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11..11  ประวัติความเป็นมา    

 กลุม่ธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภทัร (“กลุม่ธุรกิจฯ”) เกิดขึน้จำกกำรร่วมกิจกำรระหวำ่งธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั 
(มหำชน) (“ธนำคำร”) และบริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) (“ทนุภทัร”) เมื่อวนัท่ี 13 กนัยำยน 2555 เพื่อขยำยขอบเขตกำร
ด ำเนินธุรกิจร่วมกนัและสนบัสนนุควำมเป็นเลศิในทกุธุรกิจหลกัของธนำคำรและภทัร โดยมุง่เน้นกำรผสมผสำนควำม
เช่ียวชำญในธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และธุรกิจตลำดทนุเข้ำด้วยกัน โดยผลจำกกำรร่วมกิจกำร ธนำคำรได้เข้ำซือ้หุ้นของทนุภทัร
ร้อยละ 99.93 ของหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดและออกหุ้นสำมญัของธนำคำรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรตำมอตัรำสว่นกำร
แลกเปลีย่นหุ้น (Swap Ratio) 1 หุ้นสำมญัของทนุภทัรตอ่ 0.9135 หุ้นสำมญัของธนำคำรตำมแผนกำรร่วมกิจกำรท่ีได้รับกำร
อนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2555  

 ภำยหลงักำรร่วมกิจกำรเป็นต้นมำ กลุม่ธุรกิจฯ แบง่กำรด ำเนินธุรกิจออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ 
ซึง่ด ำเนินงำนโดยธนำคำร และธุรกิจตลำดทนุ ซึง่ด ำเนินงำนโดยบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ได้แก่ ทนุภทัร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร 
จ ำกดั (มหำชน) (“บล.ภทัร”) บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ำกดั (“บล.เคเคเทรด”) (เดมิช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินำคนิ 
จ ำกดั หรือ บล.เกียรตินำคิน) และบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร จ ำกดั (“บลจ.ภทัร”) (เดมิช่ือบริษัทหลกัทรัพย์จดักำร
กองทนุ เกียรตินำคิน จ ำกดั หรือ บลจ.เกียรตินำคิน)  

 ก่อนที่จะมำเป็นกลุม่ธุรกิจฯ ธนำคำรได้รับกำรจดัตัง้ขึน้ในรูปบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินำคิน จ ำกดั ในปี 2514 
ด้วยทนุจดทะเบยีนเร่ิมต้นจ ำนวน 10 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจเงินทนุและธุรกิจหลกัทรัพย์ และได้เข้ำเป็นบริษัทจดทะเบยีน
ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย์ฯ”) ในปี 2531 ก่อนที่จะจดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนในปี 
2536 ซึง่ตอ่มำได้มีกำรแยกธุรกิจเงินทนุและธุรกิจหลกัทรัพย์ออกจำกกนัในปี 2542 

 กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ได้ผำ่นทัง้ช่วงทีธุ่รกิจกำรเงินมีกำรเติบโต
และได้เผชิญกบัวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ส ำคญัของประเทศหลำยครัง้ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ซึง่สง่ผลให้
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ถกูระงบักำรด ำเนินกิจกำรชัว่ครำวพร้อมกบัสถำบนักำรเงินอีก 57 แหง่  
อยำ่งไรก็ดี ผลจำกกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งระมดัระวงัและรอบคอบประกอบกบักำรสนบัสนนุจำกพนัธมิตรที่เข้มแข็ง อำทิ ผู้ ถือ
หุ้น ลกูค้ำ ผู้บริหำร และพนกังำนท่ีทุม่เทท ำงำนอยำ่งเตม็ที่ ท ำให้บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตนิำคิน จ ำกดั (มหำชน) ได้รับ
อนมุตัิจำกกระทรวงกำรคลงัให้กลบัมำด ำเนินกำรได้อีกครัง้ในปี 2541 และเติบโตขึน้เป็นล ำดบัจนกระทัง่ได้รับอนญุำตให้
ยกระดบัจำกบริษัทเงินทนุเป็นธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) และเร่ิมด ำเนินธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ตัง้แต่วนัท่ี 3 
ตลุำคม 2548 เป็นต้นมำ 

ทนุภทัรเป็นบริษัทโฮลดิง้ (Holding Company) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 1 เมษำยน 2553 มีสถำนะเป็นบริษัท
มหำชนจ ำกดัที่ถกูจดัตัง้ขึน้ตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรของ บล.ภทัร เพื่อด ำเนินธุรกิจกำรลงทนุและถือหุ้นของ บล.ภทัร  

บล.ภทัร เป็นสมำชิกของตลำดหลกัทรัพย์ฯ หมำยเลข 6 จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 17 กนัยำยน 2540 ภำยใต้นโยบำยแยก
ธุรกิจเงินทนุและธุรกิจหลกัทรัพย์ออกจำกกนัของบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ภทัรธนกิจ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ถกูจดัตัง้ขึน้และ
ด ำเนินธุรกิจมำตัง้แตปี่ 2515 ธุรกิจหลกัของ บล.ภทัร ประกอบด้วยธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำให้แก่ลกูค้ำสถำบนัในประเทศและตำ่งประเทศซึง่มีพนัธมิตรทำงธุรกิจ คือ ธนำคำรแหง่อเมริกำ เมอร์ริล ลนิช์  



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 สว่นที่ 1-1 หน้ำ 1-2 

(“เมอร์ริล ลนิช์”) และลกูค้ำบคุคลรำยใหญ่ โดยมกีำรประกอบธุรกิจที่ปรึกษำกำรลงทนุสว่นบคุคลครอบคลมุถงึสนิทรัพย์ทำง
กำรเงินประเภทตำ่งๆ ในลกัษณะ Asset Allocation ธุรกิจวำนิชธนกิจ และธุรกิจกำรลงทนุ 

ธนำคำรได้ซือ้หุ้นของ บลจ.เกียรตนิำคนิ ในสดัสว่นร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดจำกกองทนุบ ำเหนจ็
บ ำนำญข้ำรำชกำร โดยได้ช ำระรำคำ 63 ล้ำนบำท และรับโอนหุ้นจ ำนวน 4.8 ล้ำนหุ้นเมื่อวนัที่ 28 กนัยำยน 2555 และเกิดคำ่ควำมนยิม 
19 ล้ำนบำทจำกกำรซือ้หุ้นครัง้นี ้ สง่ผลให้ธนำคำรถือหุ้นใน บลจ.เกียรตนิำคิน ทัง้สิน้ร้อยละ 99.99 และตอ่มำในวนัที่ 28 ธนัวำคม 
2555 ธนำคำรได้โอนหุ้นใน บลจ.เกียรตินำคิน และในวนัที่ 2 มกรำคม 2556 ธนำคำรได้โอนหุ้นใน บล.เกียรตินำคิน ให้กบัทนุภทัรตำม
แผนกำรร่วมกิจกำร โดยธนำคำรถือหุ้นใน บล.เกียรตินำคิน และ บลจ.เกียรตินำคิน ผำ่นทนุภทัรในสดัสว่นร้อยละ 99.96 

