 2556 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

2553 - 2556 กรรมการ 
 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 

2552 – 2556 กรรมการ 
 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2552 - 2556 กรรมการ บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากดั 

 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 32 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

   ผู้บริหารระดบัสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
(TEPCoT 2011)   
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 TLCA Executive Development Program  
(EDP 2009)  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 Director Certification Program  
(DCP 93/2007)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

   



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

เอกสารแนบ 1   หน้า 33 

 

 
 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

16. นางกุลนันท์ ซานไทโว 
  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  ประธานสายธนบดีธนกิจ /1 
 

 
/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    1  มิถนุายน 2557 
 
 
 
 
 

53  Master of Sciencein Computer 
Information System (MSCIS) 
New Hampshire College, U.S.A. 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 รัฐศาสตรบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม 

 Family Business Governance (FBG 9/2017) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 IOD Special Event 6/2016 : การบริหาร  
การสืบทอด Family Business อย่างมืออาชีพ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI  8/2015 ) 

          สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Corporate Governance for Executives             
(CGE 3/2015) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

     Director  Accreditation  Program (DAP 37/2005) 
          สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ประธานสายธนบดีธนกิจ 
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

พ.ค. 2560 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร 
จ ากดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 
หวัหน้าสายงานลกูค้าบคุคล 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ Princess Magg Foundation 

2555 - 2559 กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

17. นายฉัตรชัย ดุษฎีโหนด 
  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  ประธานสายเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ /1 

 
 
/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   1 ตลุาคม 2558 
 

50  Master of Science, Computer Science  
San Jose State University, U.S.A. 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต               
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

 IT Project Management (2014) 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2558  – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2554 - 2558 ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คอร์ จ ากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอคอนนิค เมน จ ากดั 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

18. นายชวลิต จินดาวณิค 
 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายการเงินและ 
      งบประมาณ /1 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    23 กรกฎาคม  2550 
 

54  Master of Business Administration 
Eastern Michigan University, U.S.A. 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ( เ ค ร่ือ งกล ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Strategic Financial Leadership Program 
(SFLP 2017) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

 Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 

      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 4/2015) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management 
(MIR 12/2012)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Monitoring the Quality of Financial 
Reporting (MFR 15/2012)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ไม่มี 375,000  
(0.04) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

 2550 – ปัจจบุนั ประธานสายการเงินและงบประมาณ 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2550 – 2555 กรรมการบริหาร 

2554 – 2555 ประธานสายกลยทุธ์และพฒันาองค์กร 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2559 –ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ 

2554 – เม.ย.
2560 

กรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร 
จ ากดั 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2552 – 2559 กรรมการ บริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั 

2553 – 2559 กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 

2552 – 2559 กรรมการ 

 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 Monitoring the Internal Audit Function 
(MIA 11/2011)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Monitoring Fraud Risk Management 
(MFM 6/2011)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Audit Committee Program (ACP 37/2011)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 TLCA Executive Development Program 
รุ่นท่ี 2 (EDP 2/2008)  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

 Director Certification Program  
(DCP 76/2006)  

      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Director Accreditation Program  
(DAP 21/2004)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

19. นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์ 
 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายกลยทุธ์  /1 
 
 
/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   3  มิถนุายน 2559 

 

52  Master of  Business  Administration 
(Finance)   
Western International University  
at  Arizona,  U.S.A.   

 บญัชีบณัฑิต (การเงิน) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่มี 580  
(0.00) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2559 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายกลยทุธ์ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  
(หวัหน้าฝ่ายวิจยัหลกัทรัพย์) 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

20. นายนรเชษฐ์ แสงรุจ ิ
 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายสนิเช่ือบรรษัท /1 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   15 พฤษภาคม  2558 
 

 
 

55  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 

 Director Certification Program  
(DCP 217/2016) 

     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 7/2015) 

     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Director Accreditation (DAP 36/2005)  
       สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 

ไม่มี 1,570,000  
(0.19) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2558 -ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายสนิเช่ือบรรษัท   
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน)  

2553 - 2555 กรรมการบริหาร 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

2550 - 2555 กรรมการบริหาร 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ธ.ค. 2560 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท นภกิต จ ากดั 

2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พนัธวณิช จ ากดั 

2533 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เกษตรสนิ จ ากดั 

2554 – ปัจจบุนั คณะท างานด้านกองทนุรวม สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

2554 – ปัจจบุนั คณะท างานด้านอนพุนัธ์ 

2552 – ปัจจบุนั คณะท างานด้านการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ประเภททนุ 

2552 – ปัจจบุนั คณะท างานด้านการเป็นองค์กรการก ากบั
ดแูลตนเอง 

2552 – ปัจจบุนั ประธานชมรมวาณิชธนกิจ 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

21. นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล 
 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายตลาดการเงิน /1 
 
 
/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    6 มีนาคม 2556 
 
 

47  Master of Science (Finance)  
University of Colorado, U.S.A. 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
 

 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2556 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายตลาดการเงิน 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี   
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2554 -  2556 Head of Markets ธนาคาร Royal Bank of Scotland 
สาขากรุงเทพ 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

22. ดร.พบพนิต ภุมราพันธ์ุ 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายบริหารความเสี่ยง /1 
 

 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    1 ตลุาคม 2555 

55  Ph.D. (Engineering Management) 
Missouri University of Science and 
Technology, U.S.A. 

 รายวิชาบณัฑิตศกึษาการวิจยัการด าเนินงาน  
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  

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific 
Fund 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร  
(เคย์แมน) จ ากดั 

2551 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

23. นายพรรษฤทธ์ิ ตระการกิจวชิิต 
  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายวเิคราะห์และ
ตรวจสอบเครดติ /1 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   1 พฤศจิกายน 2557 

 
 

 

53  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 
2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ประธานสายวเิคราะห์และตรวจสอบเครดติ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2552 – 2555 ผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

24. นายภัทรพงศ์  รักตะบุตร 
 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายช่องทางการตลาด 
      และพฒันาฐานลกูค้า /1 
 
 
/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   1 ธนัวาคม 2558 
 
 
 

50  Master of Business Administration  
University of Louisville, U.S.A. 

 รัฐศาสตร์บณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Leading Across Boundaries (2009) 
      University of Oxford 

 Sales School (1995) 
      Digital Equipment Corporation  

 Customer Quality Relation & Service  
      (1994)  
      Telecom  Asia Corporation Public     
      Company Limited  

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2558 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายช่องทางการตลาด 
และพฒันาฐานลกูค้า 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2547 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  
(Head of Client Acquisitions) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

25. นายมานิตย์ วรรณวานิช 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายเครือข่ายการขาย 
      และบริการ /1 

 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    4 กนัยายน 2555 
 

51  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี 
 
 
 

 
 

 

15,000  
(0.00) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

เม.ย. – ส.ค. 
2555 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานธุรกิจสาขาภมูิภาค 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

2553 – 2555 ผู้จดัการฝ่ายอาวโุส 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

26. นายวรกฤต  จารุวงศ์ภัค 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายปฏิบตักิาร /1 
 

 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    16 มกราคม 2557 
 

 
 

 

56  ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์
    สาขาวิชาบริหารธรุกิจ 
    มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
ประวัตกิารอบรม 

 Director Certification Program  
(DCP 179/2013)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Financial Institutions Governance 
Program (FGP 5/2012)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ไม่มี ไม่มี 
 
 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายปฏิบตักิาร 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2553 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ส.ค. 2560 –  
ปัจจบุนั 

กรรมการ โรงงานไพ ่กรมสรรพาสามิต 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซ ีดเิวลล๊อปเมนท์ 
จ ากดั 

พ.ค. – มิ.ย. 2559  กรรมการ บริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั 

2552 – 2556 กรรมการ บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

27. นายส ามติร  สกุลวริะ 

  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  ประธานสายสนิเช่ือธรุกิจ /1 
 

 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี 

   1 พฤษภาคม 2560 
 
 

 

50  Master of  Business  Administration 
      (Finance) 
      University of  Wisconsin – Whitewater, 

U.S.A 

 วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ 
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ประวัตกิารอบรม 

 Governance Risk Management 
       and Compliance 2009 
      การเรียนรู้ภายในธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

 7 อปุนิสยัของผู้ มีประสทิธิผลสงู  
      (The Seven Habits of Highly  
      Effective People) 2004 
      การเรียนรู้ภายในธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

 Financial Executive Program (FINEX10) 
2000 

      สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและ
การเงินไทย  

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
พ.ค. 2560 - 
ปัจจบุนั 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายสนิเช่ือธุรกิจ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2553 – เม.ย.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
สายงานธุรกิจลกูค้าบริษัท 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

     



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

28. นายศราวุธ จารุจินดา 
 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ท่ีปรึกษาเจ้าหน้าท่ีบริหาร /1 
 

 
/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   1 พฤษภาคม 2560 

 
หมายเหต ุ: สิน้สดุสญัญาจ้าง  
                 มีผลวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
 

 
 

 
 

 

59  Master of Business Administration  
(Finance) 
University of Mississippi, U.S.A. 

 บญัชีบณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Advanced Audit Committee Program 
(AACP 19/2015) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Director Certification Program (DCP 31/2003)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 

ไม่มี 10,000  
(0.00) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

พ.ค. 2560 – 
ปัจจบุนั 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ท่ีปรึกษาเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
 

2555 – เม.ย. 2560 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายสนิเช่ือธุรกิจ 

2548 – 2555 ประธานสายบริหารหนี ้
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  

บริษัท สหการประมลู จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท ชิค รีพบับลคิ จ ากดั 

2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 
จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2559 กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั 

 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

29. นายกฤตยิา วีรบุรุษ 
 กรรมการบริหาร /1 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 
/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    15 ตลุาคม 2555 
 

 
 

 

48  Master of Business Administration  
(Finance & Investment)  
Golden Gate University, U.S.A. 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 14/2016) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ  
ตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 18/2014 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 Director Accreditation Program  
(DAP 73/2008)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 
 

ไม่มี 172  
(0.00) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2556 - 2559 กรรมการ 

2556 - 2559 ประธานธุรกิจตลาดทนุ 

2555 - 2559 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายกลยทุธ์ 

เม.ย. - ก.ย. 2555 กรรมการ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2556 – 2559 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2555 - 2556 กรรมการผู้จดัการ  
(หวัหน้าสายงานลงทนุและค้าหลกัทรัพย์) 

2554 - 2555 กรรมการผู้จดัการ (หวัหน้าฝ่ายลงทนุ) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  
(หวัหน้าสายงานลงทนุและค้าหลกัทรัพย์) 

2556 – 2559 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2555 – 2556 
 

กรรมการผู้จดัการ 
(หวัหน้าสายงานลงทนุและค้าหลกัทรัพย์) 

2556 – เม.ย. 2560 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร 
จ ากดั   



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เดอะปาลม์ ชะอ า จ ากดั 

2557 – 2559 กรรมการ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

2556 – 2559 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

30. นางพัชนี  ลิ่มอภชิาต 
 กรรมการบริหาร /1 
 
 
/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    6 มถินุายน 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 

55  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
California  State  University at 
Sacramento, U.S.A.  

 รัฐศาสตรบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI  7/2015) 

     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Director Accreditation Program  
(DAP 36/2005)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ไม่มี 100,000  
(0.01) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 

2547 - 2559 กรรมการผู้จดัการ 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ไม่มี 

 

 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

31. น.ส.นิลาวรรณ ตรีกจิจ ารูญ 
 ผู้อ านวยการอาวโุส  

 หวัหน้าฝ่ายบญัชี /1 
 

 
1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   1 มกราคม 2558 
 

 
 
 
 
 
 

44  ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (การเงินประยกุต์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 8140 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2558 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุส  
หวัหน้าฝ่ายบญัชี  

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2551 –  2555 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2556 –  2557 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
 

บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากดั         
(บริษัทในกลุม่บริษัท เซน็ทรัล รีเทล 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั) 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 * รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

32. น.ส.พรทพิย์  ชูพระคุณ 
 เลขานกุารบริษัท /1 

 ผู้อ านวยการอาวโุส  

 หวัหน้าฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
 
 
1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   13 มกราคม 2553 

49  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

 ศลิปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    

 
ประวัตกิารอบรม 

 ASEAN Corporate Secretaries  
Professional Exchange Programme 
(PEP 2016) 
The Hong Kong Institute of  Chartered 
Secretaries 

 หลกัสตูรนกัลงทนุผู้ทรงคณุวฒุ ิ 
(TIIP - 13/2559)      
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 ผู้ก ากบัดแูลการปฏิบตังิานด้านธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชย์  (Compliance Officer 
7/2557)  
คณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูรผู้ปฎิบตังิานเลขานกุารบริษัท
(FPCS 23/2554) 

ไม่มี 59,001  
(0.01) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2554 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุส  
หวัหน้าฝ่ายเลขานกุารบริษัท  

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 



   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 Board Reporting Program (BRP 1/2552)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Company Secretary Program (CSP 17/ 2549)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 Effective Minute Taking (EMT 2/2549)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Corporate Secretary Development 
Program (11/2548)   
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   
จฬุาลงรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 