เมื่อวนัท่ี 25 กนัยำยน 2555 หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของธนำคำรได้เร่ิมซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในขณะท่ีหุ้นของทนุ
ภทัรถกูเพิกถอนออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และตอ่มำธนำคำรได้เปลีย่นตวัยอ่ (Ticker) กำร
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของธนำคำรจำก “KK” เป็น "KKP" โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหำคม 2556 เป็นต้นมำ 

เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2559 ทนุภทัรได้ขำยหุ้นทัง้หมดจ ำนวน 49,999,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุ้น
ที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดใน บล.เคเคเทรด ให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้ำ เอเชีย ไฟแนนซ์เชียล เซอร์วิสเซส จ ำกดั ซึง่ตอ่มำ
เมื่อวนัท่ี 1 กนัยำยน 2559 บล.เคเคเทรด ได้เปลีย่นช่ือเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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1.2 กลยุทธ์ขององค์กร  

 คณะกรรมกำรธนำคำรได้พจิำรณำก ำหนดวิสยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) และคำ่นิยมองค์กร (Value) ของ
ธนำคำร เพื่อให้มคีวำมสอดคล้องกบักลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนัดงันี ้

 วิสยัทศัน์ :  เติบโตไปพร้อมกบัควำมส ำเร็จของลกูค้ำและสงัคม 

 พนัธกิจ  : น ำทรัพยำกรสูล่กูค้ำอยำ่งถกูต้อง พอเพียง และทัว่ถึง ด้วยกำรบริกำรท่ีเหนือควำม
คำดหมำยและไมอ่ำจหำได้จำกทีอ่ื่น 

 คำ่นิยมองค์กร :  เรำเช่ือใน.... 

- กำรสร้ำงควำมสมัฤทธ์ิด้วยอิทธิบำท 4  
- กำรอยูร่่วมกนัอยำ่งหมูบ้่ำนไทย  
- กำรบริกำรท่ีข้ำมพ้นกำรตอ่รอง  
- โลกำภิวตัน์ 
- ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน และกำรท ำงำนเป็นทีม  

 ส ำหรับกลยทุธ์ระยะยำว กลุม่ธรุกิจฯ มุง่เน้นกำรด ำเนินธุรกิจทีม่ีควำมเช่ียวชำญและมคีวำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 
ผำ่นกำรพฒันำผลติภณัฑ์ทำงกำรเงินและกำรลงทนุท่ีหลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยได้
อยำ่งครบถ้วน  ด้วยกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมใหมท่ำงธุรกิจ ตลอดจนสำนตอ่ประโยชน์ร่วมกนั (Synergies) ภำยในกลุม่ธุรกิจฯ 
รวมทัง้ขยำยธุรกิจใหมเ่พิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มศกัยภำพในกำรประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์อยำ่งเต็มรูปแบบ  

กลุม่ธุรกิจฯ มีแผนพฒันำช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรให้บริกำรและตอบสนอง
กบัควำมต้องกำรท่ีแตกตำ่งกนัได้ดียิ่งขึน้ นอกจำกนี ้ กลุม่ธุรกิจฯ ยงัมุง่เน้นกำรพฒันำประสทิธิภำพกำรท ำงำนอยำ่งรอบด้ำน 
ทัง้ในด้ำนระบบกำรท ำงำน กำรบริหำรควำมเสีย่ง ตลอดจนกำรควบคมุตรวจสอบที่รัดกมุ โดยให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำ
ศกัยภำพของบคุลำกร กำรพฒันำระบบสำรสนเทศ และกำรสง่เสริมวฒันธรรมองค์กร ซึง่เป็นรำกฐำนท่ีส ำคญัในกำรพฒันำ
ธุรกิจ โดยกลุม่ธุรกิจฯ มีนโยบำยทีมุ่ง่เน้นกำรพฒันำองค์กรใน 5 ด้ำนท่ีส ำคญั ได้แก่ 

1. ความคล่องตวั (Flexible) เป็นองค์กรที่มคีวำมคลอ่งตวัสงู ตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของลกูค้ำได้หลำกหลำย
รูปแบบ 

2. ความเร็ว (Speed) เป็นองค์กรท่ีสำมำรถให้บริกำรลกูค้ำได้อยำ่งสะดวกรวดเร็ว ด้วยกระบวนกำรตดัสนิใจที่
กระชบัฉบัไว 

3. นวตักรรม (Innovation) เป็นองค์กรที่มีนวตักรรม โดยปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและผลติภณัฑ์ให้สอดคล้อง
กบัแนวโน้มของตลำดอยำ่งสม ่ำเสมอ 

4. คณุภาพ (Quality) เป็นองค์กรที่มีกำรใช้ทรัพยำกรทกุด้ำนอยำ่งคุ้มคำ่ ทัง้ทรัพยำกรบคุคล เงินทนุ และระบบ
สำรสนเทศ 

5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นองค์กรที่มีประสทิธิภำพ โดยควบคมุต้นทนุในกำรด ำเนินงำนให้อยูใ่นระดบัท่ี
สำมำรถแขง่ขนัได้เป็นอยำ่งดี 
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1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  
ปี 2559  

 กำรขำยหุ้นทัง้หมดใน บล.เคเคเทรด 

ทนุภทัรซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของธนำคำรถือหุ้นจ ำนวน 49,999,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ย
ได้แล้วทัง้หมดใน บล.เคเคเทรด ได้เข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้นทัง้หมดใน บล.เคเคเทรด กบับริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้ำ เอเชีย 
ไฟแนนซ์เชียล เซอร์วิสเซส จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 27 เมษำยน 2559  

ตอ่มำเมื่อคูส่ญัญำได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขบงัคบัก่อนตำมที่ระบใุนสญัญำซือ้ขำยหุ้นครบถ้วนแล้ว ทนุภทัรจึงได้ขำยหุ้น
ทัง้หมดที่ถือใน บล.เคเคเทรด ให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้ำ เอเชีย ไฟแนนซ์เชียล เซอร์วิสเซส จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎำคม 
2559 ซึง่ตอ่มำเมื่อวนัท่ี 1 กนัยำยน 2559 บล.เคเคเทรด ได้เปลีย่นช่ือเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