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 34

1 Mr. Supol  Wattanavekin Chairman / /* X /*

2 Mrs. Dayana Bunnag Director / /*

3 Mr. Chet Pattrakornkul Director

4 Mr. Pongtep  Polanun Director /* /

5 Mr. Veravat Chutichetpong Director / X /*

6 Mr. Tarnin Chirasoonton Director

7 Mr. Suraphol Kulsiri Director

8 Mr. Suvit Mapaisansin Director /* /* / /* /* /*

9 Prof. Dr. Anya Khanthavit Director /

10 Mr. Banyong Pongpanich Director, Chairman of the Executive Committee X X / / / / /* /*

11 Ms. Thitinan Wattanavekin Director, Member of the Executive Committee /

12 Mr. Aphinant Klewpatinond Director, Chief Executive Officer and President, Member of the Executive Committee /* /* X* /*

13 Mr. Pracha Chumnarnkitkosol First Executive Vice President, Head of Special Asset Management Group, Member of the Executive Committee

14 Mrs. Patraporn Milindasuta First Executive Vice President, Chief Governace Officer, Member of the Executive Committee /* /* / /*

15 Dr. Anuchit Anuchitanukul First Executive Vice President, Head of Process and Product Improvement and Alternative Channels Group, Member of 

the Executive Committee

/

16 Mrs. Kulnan Tsanthaiwo First Executive Vice President, Head of Priority Banking Group /*

17 Mr. Chatchai Dusadenoad First Executive Vice President, Head of Information Technology Group /* /*

18 Mr. Chavalit Chindavanig First Executive Vice President, Head of Finance and Budgeting Group /* /*

19 Mr. Therapong  Vachirapong First Executive Vice President, Head of Corporate Strategy Group 

20 Mr. Norachet Sangruji First Executive Vice President, Head of Corporate Banking Group /* /* /* /

21 Mr. Preecha Techarungchaikul First Executive Vice President, Head of Financial Markets Group

22 Dr. Popanit  Poommarapan First Executive Vice President, Head of Risk Management Group /* /*

23 Mr. Pansalit Trakarnkitvichit First Executive Vice President, Head of Credit Analysis Group

24 Mr. Pattarapong Raktabutr First Executive Vice President, Head of Alternative Distribution Channel Group

25 Mr. Manit Wannavanit First Executive Vice President, Head of Sales and Distribution Group

26 Mr. Worrakit Jaruwongpak First Executive Vice President, Head of Operations Group X*

27 Mr. Sammit Sakulwira First Executive Vice President, Head of Commercial Lending Group

28 Mr. Sarawut Charuchinda /1 First Executive Vice President, Advisor to Chief Executive Officer / / / /

29 Mr. Krittiya Veeraburus Member of the Executive Committee /* /* /*

30 Mrs. Patchanee Limapichat Member of the Executive Committee /* /*

31 Ms. Nilawan Treekitjamroon Senior Vice President,  Head of Accounting Department

Remark  : 

/1      Mr. Sarawut Charuchinda has end of contract on January 1, 2018

2.   Related Company means Party entity defintion may conflict under the Securities and Exchange Commission

1.   X = Chairman     /  = Director       //  =  Executive Director    * = Authorized Director        

Directorship of Directors and Executives' Kiatnakin Bank in Subsidiaries, Associated Companies, and Related Companies 

Name
Kiatnakin Bank Public Company Limited

Position

Related Companies
Subsidiaries & Associated

Companies



1. Phatra Capital Public Company Limited 25. Buranburi Security Guard Company Limited

2. Phatra Securities Public Company Limited   26. Squirrel (Thailand) Company Limited  

3. Phatra Asset Management Company Limited 15. The Palm Cha Am Company Limited 27. Union Auction Public Company Limited

4. Phatra Asset Management (Cayman)  Limited 16. Don Muang Tollway Public Company Limited                                28. Thai Packaging Industry Public Company Limited

5. Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund 17. Ocean life Insurance Public Company Limited                             29. Advanced Information Technology Public Company Limited          

18. Techcare International Company Limited                                     30. Aksorn Education Public Company Limited 

7. Kasetsin Company Limited 19. Eastern Sugar Company Limited                                     31. Alpha Absolute Company Limited 

8. Core Company Limited 20. BT  Wealth Industries Public Company Limited 32. Iconic Men Company Limited                   

9. K S P Square Company Limited 33. RPIC Pte. LTD.                                                             

10. GMM Grammy  Public Company Limited 22. Electricity Generating Public Company Limited 34. Ruamphon Phatra International Corp.                                                              

11. Chic Republic Company Limited  23. Pantavanij  Company Limited                                                         

12. Cellennium (Thailand) Company Limited                24. Ruamwanthana Company Limited                                                 

13. Central  Pattana Public Company Limited

6. C M I C Development Company Limited 

14. The Erawan Group Public Company Limited

21. BOT Lease (Thailand) Company Limited
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย    

 
ชื่อ-สกุล 

บริษัท ทุนภทัร จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จ ากัด 
(มหาชน) 

1. นายบรรยง  พงษ์พานิช X X 
2. นายสวุิทย์   มาไพศาลสนิ / * / * 
3. ดร.ศภุวฒุิ   สายเชือ้ / * / * 
4. นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์ / * / * 
5. นางพชันี   ลิม่อภิชาต / * / * 
6. นายนรเชษฐ์   แสงรุจิ / * / * 
7. น.ส.ฐิตินนัท์   วธันเวคิน / - 
8. นายชวลติ   จินดาวณิค / * / * 
9. นางภทัรพร   มิลนิทสตู / * / * 
10. นายกฤติยา   วีรบรุุษ / * / * 
11. นายตรัยรักษ์   เต็งไตรรัตน์ / * / * 
 

หมายเหตุ:  

1.   X = ประธานกรรมการ      /  = กรรมการ    //  =  กรรมการบริหาร     * =  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

2.   บริษัทยอ่ย ให้หมายถงึบริษัทยอ่ยที่มีนยัส าคญั เช่น มีรายได้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก าไรขาดทนุ     
รวมของปีบญัชีลา่สดุ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและรายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและ  

หวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของธนาคารหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของธนาคาร  

 

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

1) ช่ือและต าแหนง่ 
 ดร.ณรงค์ ปรีดานนัท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกัตรวจสอบภายใน 

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) ประสบการณ์ท างาน 
2555 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกัตรวจสอบภายใน  
 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
2547 – 2554 ผู้อ านวยการอาวโุส สายตรวจสอบ 
 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2544 – 2546 ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบตลาดการเงิน  
 ธนาคารดีบีเอส ไทยทน ุจ ากดั (มหาชน) 
2540 – 2543 ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั 
2535 – 2539 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบ บริษัทเงินทนุ เอกธนกิจ จ ากดั (มหาชน) 
2534 – 2535 Management Internal Control, The Chase Manhattan Bank N.A. 
2530 – 2533 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

5) ประวตัิการฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 
- PwC Forensics Seminar on Increase Business Efficiency and Reduce Costs with GRC จดัโดยบริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
- PwC Forensics Seminar on Cybercrime จดัโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
- Global and Thailand Economic Outlook and How Disruptive Innovations Affect Your Competitive 

Landscape จดัโดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
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- Chief Audit Executive (CAE) Forum “Behavior and Culture (B&C) จดัโดยชมรมผู้ตรวจสอบภายใน
ธนาคารและสถาบนัการเงิน 

- Enterprise Risk Management Workshop จดัโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
- 2016 Cyber Security จดัโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
- Fighting Fraud with Big Data and Analytic จดัโดย ACL Services Ltd. 
- Preparing for Basel III Implementation จดัโดย Regulatory Intellect Ltd. 
- Practical 'FRAUD' Prevention, Detection & Litigation จดัโดย OmegaWorldClass 
- New Transfer Pricing Legislation จดัโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
- New COSO Internal Control Framework 2013 จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
- Workshop for Practical Issues in Thai Financial Reporting Standards จดัโดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสัส ุ

ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
- Final FATCA Regulations Workshop จดัโดยบริษัท ดีลอย์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
- TFRS & IFRS Excellence จดัโดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพตรวจสอบภายใน 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 และ Enterprise 
Risk Management (COSO ERM) 
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2. หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
1) ช่ือและต าแหนง่ 

นายอภิชาติ  จงสงวนประดบั ต าแหนง่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน 

2) คณุวฒุิทางการศกึษา 
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- ปริญญาโท  Master of Business Administration with Finance Concentration  Eastern Michigan 

University  

3) วฒุิบตัรหรือประกาศนียบตัร 
- หลกัสตูรความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานด้านธุรกิจหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ รับผิดชอบสงูสดุในหนว่ยงานการก ากบั

ดแูลการปฏิบตัิงานประจ าปี 2560 จดัโดยสมาคมธนาคารไทย 

- หลกัสตูรความรู้เก่ียวกบัการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานประจ าปี 2560 (ASCO Compliance Training 
Program) จดัโดยชมรมผู้ดแูลการปฏิบตัิงานด้านหลกัทรัพย์ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

- หลกัสตูรการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานด้านธุรกิจประกนัภยั รุ่นท่ี 1 ปี 2560 จดัโดยศนูย์บริการวชิาการ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Compliance Refresher Course ประจ าปี 2558 จดัโดยสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผู้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานด้านธรุกิจการธนาคารพาณิชย์  (Compliance Officer)  จดัโดยธนาคารแหง่
ประเทศไทย ร่วมกบัคณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสมาคมธนาคารไทย 

- หลกัสตูรการอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้ด้านกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารหนี ้ (Bond Regulatory Update) 
จดัโดยสมาคมตราสารหนีไ้ทย 

- หลกัสตูร Audit Program Development จดัโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

4) ประสบการณ์ท างาน 

2557 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

2554 –  2557 หวัหน้าฝ่ายปฏิบตักิาร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2553 –  2554  เจ้าหน้าที่ดแูลการปฏิบตัิงาน บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั  

2547 – 2553  หวัหน้าหนว่ยงานดแูลการปฏิบตัิงาน บริษัทหลกัทรัพย์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2546 – 2547  เจ้าหน้าที่ดแูลการปฏิบตัิงาน  Merrill Lynch International Bank Limited 
(Merchant Bank) (Singapore Branch) 

2542 – 2546  เจ้าหน้าที่ดแูลการปฏิบตัิงาน  บริษัทหลกัทรัพย์เมอรริล ลนิช์ ภทัร จ ากดั 
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2540 – 2542  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

5) ประวตัิการฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 

การฝึกอบรมในปี 2560 
- สมัมนาเร่ืองสาระส าคัญของจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินและแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กรอบ

จรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงิน (ฉบบัปรับปรุง) จดัโดยชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
- สมัมนาเร่ืองแนวทางการจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจของกรมพฒันาธุรกิจการค้า  จดัโดยกรม

พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
- สมัมนาเร่ืองโครงการทบทวนแนวทางการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

ส าหรับผู้มีหน้าที่รายงานของส านกังาน ปปง. จดัโดยส านกังาน ปปง. 
- สมัมนา Focus Group เร่ืองการใช้เทคโนโลยีของผู้ประกอบธุรกิจในการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ (RegTech) จดัโดยส านกังาน ก.ล.ต 
- หลกัสตูรมาตรฐานด้าน AML/CFT จดัโดยส านกังาน ปปง. 
- สมัมนาประจ าปี 2560 หวัข้อ Future Banking Evolution or Revolution จดัโดยชมรมพฒันาบคุลากร สมาคม

ธนาคารไทย   
- สมัมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน FSAP จดัโดยส านกังาน ก.ล.ต. 
- หลกัสตูร Risk and Compliance จดัโดย Wells Fargo Bank ร่วมกบัสมาคมธนาคารไทย 
- สมัมนาเร่ืองแนวทางปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกบั Market Conduct ส าหรับธนาคารพาณิชย์ จดัโดยชมรมการก ากบัการ

ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ สมาคมธนาคารไทย 
การฝึกอบรมในปี 2559 
- สมัมนาเร่ืองประเด็นทางกฎหมายของ e-Payment จดัโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสตูร Preparing for Basel III Implementation Training จดัโดย International Association of Risk and 

Compliance Professionals (IARCP)   
- สมัมนาเร่ือง Money Laundering Enforcement: Comply with Anti-Money Laundering Office (AMLO) 

and Global Regulators จดัโดยบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
- หลกัสตูร AML/ CFT ส าหรับภาคสถาบนัการเงิน และรายงานการท าธุรกรรม จดัโดยส านกังาน ปปง. 
- สมัมนาเร่ือง FinTech เทคโนโลยีเปลีย่นโลกการเงินไทย จดัโดยสมาคมธนาคารไทย 
- สมัมนาเร่ืองสือ่สาร พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัแก้ไข) จดัโดยส านกังาน ก.ล.ต 
- บรรยายพิเศษเร่ืองหลกันิติธรรม (The Rule of Law): ความหมาย สาระส าคญั และผลของการฝ่าฝืนหลกันิติ

ธรรม จดัโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และชมรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ สมาคม
ธนาคารไทย 