กำรพฒันำผลติภณัฑ์และช่องทำงกำรให้บริกำร 

- กำรน ำเสนอขำยผลติภณัฑ์สนิเช่ือรำยยอ่ยผำ่นตวัแทนขำย 

ธนำคำรได้จดัตัง้สำยช่องทำงกำรตลำดและพฒันำฐำนลกูค้ำขึน้เพื่อยกระดบักำรขำยส ำหรับธุรกิจธนำคำรพำณิชย์
และขยำยฐำนลกูค้ำสนิเช่ือรำยยอ่ยให้มำกยิง่ขึน้ โดยอำศยัช่องทำงกำรตลำดใหมผ่ำ่นตวัแทนขำย (Sales Agent) ในลกัษณะ
ที่เป็นกำรน ำเสนอขำยผลติภณัฑ์สนิเช่ือรำยยอ่ยทำงโทรศพัท์ (Telesales) มุง่เน้นกำรเพิ่มสว่นแบง่กำรตลำดเฉพำะผลิตภณัฑ์
สนิเช่ือตำ่งๆ และสร้ำงทีมขำยที่มีประสทิธิภำพในพืน้ท่ีที่มศีกัยภำพทัว่ทัง้ประเทศ รวมทัง้พฒันำกลยทุธ์และวำงแผนเชิง
ปฏิบตัิกำรเพื่อเพิ่มสว่นแบง่กำรตลำดและรำยได้ให้กบัธนำคำร 

สำยช่องทำงกำรตลำดและพฒันำฐำนลกูค้ำเร่ิมด ำเนินงำนตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2559 เป็นต้นมำ มีผลติภณัฑ์
สนิเช่ือรำยยอ่ยที่เสนอขำย ได้แก่ สนิเช่ือบคุคล สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่ำศยั และสนิเช่ือ SME โดย ณ สิน้ปี 2559 สำยช่องทำง
กำรตลำดและพฒันำฐำนลกูค้ำมียอดสนิเช่ือส ำหรับลกูค้ำรำยยอ่ยคงค้ำงจ ำนวน 5,027.48 ล้ำนบำท 

- กำรพฒันำและยกระดบัสำขำที่ส ำคญัเชิงกลยทุธ์ให้เป็น Financial Hub 

ภำยหลงัจำกที่ธนำคำรได้ด ำเนินกำรปิดสำขำธนำคำรพำณิชย์ที่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีซึง่ขำดศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ
และเปิดสำขำใหมใ่นท ำเลที่มีศกัยภำพในปี 2558 ธนำคำรได้มีกำรพฒันำและยกระดบัสำขำที่ส ำคญัเชิงกลยทุธ์หรือ 
Flagship Branch ที่มีปริมำณธรุกรรมทำงด้ำนเงินฝำกและกำรลงทนุสงูให้เป็น Financial Hub ที่รวมผลติภณัฑ์ทำงกำรเงิน
และกำรลงทนุของกลุม่ธุรกิจฯ ไว้ด้วยกนั ทัง้บริกำร PRIORITY ของธนำคำร บริกำร Wealth Management และ Phatra 
Edge ของ บล.ภทัร เพื่อสะท้อนรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ในกำรเป็นธนำคำรท่ีให้บริกำรด้ำนตลำดทนุอยำ่ง
ครบวงจร โดยในปี 2559 ธนำคำรได้เปิด Financial Hub ที่เป็นสำขำรูปแบบใหมเ่พื่อให้บริกำรขึน้ 2 แหง่ที่ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัล
เวิลด์ ชัน้ 4 และทองหลอ่ (J Avenue)  

- กำรพฒันำนวตักรรมด้ำนผลติภณัฑ์สนิเช่ือ 

ธนำคำรได้เปิดตวัผลติภณัฑ์สนิเช่ือ  KK SME รถคณูสำม (KK SME Car3X) ซึง่เป็นครัง้แรกของสถำบนักำรเงินไทย
ที่ใช้รถยนต์เป็นหลกัทรัพย์ค ำ้ประกนัสนิเช่ือเพื่อประกอบธุรกิจ และเป็นสนิเช่ือแนวคิดใหมท่ี่ชว่ยให้ผู้ประกอบกำร SME มี
ทำงเลอืกเร่ืองหลกัประกนั โดยผู้ประกอบกำร SME ซึง่สว่นใหญ่มีรถยนต์ส ำหรับใช้ในกิจกำร สำมำรถน ำรถยนต์มำเป็น
หลกัทรัพย์ค ำ้ประกนัเพื่อขอสนิเช่ือในวงเงินสงูสดุ 3 เทำ่ของมลูคำ่รถยนต์ที่ค ำ้ประกนั (สงูสดุ 3 คนัตอ่รำย) โดยมีวงเงินตัง้แต ่
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400,000 - 5,000,000 บำท ระยะเวลำกำรผอ่นช ำระ 24 - 72 เดือน อตัรำดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ใน
อตัรำที่ต ำ่กวำ่สนิเช่ือบคุคล     

ผลติภณัฑ์สนิเช่ือนีถื้อเป็นกำรสนบัสนนุผู้ประกอบกำร SME ในกำรเพิ่มทำงเลอืกในกำรเข้ำถึงแหลง่เงินทนุ ซึง่
สอดคล้องกบันโยบำยของรัฐบำลที่ต้องกำรกระตุ้นธุรกิจ SME เนื่องจำกเป็นรำกฐำนของประเทศที่จะสร้ำงควำมแขง็แกร่งใน
กำรขบัเคลือ่นธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ 

ส ำหรับสนิเช่ือประเภทเช่ำซือ้รถยนต์ นอกจำกธนำคำรจะมีนวตักรรมด้ำนผลติภณัฑ์มำโดยตลอดแล้ว ธนำคำรยงัเร่ิม
พฒันำกำรขำยและให้บริกำร (Sale & Service Model) หลำยรูปแบบในช่วงปี 2558 – 2559 โดยแตล่ะรูปแบบมมีำตรฐำน
และจดุเดน่ในกำรท ำงำนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคูค้่ำทีต่ำ่งกนั ไมว่ำ่จะเป็นกำรท ำงำนแบบ Captive Finance และ 
Preferred Partner 