- สมัมนาเร่ือง SEC FinTech Forum: Blockchain จดัโดยสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
- สมัมนาเร่ืองรู้จกักฎหมายหลกัทรัพย์ฉบบัใหม่ ปฏิบตัิอยา่งไรให้ถกูต้อง จดัโดยส านกังาน ก.ล.ต. 
- บรรยายเร่ืองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉบัพลนักบัแนวทางการก ากบัดแูล  (Disruptive Technology 

and Regulatory Supervision) จดัโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPwIKRqrzRAhXBKY8KHZPjCgUQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.risk-compliance-association.com%2F&usg=AFQjCNHGuiBjLLSq5os-NegRWg83E_ka8Q&bvm=bv.144210762,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPwIKRqrzRAhXBKY8KHZPjCgUQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.risk-compliance-association.com%2F&usg=AFQjCNHGuiBjLLSq5os-NegRWg83E_ka8Q&bvm=bv.144210762,d.c2I


 แบบ 56-1 ประจ าปี 2560  

 

เอกสารแนบ 3 หน้า 5 

- สมัมนา OWASP (Thailand) เร่ือง A7 Missing Function Level Access Control จดัโดยส านกังาน ก.ล.ต.  
- สมัมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการก ากบัตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่า

ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน จดัโดยสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
- สมัมนาโครงการปรับปรุงแนวทางปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับผู้

มีหน้าที่รายงาน ครัง้ที่ 2 (สถาบนัการเงินประเภทธนาคาร) จดัโดยส านกังาน ปปง. 
- สมัมนาเร่ืองการระดมทนุจากทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ พ.ร.บ. หลกัประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 จัดโดย

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
- สมัมนาเร่ือง พ.ร.บ. หลกัประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 และผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์  จดัโดยส านกังาน 

ก.ล.ต. 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่ง
เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชี ด้านเศรษฐศาสตร์ และการบริหารองค์กร โดยมีวาระการ
ปฏิบตัิงานดงันี ้

- 1 มกราคม 2560 - 24 เมษายน 2560 ประกอบด้วยนางดยันา บนุนาค เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ     
นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ และ รศ.มานพ พงศทตั เป็นกรรมการตรวจสอบ 

- 1 พฤษภาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยนางดยันา บนุนาค เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  
นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ และนายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 10 ครัง้ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้
รายงานไว้ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการในรายงานประจ าปี 2560 โดยได้ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎบตัร
สรุปได้ดงันี ้  

- ในทกุไตรมาสได้สอบทานรายงานทางการเงิน โดยหารือร่วมกบัผู้บริหารในสายการเงินและงบประมาณและ
ผู้สอบบญัชีของธนาคารเพื่อพิจารณาข้อสงัเกตต่างๆ จากการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน และมีการ
ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอยูด้่วยทกุคร่ึงปี 

- สอบทานระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ซึ่งรวมถึงระบบควบคมุภายในและระบบควบคมุความ
ปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology security and control) ร่วมกบัผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบญัชี เพื่อประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบ
ควบคุมความปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี ้ในปี 2560 ธนาคารมีการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายในตามแบบประเมินของส านกังาน ก.ล.ต. ในกรอบ New COSO 2013 โดย
ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารในการตอบแบบประเมินนี ้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคารได้พิจารณารายงานการประเมินระบบควบคมุภายในของผู้บริหารดงักลา่ว เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น
ให้มีความเข้าใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทางที่เหมาะสมกบัองค์กรได้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  ตลอดจนพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของ
หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

- สอบทานมาตรการและระบบบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ
เก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ  และสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยทุธ์ และ
แผนงานบริหารความเสีย่งที่ก าหนด 

- สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมลูของ
รายการดงักลา่วให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่ว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ธนาคาร 
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- สอบทานระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน และการเปิดเผยข้อมลูตามข้อก าหนดกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินธุรกิจของธนาคาร อาทิ ข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. ส านกังาน คปภ.  
และส านักงาน ปปง. โดยสอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส เพื่อประสานงานให้
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง 

- พิจารณาคณุสมบตัิและผลการปฏิบตัิงานในปี 2560 ของผู้สอบบญัชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส จ ากัด โดยเห็นว่าผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระ มีทกัษะความรู้ในการสอบบญัชีตามมาตรฐานสากล มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุน มีบุคลากร
เพียงพอ และจากผลการพิจารณาได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการธนาคารให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ต่อไป เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

- พิจารณานโยบายของธนาคารเก่ียวกบัการใช้บริการอื่นที่ไมใ่ช่งานสอบบญัชี (Non-audit Services) ของผู้สอบ
บญัชี เพื่อให้มัน่ใจวา่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี 

- จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบภายในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น
เก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี การ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุม (Governance, Risk and Control) และสามารถประเมินภาพรวมการ
ควบคมุภายในของกลุม่ธุรกิจฯ ได้ 

จากการประเมินผลใน “แบบสอบทานการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยตนเอง” ประจ าปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ตามที่กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดไว้อยา่งครบถ้วน  

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อ
ประโยชน์สงูสุดขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าธนาคารมีระบบการควบคุมภายในส าหรับการเข้าท ารายการ
ระหวา่งกนั การควบคมุดแูลการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย ตลอดจนการควบคมุภายในส าหรับการด าเนินการด้านตา่งๆ  
และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดท างบการเงินของธนาคารมีระบบการควบคุมอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของธนาคารได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีถือปฏิบตัิอยูใ่นประเทศไทย
และมีความเช่ือถือได้  

ในระหวา่งปี คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อให้มีการสือ่สารไปยงัพนกังานทกุ
ระดบัว่ากลุม่ธุรกิจฯ เน้นให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี (Business Conduct) และกลุม่ธุรกิจฯ 
ไมย่อมรับการกระท าทจุริตประพฤติมิชอบในทกุกรณี (Zero Tolerance to Fraud) 

        วนัท่ี 16 มกราคม 2561 

                  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

  
              (นางดยันา บนุนาค) 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2560   

 

เอกสารแนบ 5 หน้า 1 

                                        รายงานรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  

คณะกรรมการธนาคารมมีติแตง่ตัง้ประธานและกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเมื่อวนัท่ี 26 ตลุาคม 2545 
และได้มีการพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยเร่ืองธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ตลอดจนก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เอือ้ตอ่การ
ปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่นดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ /1  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ  

2. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ   กรรมการ/ กรรมการอิสระ     

3. นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ   กรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  

 /1  ได้รับการแตง่ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน แทน รศ.มานพ พงศทตั กรรมการอิสระ ที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ โดยมีผลตัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2560  

 
ในรอบปี 2560 ที่ผา่นมา คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยกรรมการ

แตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุและได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีใ่นเร่ืองส าคญัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาคดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพือ่เข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคาร
แทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเลอืกตัง้ ตลอดจนดแูลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกบัการ
ด าเนินธุรกิจและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