- กำรเปิดตวัอยำ่งเป็นทำงกำรของธุรกิจ Phatra Edge 

ภำยหลงัจำกที่ บล.ภทัร มีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญมำกวำ่ 15 ปีในธุรกิจ Wealth Management หรือบริกำร
ดแูลเร่ืองกำรลงทนุให้กบักลุม่ลกูค้ำบคุคลรำยใหญ่ (High-Net-Worth) ซึง่มเีงินลงทนุมำกกวำ่ 30 ล้ำนบำท บล.ภทัร ได้ขยำย
ฐำนลกูค้ำสูก่ลุม่ Mass Affluent หรือผู้ที่เงินลงทนุตัง้แต ่2 - 30 ล้ำนบำท ด้วยบริกำรใหม ่ได้แก่ Phatra Edge หรือที่ปรึกษำ
วำงแผนกำรเงินสว่นบคุคล ซึง่ด ำเนินธุรกิจภำยใต้แนวคิด Open Architecture เช่นเดยีวกนักบัธรุกิจ Wealth Management 
โดยลกูค้ำสำมำรถลงทนุในกองทนุรวมของทกุบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุได้โดยผำ่น Phatra Edge 

Phatra Edge เปิดตวัอยำ่งเป็นทำงกำรในปี 2559 ภำยใต้สโลแกน “Phatra Edge ตวัช่วยทกุเร่ืองกำรลงทนุ” มีควำม
มุง่หมำยที่จะช่วยให้ลกูค้ำไปสูเ่ปำ้หมำยของชีวติได้รวดเร็วและง่ำยขึน้ด้วยกำรช่วยจดัระบบกำรลงทนุแบบสว่นตวั ช่วย
วำงแผนจดัพอร์ตและแนะน ำผลติภณัฑ์ที่เหมำะสมกบัแตล่ะบคุคล และให้ค ำแนะน ำในกำรวำงแผนกำรเงิน (Financial 
Roadmap) ที่ครอบคลมุทัง้กำรวำงแผนภำษี แผนเกษียณอำย ุ แผนกำรศกึษำบตุร และแผนกำรลงทนุภำยใต้กำรดแูลของที่
ปรึกษำวำงแผนกำรลงทนุ (Investment Advisor/ IA) ที่เช่ียวชำญเร่ืองกำรลงทนุ โดยลกูค้ำสำมำรถติดตอ่ขอค ำแนะน ำได้ทัง้
ทำงโทรศพัท์หรือนดัหมำยเพือ่เข้ำรับค ำปรึกษำด้วยตนเองได้ที่ Financial Hub หรือสำขำของธนำคำร  

Phatra Edge เป็นตวัชว่ยด้ำนกำรลงทนุท่ีให้ควำมสะดวกสบำย ครบถ้วน ทกุที่ทกุเวลำ โดยลกูค้ำสำมำรถติดตำม
ข้อมลูขำ่วสำรด้ำนกำรลงทนุและท ำธุรกรรมทำงกำรเงินได้อยำ่งสะดวกสบำยผำ่นระบบออนไลน์และแอปพลเิคชนัทำง
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี อีกทัง้ยงัมีบริกำร One Report ที่สรุปภำพรวมของกำรลงทนุ กำรเติบโตของทรัพย์สนิ และอตัรำผลตอบแทน
ย้อนหลงัไว้ในท่ีเดียวที่ชว่ยเพิม่ควำมสะดวกสบำยในกำรติดตำมและตรวจสอบผลกำรลงทนุ 

- ควำมร่วมมือกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจในกำรเสนอขำยผลติภณัฑ์ประกนัชีวติ 

บริษัท เจนเนอรำลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) (“เจนเนอรำลี่”) ซึ่งเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจของ
ธนำคำรได้น ำเสนอสิทธิพิเศษภำยใต้ช่ือ Chronos ส ำหรับลกูค้ำของธนำคำรที่ซือ้ผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนประกันชีวิตมูลค่ำสูง 
(High Premium) ผ่ำนทกุช่องทำงของธนำคำร โดยสิทธิพิเศษที่ลกูค้ำจะได้รับ อำทิ บริกำรควำมช่วยเหลือด้ำนสขุภำพ กำร
เดินทำง และบริกำรเลขำสว่นตวั ท่ีจะดแูลลกูค้ำผู้ ถือกรมธรรม์ของเจนเนอรำลีท่กุที่ทัว่โลกตลอด 24 ชัว่โมง  

- กำรออกบตัรเดบิตร่วมกบัยเูนีย่นเพย์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
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ธนำคำรได้ร่วมมือกบัยเูนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชัน่แนล (UnionPay International) ซึง่เป็นเครือขำ่ยกำรช ำระเงินระหวำ่ง
ประเทศ ออกบตัรเดบติ (KK Debit Card) เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถใช้ช ำระคำ่สนิค้ำและบริกำร หรือเบิกถอนเงินสดได้ทกุที่ทัว่โลก 
ผำ่นเทคโนโลยี EMV Chip ที่ช่วยปอ้งกนักำรโจรกรรมข้อมลูบตัรเดบิตได้อยำ่งปลอดภยัตำมมำตรฐำนสำกล 

บตัร KK Debit Card มี 4 ประเภท ได้แก่ 1) บตัรเดบติ KK Value Card ที่เหมำะสมกบัผู้ที่ชอบเบิกถอนเงินสดเป็น
ประจ ำ 2) บตัรเดบิต KK Maxi Card ที่เหมำะสมกบัผู้ที่ชอบเบกิถอนเงินสดและใช้จำ่ยช ำระคำ่สนิค้ำและบริกำรผำ่นบตัรใน
วงเงินสงู และมีควำมคุ้มครองกำรเสยีชีวติ สญูเสยีอวยัวะ สำยตำ หรือทพุพลภำพถำวรสิน้เชิงจำกอบุตัิเหต ุ3) บตัรเดบิต KK 
Trust Card ที่มีควำมคุ้มครองเพิม่เติมจำกกำรเสยีชีวิตจำกอบุตัิเหตแุละกำรรักษำพยำบำลจำกกำรเกิดอบุตัิเหต ุและ 4) บตัร
เดบิต KK Protect Card ที่มีควำมคุ้มครองอบุตัิเหตทุีค่รอบคลมุแบบครบวงจร ทัง้กำรเสยีชีวติจำกอบุตัเิหต ุ กำร
รักษำพยำบำล กำรชดเชยรำยได้จำกกำรเกิดอบุตัเิหตุ รวมถงึควำมคุ้มครองจำกกำรโจรกรรมทำงตู้ เอทเีอ็มและควำม
ช่วยเหลอืฉกุเฉินทำงท้องถนน 