2. พิจารณากลัน่กรองและคดัเลอืกบคุคลทีม่ีคณุสมบตัิเหมาะสมเพือ่เข้ารับการแตง่ตัง้เป็นผู้บริหารตัง้แตร่ะดบั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไปหรือเทียบเทา่ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย และ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ โดยการพิจารณาค านงึถงึความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านตา่งๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อช่วยเสริมสร้าง สง่เสริม และผลกัดนัการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กรเพื่อให้บรรลเุป้าหมายทีว่างไว้ 

3. ดแูลให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการธนาคาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่โดยคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชดุอื่นตามทีก่ าหนด และน าเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคารเพื่อรับทราบผลการประเมิน ตลอดจนเสนอแนวทาง ความเห็นตา่งๆ เพื่อน าไปปฏิบตัิใน
อนัท่ีจะสง่เสริมและเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดบัสงู
โดยรวม  

4. ทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการของธนาคารและกรรมการชดุยอ่ยให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมตามภาระหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายและเทียบเคียงได้กบับรรทดัฐานในอตุสาหกรรม เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาและน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพือ่พิจารณาอนมุตัิ 

5. รับทราบเกณฑ์และแนวทางการจดัสรรงบประมาณเงินโบนสั และการปรับเงินเดือนประจ าปีของผู้บริหารระดบั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป โดยการจดัสรรพิจารณาจากปัจจยัองค์ประกอบในด้านตา่งๆ อาทิ ภาพรวม
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ผลประกอบการด าเนินงานของธนาคาร ผลประเมินของสายงาน ผลการปฏิบตัิงานรายบคุคล กรอบ
งบประมาณประจ าปี และหลกัการบริหารคา่ตอบแทนที่ผลตอบแทนรวม (Total Compensation) ตามที่
ธนาคารก าหนด  

6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ โดยค านงึถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสีย่งที่เก่ียวข้อง และผลการด าเนินงานของธนาคารและบริษัท
ในกลุม่ธุรกิจฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ตลอดจนให้ความส าคญักบัการเพิม่มลูคา่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาวประกอบการพิจารณา และจดัสรรภายใต้กรอบงบประมาณประจ าปีที่คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนมุตั ิ

7. ให้ค าแนะน าด้านการพฒันาผู้บริหารและก าหนดแผนสบืทอดต าแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงูระดบัตัง้แต่
ประธานสายขึน้ไป เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบตัิ และให้การด าเนนิงานท่ีส าคญัตา่งๆ มคีวามตอ่เนื่อง เหมาะสม 
และรองรับตอ่การด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้เปิดเผยคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรูปแบบตา่งๆ รวมถงึ
จดัท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปี 2560 แล้ว   
  

 

     (นายวีรวฒัน์ ชตุเิชษฐพงศ์)  

      ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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รายงานของคณะกรรมการก ากับการปฏบิัตติามกฎเกณฑ์และก ากับกจิการ 
 

คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการก ากบัดแูลการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ให้มีการปฏิบตัิงานท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั รวมถึงการก ากบัดแูลให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี  

คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวฒุแิละประสบการณ์  
จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบั
กิจการ นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และนางภทัรพร มิลนิทสตู กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและประธาน
เจ้าหน้าที่ก ากบัดแูลกิจการ เป็นกรรมการ  

ส าหรับปี 2560 คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการมีการประชมุรวม 5 ครัง้ ซึง่มีการ
ด าเนินการท่ีส าคญัดงันี ้

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบการปรับปรุงกฎบตัร นโยบาย และแผนการปฏิบตัิงานที่ส าคญั ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนมุตัิดงันี ้

- ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบั
กิจการเพื่อให้สอดคล้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดในคูม่ือส าหรับกรรมการสถาบนัการเงินของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย อีกทัง้เทียบเคียงได้กบัหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการหรือ
คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของธนาคารพาณิชย์อื่น 

- ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารให้มีความชดัเจน 
สมบรูณ์ สอดคล้องกบัการด าเนินงานของธนาคารในปัจจบุนั เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึง่
รวมถึงหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อน าเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

- ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อให้มี
ความชดัเจนมากยิ่งขึน้และสอดคล้องกบัจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์และ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ฉบบัปรับปรุง เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยให้นโยบายดงักลา่วมีผล
บงัคบัใช้กบับริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุด้วย 

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนการสุม่สอบทานและแผนการตรวจสอบของส านกัก ากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงานและส านกัตรวจสอบภายในทีไ่ด้ร่วมกนัจดัท าขึน้เพื่อให้ครอบคลมุการปฏิบตัิตามเกณฑ์ของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย การดแูลและการให้ข้อมลูแก่ลกูค้า รวมทัง้การดแูลคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน เพื่อน าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

- อนมุตัิแผนงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจ าปี 2560 ของส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 
- รับทราบและติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะของธนาคารแห่งประเทศไทย 

รวมถึงผลการสอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของธนาคาร   
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- รับทราบรายงานการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ที่น าเสนอโดยหนว่ยงานก ากบัการ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ พร้อมทัง้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้ กรณีทีพ่บประเด็น
ส าคญัซึง่อาจมีความเสีย่งจากการไมป่ฏิบตัิตามเกณฑ์ทางการ คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และ
ก ากบักิจการจะมีมติให้ผู้บริหารหรือหนว่ยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการแก้ไขโดยเร่งดว่น  

- รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการและการประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ตาม
โครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต 

- รับทราบผลการประเมินตนเองตามจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ โดยพิจารณาเปรียบเทียบนโยบายเร่ือง
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ รวมถึงนโยบายภายในตา่งๆ ของธนาคารกบัจรรยาบรรณของธนาคาร
พาณิชย์   

- ให้ความเห็นตอ่รายงานการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจ าปี 2559 ก่อนน าสง่หนว่ยงานทางการที่ก ากบัดแูล 
- ประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองของคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการประจ าปี 

2560 เพื่อน าผลมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบตัิงาน   
ในปี 2560 ธนาคารได้รับรางวลัเกียรติยศหรือผลการประเมินที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานของธนาคารทีย่ดึหลกั             

ธรรมาภิบาลและมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีดงันี ้

- เป็น 1 ใน 344 บริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนการประเมินในระดบั “4 TIA” (ช่วงคะแนน 90-99 คะแนน) โครงการ
ประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ส านกังาน ก.ล.ต. 
และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย   