- กำรเพิม่ช่องทำงในบริกำรฝำก/ ถอนเงินสด และโอนเงินผำ่นเคร่ืองมินิเอทีเอม็  

ธนำคำรเป็นแหง่แรกในประเทศทีใ่ห้บริกำรฝำก/ ถอนเงินสด และโอนเงินผำ่นเคร่ืองมินเิอทีเอม็ (Mini-ATM) เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ลกูค้ำในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินท่ีสำขำของธนำคำรมำกยิง่ขึน้ โดยมีควำมสำมำรถเทยีบเทำ่กบั
เคร่ืองเอทีเอ็มด้วยต้นทนุท่ีต ำ่กวำ่มำก ถือเป็นนวตักรรมทำงกำรเงินของวงกำรกำรเงินและกำรธนำคำรของประเทศ 

- กำรให้บริกำร KK e-Banking 

 ธนำคำรได้พฒันำบริกำร KK e-Banking ขึน้เป็นช่องทำงในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินออนไลน์ ลกูค้ำของธนำคำร
สำมำรถบริหำรจดักำรด้ำนกำรเงินได้ด้วยตนเองบนพืน้ฐำนของระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัที่ได้มำตรฐำน โดยให้บริกำรใน
รูปแบบของเว็บไซต์และแอปพลเิคชนัของธนำคำรและ Phatra Edge รองรับกำรใช้งำนทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยมี
บริกำรตำ่งๆ อำทิ บริกำรเรียกดขู้อมลูบญัชีเงินฝำกและบญัชีกองทนุ บริกำรโอนเงินระหวำ่งบญัชีตนเอง โอนเงินให้บคุคลอืน่ 
และโอนเงินตำ่งธนำคำร และบริกำรช ำระคำ่สนิค้ำและบริกำร เป็นต้น โดยสำมำรถใช้บริกำรได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

- กำรให้บริกำร KK Biz e-Banking 

 ธนำคำรได้พฒันำบริกำร KK Biz e-Banking ขึน้เป็นช่องทำงในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินออนไลน์ให้กบัลกูค้ำธุรกิจ
ของธนำคำรให้สำมำรถบริหำรจดักำรด้ำนกำรเงินได้ด้วยตนเองบนพืน้ฐำนของระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัที่ได้มำตรฐำน 
โดยให้บริกำรในรูปแบบของเว็บไซต์และแอปพลเิคชัน่ของธนำคำรและ Phatra Edge รองรับกำรใช้งำนทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ โดยมีบริกำรตำ่งๆ อำทิ บริกำรเรียกดขู้อมลูบญัชีเงินฝำกและข้อมลูบญัชีสนิเช่ือ บริกำรเรียกเก็บเงิน บริกำร
ช ำระเงิน และบริกำรส ำหรับลกูค้ำธุรกิจรถยนต์ เป็นต้น โดยสำมำรถใช้บริกำรได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

- กำรพฒันำบญัชีรูปแบบดจิิทลัหรือ KK e-Account 

ธนำคำรได้พฒันำบญัชีรูปแบบดจิิทลัหรือ KK e-Account ขึน้เพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้แก่ลกูค้ำในกำรฝำก 
ถอน หรือโอนเงินได้โดยไมต้่องมสีมดุบญัชี เพียงแคแ่สดงบตัรประชำชนเทำ่นัน้ 

ลกูค้ำที่ใช้บริกำร KK e-Account สำมำรถเปิดบญัชีออมทรัพย์ได้ทกุประเภท และท ำธุรกรรมทำงกำรเงินได้ด้วย
ตนเองผำ่นช่องทำงอเิลก็ทรอนิกส์ เช่น KK e-Banking หรือบริกำรผำ่น KKP Contact Center  

KK e-Account มีควำมปลอดภยัด้วยขัน้ตอนตรวจสอบข้อมลูและลำยเซ็นของเจ้ำของบญัชีกอ่นเร่ิมท ำธุรกรรม
กำรเงิน และมีบริกำร e-mail Statement แจ้งรำยกำรเดินบญัชีผำ่นอีเมลที่ลกูค้ำให้กบัธนำคำรทกุเดือนโดยไมม่ีคำ่ใช้จำ่ย 
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- กำรรับโอนเงินตำ่งประเทศ  

ธนำคำรได้ร่วมมือกบัพนัธมติรทำงธุรกิจในกำรรับโอนเงินตำ่งประเทศ (Remittance Service) เพิ่มเติมโดย
นอกเหนือจำกเดิมที่ผู้ รับโอนจะได้รับเงินโอนผำ่นบญัชีของธนำคำรแล้ว ผู้ รับโอนยงัสำมำรถเลอืกที่จะมำรับเงินโอนเป็นเงินสด
ที่สำขำของธนำคำรทัว่ประเทศได้อีกด้วย 

- กำรขยำยชอ่งทำงกำรรับช ำระเงินผำ่นตวัแทนรับช ำระเงิน 

ธนำคำรได้ร่วมมือกบัพนัธมติรทำงธุรกิจในกำรขยำยช่องทำงกำรรับช ำระเงินผำ่นตวัแทนรับช ำระเงิน ซึง่ได้แก่ บิ๊กซ ี
CenPay และธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) เพื่อเพิม่ควำมสะดวกในกำรช ำระคำ่สนิเช่ือตำ่งๆ ให้แก่ลกูค้ำมำกยิง่ขึน้ 

- กำรพฒันำ KKP Contact Center อยำ่งตอ่เนื่องส ำหรับลกูค้ำบญัชีเงินฝำกและลกูค้ำสนิเช่ือ 

ธนำคำรได้พฒันำระบบโทรศพัท์ตอบรับอตัโนมตัิหรือ KKP Contact Center อยำ่งตอ่เนื่องเพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำ
บญัชีเงินฝำกและลกูค้ำสนิเช่ือของธนำคำร โดยลกูค้ำเงินฝำกสำมำรถสอบถำมวงเงินบตัรเอทีเอ็มและเปลีย่นวงเงินบตัร
เอทีเอ็ม ในขณะที่ลกูค้ำสนิเช่ือสำมำรถสอบถำมผลกำรสมคัรสนิเช่ือ ขอส ำเนำใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบัภำษีส ำหรับกำร
ช ำระสนิเช่ือเชำ่ซือ้รถยนต์ในงวดลำ่สดุ สอบถำมข้อมลูสนิเช่ือบคุคลและสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่ำศยั และเปิดบตัรกดเงินสดได้ผำ่น
ระบบตอบรับอตัโนมตัิของธนำคำร 

- กำรสือ่สำรผำ่นช่องทำงออนไลน์ 

ธนำคำรค ำนงึถึงพฤติกรรมกำรรับสือ่ของลกูค้ำ รวมถึงควำมสะดวกและรวดเร็วที่ลกูค้ำจะได้รับข้อมลูขำ่วสำรจำก
ธนำคำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ธนำคำรจึงได้เปิดช่องทำงกำรสือ่สำรออนไลน์เพิ่มเติมในหลำกหลำยช่องทำง  ได้แก่ KK 
Twitter (@kiatnakinlive), KK LINE (@kiatnakinlive) และ KK YouTube (www.youtube.com/kiatnakinlive) ซึง่ช่องทำง
ดงักลำ่วสำมำรถเข้ำถึงกลุม่เปำ้หมำยที่หลำกหลำย โดยลกูค้ำสำมำรถรับข้อมลูขำ่วสำรอพัเดตจำกธนำคำร ทัง้ในรูปแบบ
ข้อควำม บทควำม ภำพ เสยีง วดีิโอ ฯลฯ รวมถึงสอบถำมข้อมลู แสดงควำมเห็น และเสนอแนะตอ่ธนำคำรได้ตลอด 24 ชัว่โมง  

- รำยกำร KKP Focus 
กลุม่ธุรกิจฯ ได้จดัให้มีรำยกำร KKP Focus ซึง่เป็นรำยกำรท่ีให้ควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรธนำคำร กำรลงทนุ 

รวมไปถึงผลติภณัฑ์และบริกำรตำ่งๆ ของธนำคำร โดยออกอำกำศทกุวนัจนัทร์ทำงช่อง Money Channel เวลำ 11.00 – 11.30 
น. ทัง้นี ้รำยกำรท่ีออกอำกำศแล้วสำมำรถดยู้อนหลงัได้ที่ KK YouTube (www.youtube.com/kiatnakinlive) 

กำรสำนตอ่ประโยชน์ร่วมกนัภำยในกลุม่ธุรกิจฯ 

ธนำคำรและทนุภทัรยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินกำรร่วมกนัเพื่อพฒันำศกัยภำพและเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจที่
สำมำรถตอ่ยอดและลดข้อจ ำกดัตำ่งๆ ในกำรประกอบธุรกิจอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อให้เกิดกำรสำนตอ่ประโยชน์ร่วมกนัและสำมำรถ
แขง่ขนัได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ ซึ่งนอกจำกควำมร่วมมือกนัในด้ำนธุรกิจลกูค้ำบคุคลและธุรกิจกำรลงทนุที่มีควำม
คืบหน้ำตำมล ำดบัแล้ว ในปี 2559 ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ได้มีกำรด ำเนินกำรร่วมกนัในกำรพฒันำศกัยภำพและ
เพิ่มโอกำสทำงธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจบรรษัทและวำนิชธนกิจ (Wholesale & Investment Banking/ WIB) โดยเป็นกำร
ด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงสำยตลำดกำรเงินและสำยสินเช่ือบรรษัทของธนำคำรและสำยงำนวำนิชธนกิจและตลำดทนุของ 
บล.ภทัร ในกำรน ำเสนอผลติภณัฑ์และบริกำรตำ่งๆ แก่ลกูค้ำของกลุม่ธุรกิจฯ   

กำรพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

http://www.youtube.com/kiatnakinlive
http://www.youtube.com/kiatnakinlive
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 ธนำคำรมีควำมมุง่มัน่ท่ีจะยกระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรให้ดียิ่งขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง คณะกรรมกำร
ธนำคำรจึงได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรเป็นประจ ำทกุปี รวมทัง้ได้
ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรในเร่ืองตำ่งๆ ที่เก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรมำโดยตลอด โดยในระหวำ่งปี 2559 ธนำคำรมีกำร
ด ำเนินกำรเพิม่เติมในเร่ืองที่ส ำคญัดงันี ้

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำร โดยปรับปรุงและขยำยควำมเพิ่มเติม
ในเร่ืองมติและรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น บทบำท กำรปฏิบตัิและควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น พนกังำน คูค้่ำ 
ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำ กำรตอ่ต้ำนกำรคอร์
รัปชนั กำรเปิดเผยข้อมลู กำรสรรหำกรรมกำร บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรธนำคำร 
ภำวะผู้น ำและวิสยัทศัน์ กำรประชมุคณะกรรมกำรธนำคำร กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร
ธนำคำรและคณะกรรมกำรชดุยอ่ย กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร กำรสบืทอดต ำแหนง่งำน และกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรระดบัสงูสดุ เป็นต้น 

- คณะกรรมกำรธนำคำรประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนลดลงจำก 15 คนในปีก่อนๆ เป็น 12 คนในปี 2559 และมี
สดัสว่นของกรรมกำรอิสระในคณะกรรมกำรธนำคำรเพิ่มขึน้จำกเดมิร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 42 และสดัสว่นของ
กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรเพิ่มขึน้จำกเดิมร้อยละ 53 เป็นร้อยละ 75 

- ก ำหนดบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรธนำคำรเพิ่มเติมในเร่ืองกำรก ำหนดระดบัควำม
เสีย่งที่ธนำคำรยอมรับได้ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรให้เหมำะสมกบัระดบัควำมเสีย่งที่ธนำคำรเผชิญ
อยู ่ กำรก ำกบัดแูลให้กำรด ำเนนิธุรกิจของธนำคำรอยูภ่ำยในขอบเขตควำมเสีย่งที่ก ำหนดไว้ และกำรก ำหนด
นโยบำยประเมินควำมเสีย่ง ควำมเพยีงพอของเงินกองทนุของธนำคำร กลยทุธ์และแนวทำงในกำรด ำรง
เงินกองทนุของธนำคำร และนโยบำยทดสอบภำวะวกิฤตให้ครอบคลมุและสอดคล้องกบัธุรกรรมและระดบั
ควำมเสีย่งที่มีนยัส ำคญัของธนำคำร 

- ก ำหนดบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพิ่มเติมในเร่ืองกำรพิจำรณำนโยบำย
ของธนำคำรเก่ียวกบักำรใช้บริกำรอื่นที่ไมใ่ช่งำนสอบบญัชี (Non-audit Services) ของผู้สอบบญัชี และสอบ
ทำนกำรใช้บริกำรดงักลำ่วเพื่อให้มัน่ใจวำ่ไม่สง่ผลกระทบตอ่ควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และในเร่ืองกำร
สอบทำนมำตรกำรและระบบบริหำรควำมเสีย่ง โดยสอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสีย่งของฝ่ำยจดักำร
เก่ียวกบัปัจจยัเสีย่งด้ำนตำ่งๆ และสิง่ที่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำย กลยทุธ์ และ
แผนงำนบริหำรควำมเสีย่งที่ก ำหนด 