- ผลประเมินการก ากบัดแูลกิจการในระดบั “ดีเลศิ” ในโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ าปี 2560  และได้รับตราสญัลกัษณ์ 5 ดวงจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- เป็น 1 ใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับเลอืกให้อยูใ่นรายช่ือ “หุ้นยัง่ยืน” ประจ าปี 2560 หรือ Thailand Sustainability 
Investment 2017 โดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นปีที่ 3 ตอ่เนื่องกนั เนื่องจากมุง่มัน่พฒันาการก ากบัดแูลกิจการที่ดี มีความ
รับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม และมีการบริหารงานภายใต้บรรษัทภิบาล (Environment, Social and 
Governance: ESG) เพื่อให้องค์กรเติบโตอยา่งยัง่ยืนและสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่นอยา่งโดดเดน่  

- เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคดัเลอืกจากหนว่ยงานอีเอสจี เรตติง้ ของสถาบนัไทยพฒัน์ให้อยูใ่นรายช่ือ 
ESG 100 ประจ าปี 2560 ด้วยผลการด าเนินงานที่โดดเดน่ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล โดยธนาคารได้รับ
คดัเลอืกตอ่เนื่องกนัเป็นปีที่ 3 

- ได้รับการรับรองการตอ่อายสุมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

ธนาคารเช่ือมัน่วา่การด าเนินธุรกิจด้วยการยดึถือหลกัธรรมาภิบาลและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นเคร่ืองมอืเพื่อเพิม่
มลูคา่ สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยีและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมถึงสง่เสริมการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของธนาคาร ซึง่
ธนาคารพร้อมจะยดึถือปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่องตลอดไป 

 
 ( นายเชษฐ์  ภทัรากรกลุ ) 

ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ  
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รายงานรายงานของคณะกรรมการของคณะกรรมการบริหารบริหาร  
  

คณะกรรมการบริหารของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 8 ทา่น ได้แก่ นาย
บรรยง พงษ์พานิช (ประธานกรรมการบริหาร) นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ นายกฤตยิา วีรบรุุษ น.ส.ฐิตินนัท์ วธันเวคิน นาย
ประชา ช านาญกิจโกศล นางภทัรพร มิลนิทสตู ดร.อนชิุต อนชิุตานกุลู และนางพชันี ลิม่อภิชาต โดยมีนายสพุล วธันเวคิน เป็น
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

ในรอบปี 2560 ที่ผา่นมา คณะกรรมการบริหารมกีารประชมุรวมทัง้สิน้ 14 ครัง้ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจ
หน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึง่รวมถงึการด าเนินการท่ีส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ทัง้ที่เป็นด้านการเงินและด้านท่ีไมใ่ช่การเงินในภาพรวมของกลุม่ 
ธุรกิจฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยมีการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจยัตา่งๆ และให้ความเห็นชอบ
การทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยมองค์กรประจ าปี 2560 เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ

2. ติดตามการด าเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อปรับปรุงแผนงานและงบประมาณประจ าปี 
2560 (ฉบบัทบทวนกลางปี) ของกลุม่ธุรกิจฯ ให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจ าปี 2561 - 2563 
ของกลุม่ธุรกิจฯ โดยให้ความส าคญักบัการจดัสรรทรัพยากรที่ส าคญัอยา่งเพียงพอและมีประสทิธิภาพ เพื่อ
เสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนมุตัิ และรับทราบรายงานการด าเนินงานของฝ่ายจดัการตาม
แผนธุรกิจในเร่ืองที่ส าคญัตา่งๆ อาทิ รายงานการติดตาม Risk Appetite  รายงานการกนัเงินส ารองเพื่อรองรับ 
Possible Impaired Loans, Current Loans และ NPL ค้างนานเกิน 7 ปี และรายงานความคืบหน้าของ
โครงการ New Core Banking System เป็นต้น 

3. อนมุตัิและให้ความเห็นชอบนโยบาย หลกัเกณฑ์ และระเบียบการปฏิบตัิงานใหม ่ รวมถึงปรับปรุงนโยบาย 
หลกัเกณฑ์ และระเบยีบการปฏิบตัิงานที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนั เพือ่เอือ้ให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งโปร่งใส มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ และสอดคล้องกบักฎระเบียบตา่งๆ ที่มกีารเปลีย่นแปลง อาทิ นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ นโยบายอ านาจอนมุตัิสนิเช่ือธุรกิจและสนิเช่ือคูค้่า นโยบายอ านาจอนมุตัิสนิเช่ือรายยอ่ยแบบ 
Product Program นโยบายการวา่จ้างผู้สอบบญัชีเพื่อท าหน้าที่ให้บริการอื่นที่มิใช่การสอบบญัชี นโยบายการ
รับให้บริการแกธุ่รกิจทางการเงินหรือทางการ หลกัเกณฑ์การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังาน และบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทีส่ามารถเข้าถึงข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญั
ตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ และระเบียบผลติภณัฑ์อนพุนัธ์ เป็นต้น 

4. อนมุตัิงบการเงิน (ฉบบัก่อนสอบทานและฉบบัก่อนตรวจสอบ) เพื่อเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หนว่ยงาน
ก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง และสาธารณชน ให้ความเป็นชอบงบการเงิน (ฉบบัสอบทานแล้วและฉบบัตรวจสอบ
แล้ว) เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนมุตั ิ และอนมุตัิการตดัหนีส้ญูเงินให้สนิเช่ือตาม
อ านาจของคณะกรรมการบริหาร 

5. อนมุตัิวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 (Subordinated 
Debenture) และรับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารท่ีออกภายใต้มติที่ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2559 
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6. อนมุตัิ ทบทวน และเปลีย่นแปลงวงเงินและเง่ือนไขของสนิเช่ือแกคู่ค้่าของธนาคารตามอ านาจอนมุตัิของ
คณะกรรมการบริหาร ให้ความเห็นชอบวงเงินและเง่ือนไขของสนิเช่ือแกคู่ค้่าของธนาคารเพื่อเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนมุตัิ รวมทัง้ตดิตามการด าเนินงานของคณะกรรมการสนิเช่ือรายใหญ่
และทรัพย์รอขายรายใหญ่ในการพิจารณาอนมุตัิ ทบทวน และเปลีย่นแปลงวงเงินและเง่ือนไขของสนิเช่ือแก่คู่
ค้าของธนาคาร 

7. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการบริหารจดัการบริษัทของกลุม่ธุรกิจฯ ประจ าปี 2560 เพื่อให้
สอดคล้องกบัโครงสร้างของกลุม่ธุรกิจฯ ในปัจจบุนั และเพื่อให้กลุม่ธุรกิจฯ  มีการก ากบัดแูลทางนโยบายและ
การจดัการท่ีดีขึน้ ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพจิารณาอนมุตัิ 

8. ให้ความเห็นชอบการจดัสรรเงินก าไรและการจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2559 เพื่อเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ และให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงนโยบายการจา่ยเงินปันผลของธนาคารและการ
จดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 
2560 เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

9. ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารทนุ รายงานการประเมิน
ความเพยีงพอของเงินกองทนุ (ICAAP Report) และการทบทวนความเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของ
ธนาคารประจ าปี 2560 เพื่อให้เงินกองทนุมีความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั และเพื่อให้การ
บริหารความเสีย่งครอบคลมุความเสีย่งทีม่ีนยัส าคญัครบทกุด้าน ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ และอนมุตักิารทบทวนและปรับปรุงระเบยีบเร่ืองกระบวนการและชัน้ตอนการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทนุ (ICAAP Procedure) 

10. ให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงโครงสร้างของกลุม่ธุรกิจฯ โดยเพิ่มบริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จ ากดั 
เข้ามาเป็นบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองการถือกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิ และการก าหนดวนัมีผล
ให้บริษัท ซี เอม็ ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จ ากดั เข้าเป็นบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

11. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของธนาคารเพื่อรองรับการด าเนินงานตามทิศทาง แผนธุรกิจ และกลยทุธ์ที่ได้รับการ
อนมุตัิโดยคณะกรรมการธนาคาร  

12. ทบทวนและปรับปรุงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนมุตัิ อนมุตัิการแก้ไขบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทัง้แตง่ตัง้กรรมการและที่
ปรึกษาในคณะกรรมการชดุยอ่ยที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ และรับทราบ
รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูล 

13. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารสถานการณ์วกิฤตระดบัธนาคารและการก าหนดระยะเวลาที่ยอมให้กระบวนการ
ปฏิบตัิงานหยดุชะงกัได้และระยะเวลาทีย่อมให้ข้อมลูสญูหายได้ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ

 

          (นายบรรยง พงษ์พานชิ) 

                                    ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริหารความ
เสีย่ง 9 ทา่น ได้แก่ นายสพุล วธันเวคิน (ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง) นายบรรยง พงษ์พานิช ศ.ดร.อญัญา ขนัธ
วิทย์ นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ นายชวลติ จินดาวณิค นายกฤตยิา วีรบรุุษ นางภทัรพร มิลนิทสตู นายพรรษฤทธ์ิ ตระการ
กิจวชิิต และนายนรเชษฐ์ แสงรุจิ 

ในรอบปี 2560 ที่ผา่นมา คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมกีารประชมุรวมทัง้สิน้ 14 ครัง้ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมีการด าเนินการท่ีส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1. วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสีย่งของธนาคาร ให้สามารถประเมิน ตดิตามผล และ
ก ากบัดแูลปริมาณความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

2. เห็นชอบนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการบริหารความเสีย่งส าคญัของธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ รวมถึงทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายดงักลา่ว เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนมุตัิ อาทิ นโยบายการบริหาร
ความเสีย่งด้านเครดิต นโยบายการบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง นโยบายการบริหารความเสีย่งด้าน
ตลาด นโยบายการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ นโยบายการบริหารความเสีย่งด้านช่ือเสยีง นโยบาย
อ านาจอนมุตัิสนิเช่ือ นโยบายเร่ืองการลงทนุในหลกัทรัพย์และการบริหารฐานะในบญัชีเพื่อการค้า และ
นโยบายอ านาจอนมุตัิสนิเช่ือรายยอ่ยแบบ Product Program  

3. อนมุตัิหลกัเกณฑ์และระเบยีบการปฏิบตัิงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ รวมถึงทบทวนและ
ปรับปรุงระบบการบริหารความเสีย่ง หลกัเกณฑ์และระเบยีบการปฏิบตัิงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่
ธุรกิจฯ อาทิ หลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องกบัการให้สนิเช่ือ การก่อภาระผกูพนั และการท าธุรกรรมทีม่ีลกัษณะ
คล้ายการให้สนิเช่ือ หลกัเกณฑ์ในการจดัชัน้สนิทรัพย์ การจดัท าการทดสอบภาวะวิกฤตตามเกณฑ์ ICAAP 
และ Supervisory Scenario เพื่อค านวณเงินกองทนุในภาวะวิกฤตประจ าปี 2560 แผนการด าเนนิการเพื่อ
รองรับหลกัเกณฑ์การก ากบัลกูหนีร้ายใหญ่ (Single Lending Limit) และแผนการปรับลดความเสีย่งและ
ความเสยีหายที่ส าคญั  

4. อนมุตัิการปรับเปลีย่นกรรมการในคณะอนกุรรมการท่ีอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
มากยิ่งขึน้ รวมถึงรับทราบรายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะอนกุรรมการท่ีอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูล 

5. รับทราบรายงานภาพรวมความเสีย่งของธนาคารและภาพรวมความเสีย่งของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ รายงาน
ความเสีย่งด้านเครดิต การวิเคราะห์หาสาเหตแุละการบริหารจดัการความเสีย่งด้านเครดิต รายงานภาพรวม
ความเสีย่งและความเสียหายด้านปฏิบตัิการท่ีส าคญั และรับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่งของบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุ  

6. จัดท ารายงานผลการด าเนินนโยบายสินเช่ือและหลักเกณฑ์สินเ ช่ือต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการธนาคาร  
 

        (นายสพุล วธันเวคิน ) 

          ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2560  

 

เอกสารแนบ 9 หน้า 1 

รายงานรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารธนาคารต่อรายงานทางการเงนิต่อรายงานทางการเงนิ  
  

คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร และงบการเงินรวม
ของธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจัดท าขึน้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบตัิอยู่ในประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่าง
สม ่าเสมอ  ใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และปฏิบตัิตามข้อก าหนดของประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  งบการเงินดงักลา่วได้ผา่นการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมาที่เป็นจริง โปร่งใส ่และเป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้น และนกัลงทนุทัว่ไป 

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและด ารงไว้ึึ่งระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการก ากบัดแูลที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจว่าข้อมลูทางการเงินมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียง
พอที่จะด ารงรักษาไว้ึึ่งทรัพย์สินของธนาคาร ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงจากการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระส าคญั 

ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ึึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดแูลคณุภาพ
ของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูรายการที่เก่ียวโยงกนั หรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบึึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) แล้ว 

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอ เหมาะสม  และ
สามารถให้ความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินของธนาคารและงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัท
ยอ่ย ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
 

 
 ( นายสพุล  วธันเวคิน )     ( นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ) 

      ประธานกรรมการ            ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  

 



                                                                                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560  

เอกสำรแนบ 4  หน้ำ 1 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไมม่ีข้อมลู 



            แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560  

 

เอกสำรแนบ 5  หน้ำ 1 

เอกสารแนบ  5  อื่นๆ 

- ไมม่ีข้อมลู 
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