- ก ำหนดบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งเพิม่เติมในกำรก ำหนด
นโยบำยเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำในเร่ืองควำมเสีย่งที่ธนำคำรยอมรับได้ส ำหรับกำร
ด ำเนินธุรกิจของธนำคำร 

- จดัตัง้คณะกรรมกำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์เพื่อชว่ยเหลอืคณะกรรมกำรบริหำร
ของธนำคำรในกำรพิจำรณำกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ของธนำคำรหรือบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจฯ ให้เป็นไปตำมเปำ้หมำยอยำ่งรำบร่ืน มีประสทิธิภำพ และอยูภ่ำยใต้กรอบควำมเสีย่งที่เหมำะสม 

- ปรับปรุงนโยบำยและหลกัเกณฑ์ตำ่งๆ ของธนำคำร เพื่อให้สอดคล้องกบักฎระเบียบของหนว่ยงำนก ำกบัดแูลที่
มีกำรเปลีย่นแปลงและเพื่อให้เกิดควำมชดัเจนมำกยิง่ขึน้ อำท ิ นโยบำยและแผนท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรทนุ 
นโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ นโยบำยกำรปอ้งกนักำรฟอกเงินและกำรตอ่ต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำย นโยบำยกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกนัภยั นโยบำยอ ำนำจอนมุตัิสนิเช่ือธุรกิจและ
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สนิเช่ือคูค้่ำ นโยบำยอ ำนำจอนมุตัิสนิเช่ือรำยยอ่ยแบบ Product Program และนโยบำยกำรดแูลลกูค้ำส ำหรับ
กำรท ำธุรกรรมอนพุนัธ์ เป็นต้น 

 

ปี 2560  

กำรพฒันำผลติภณัฑ์และช่องทำงกำรให้บริกำร 

- ผลติภณัฑ์สนิเช่ือ Portfolio for Property Financing 

สนิเช่ือ Portfolio for Property Financing (PPF) เป็นสนิเช่ือส ำหรับลกูค้ำบคุคลรำยใหญ่ของ บล.ภทัร ที่มีควำม
ต้องกำรซือ้อสงัหำริมทรัพย์หรือต้องกำรเพิ่มสภำพคลอ่งด้วยอสงัหำริมทรัพย์ที่มีอยู ่ โดยน ำที่ดินเปลำ่หรือที่ดินพร้อมสิง่ปลกู
สร้ำง พร้อมด้วยสนิทรัพย์ทำงกำรเงินของลกูค้ำ อำทิ เงินสด หุ้นสำมญัของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ เฉพำะที่อยู่
ในดชันี SET100 (ยกเว้นหุ้น KKP) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ และ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีมีกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น มำเป็นหลกัประกนั ซึง่ตอ่ไปใน
อนำคตจะมีกำรพฒันำประเภททรัพย์สนิท่ีใช้เป็นหลกัประกนัเพิ่มเติม 

- บริกำรลงทนุตำ่งประเทศส ำหรับลกูค้ำบคุคลรำยใหญ่ 

บล.ภทัร ตอ่ยอดควำมเป็นผู้น ำในธุรกิจที่ปรึกษำกำรลงทนุสว่นบคุคลด้วยกำรน ำเสนอบริกำรลงทนุตำ่งประเทศ
ภำยใต้ช่ือ Global Investment Service (GIS) ส ำหรับลกูค้ำบคุคลรำยใหญ่ เพื่อเพิ่มศกัยภำพกำรบริหำรเงินลงทนุใน
ตำ่งประเทศผำ่นกำรลงทนุในสนิทรัพย์หลำกหลำยประเภทจำกภมูิภำคตำ่งๆ ทัว่โลก ถือเป็นกำรกระจำยควำมเสีย่ง และเพิ่ม
โอกำสในกำรได้รับผลตอบแทนที่มำกขึน้จำกกำรลงทนุ 

ด้วยปรัชญำส ำคญัที่ บล.ภทัร ยดึถือในกำรให้บริกำรมำตลอดระยะเวลำกวำ่ 20 ปี ซึง่ได้แก่ กำรยดึเอำผลประโยชน์
ของลกูค้ำเป็นท่ีตัง้และกำรให้บริกำรโดยผู้ดแูลมืออำชีพ บล.ภทัร ได้ปรับโครงสร้ำงของทมีวจิยัลกูค้ำบคุคล โดยได้ยกระดบัเป็น
ทีม Chief Investment Officer (CIO Office) ที่มีผู้ เช่ียวชำญในสนิทรัพย์ประเภทตำ่งๆ ท ำหน้ำทีว่ิเครำะห์และให้มมุมองกำร
ลงทนุทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวอยำ่งเป็นกลำง เพื่อชว่ยในกำรจดัพอร์ตกำรลงทนุตำมระดบัควำมเสีย่งของลกูค้ำที่
ครอบคลมุในทกุประเภทสนิทรัพย์ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ โดยไมม่ีข้อจ ำกดัวำ่ต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่ออกโดย บล.ภทัร 
(Open Architecture)  

ในสว่นของกำรให้ค ำแนะน ำแก่ลกูค้ำ เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้ค ำปรึกษำทำงกำรเงิน (Financial Consultant) ของ บล.ภทัร ซึง่
รู้จกัและทรำบควำมต้องกำรของลกูค้ำเป็นอยำ่งดีจะอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลกูค้ำตัง้แตใ่ห้ค ำปรึกษำกำรจดัพอร์ตกำรลงทนุ
จนถึงกำรท ำรำยงำนรำยเดือนสง่ให้แก่ธนำคำรแหง่ประเทศไทย โดยลกูค้ำสำมำรถเห็นภำพรวมของพอร์ตกำรลงทนุของตนเอง
ทัง้ในและตำ่งประเทศจำกรำยงำนกำรลงทนุประจ ำเดือน (Consolidated Statement) เพื่อให้ลกูค้ำมัน่ใจได้วำ่เงินลงทนุและ
ทรัพย์สนิทัง้หมดได้รับกำรบริหำรจดักำรอยำ่งเป็นระบบ 

- กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  

หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Structured Product) เป็นตรำสำรทำงกำรเงินท่ี บล.ภทัร ได้เสนอขำยเพื่อเป็นตรำสำรเพื่อกำร
ลงทนุส ำหรับลกูค้ำมำกวำ่ 8 ปี โดยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเป็นตรำสำรที่สำมำรถก ำหนดรูปแบบกำรให้ผลตอบแทนและควำม
เสีย่งให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้ลงทนุได้ โดยธนำคำรและ บล.ภทัร ได้ร่วมกนัคิดค้นและออกเสนอขำยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงในรูปแบบตำ่งๆ ที่หลำกหลำยมำกยิง่ขึน้ เพื่อเสนอขำยให้กบัลกูค้ำของกลุม่ธุรกิจฯ อำทิ ลกูค้ำบคุคลรำยใหญ่และลกูค้ำ
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สถำบนัของ บล.ภทัร และของธนำคำร เป็นต้น ซึง่ผลติภณัฑ์ที่มคีวำมซบัซ้อนเหลำ่นีม้คีวำมเหมำะสมกบักลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำย
และตรงกบัควำมต้องกำรเฉพำะด้ำนของลกูค้ำ ท ำให้กลุม่ธุรกิจฯ เป็นหนึง่ในผู้น ำด้ำนกำรน ำเสนอขำยผลติภณัฑ์ทำงกำรเงินท่ี
มีควำมหลำกหลำยที่สดุแหง่หนึง่ของประเทศ 

- ผลติภณัฑ์เงินฝำกและประกนั 

ธนำคำรได้พฒันำบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ เคเค ภทัร สมำร์ท เซทเทิลเมนท์ (KK Phatra Smart Settlement/ 
KKPSS) ส ำหรับลกูค้ำของ บล.ภทัร เพื่อใช้เป็นบญัชีเงินฝำกเพือ่กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์และ/ หรือท ำธุรกรรมอื่นใดกบั บล.ภทัร 
โดยบญัชี KKPSS ไมม่ีข้อจ ำกดัในเร่ืองจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ในกำรเปิดบญัชี จ ำนวนครัง้ในกำรถอนเงิน และระยะเวลำกำรฝำกเงิน 
ท ำให้ลกูค้ำสำมำรถบริหำรสภำพคลอ่งเพื่อเช่ือมโยงกบักำรลงทนุได้ง่ำย นอกจำกนี ้ ลกูค้ำจะได้รับดอกเบีย้เงินฝำกจำกบญัชี 
KKPSS ในอตัรำที่สงูเหมือนเงินฝำกประจ ำอีกด้วย 

ส ำหรับผลติภณัฑ์ประกนัชีวิต ธนำคำรได้พฒันำผลติภณัฑ์ประเภทยนูิตลงิค์ (Unit-linked) ภำยใต้ช่ือเคเคเจน โพร
เทค ลงิค์ (KKGEN Protect Link) และเคเคเจน อินเวสท์ ลงิค์ (KKGEN Invest Link) ซึง่เป็นประกนัคูก่ำรลงทนุท่ีลกูค้ำได้ทัง้
ผลประโยชน์ควำมคุ้มครองชีวิตและมีโอกำสได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ โดยลกูค้ำสำมำรถเลอืกกองทนุได้หลำกหลำย
และสำมำรถสบัเปลีย่นกองทนุได้ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนด 

- พฒันำกำรของธุรกิจสนิเช่ือรำยยอ่ย 

เดิมธนำคำรด ำเนินธุรกิจสนิเช่ือรำยยอ่ยโดยมุง่เน้นธุรกิจสนิเช่ือเชำ่ซือ้รถยนต์ โดยท ำกำรตลำดผำ่นดีลเลอร์รถยนต์
และเครือขำ่ยสำขำของธนำคำรเป็นหลกั ตอ่มำธนำคำรได้ปรับเปลีย่นกลยทุธ์เพื่อเน้นกำรเข้ำถึงลกูค้ำในเชิงรุกและกำรขยำย
บริกำรสนิเช่ือรำยยอ่ยด้วยผลิตภณัฑ์ที่หลำกหลำยมำกขึน้ ไมว่ำ่จะเป็นสนิเช่ือบคุคล สนิเช่ือเพื่อทีอ่ยูอ่ำศยั และสนิเช่ือ Micro 
SMEs เพื่อยกระดบัให้ธนำคำรก้ำวสูก่ำรเป็น Credit House ที่มีคณุภำพ  

ในปี 2560 ธนำคำรได้พฒันำกำรน ำเสนอขำยผลติภณัฑ์สนิเช่ือรำยยอ่ยผำ่นกำรท ำกำรตลำดเชิงรุกโดยสำยช่องทำง
กำรตลำดและพฒันำฐำนลกูค้ำ อำทิ กำรจดัมินิบธู (Mini Booth) ที่หมนุเวยีนไปให้บริกำรบริเวณอำคำรส ำนกังำนทัว่กรุงเทพฯ 
และกำรน ำรถบริกำรสนิเช่ือเคลือ่นท่ี (KK Money Station) มำใช้เพื่อให้บริกำรทำงด้ำนสนิเช่ือในพืน้ท่ีตำ่งๆ และลดข้อจ ำกดัใน
กำรเดินทำงมำยงัสำขำของธนำคำร เป็นต้น 

ในระยะเร่ิมต้น KK Money Station ให้บริกำรสนิเช่ือแก่ลกูค้ำในยำ่นนิคมอตุสำหกรรม โครงกำรหมูบ้่ำน องค์กรชัน้
น ำ และแหลง่ชมุชนตำ่งๆ เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขอสนิเช่ือให้กบัลกูค้ำ โดยลกูค้ำที่สนใจสำมำรถยื่นขอสนิเช่ือได้
ทัง้สนิเช่ือบคุคล สนิเช่ือรถยนต์ สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่ำศยั และสนิเช่ือ KK SME รถคณูสำม ที่ KK Money Station ได้ทนัที โดย
ธนำคำรมีพนกังำนคอยให้ค ำปรึกษำอยำ่งใกล้ชิดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

ส ำหรับสนิเช่ือเชำ่ซือ้รถยนต์ ตัง้แตปี่ 2557 เป็นต้นมำ ธนำคำรมุง่พฒันำรูปแบบกำรให้บริกำร (Service Model) ที่
แตกตำ่งจำกตลำด เช่น Captive Finance Model กบัรถยนต์ยี่ห้อซูซูกิหรือ Preferred Partner Model (กำรให้บริกำรกบัเต็นท์
รถยนต์ขนำดกลำงถงึขนำดใหญ่) โดยในปี 2559 - 2560 ธนำคำรได้พฒันำรูปแบบกำรให้บริกำรเพิ่มเติม เช่น กำรสนบัสนนุ
สนิเช่ือที่ตลำดรถยนต์ใช้แล้ว (KK Car Plaza) หรือกำรรับเคสสนิเช่ือจำกคูค้่ำหรือผู้กู้ผำ่นช่องทำงออนไลน์ (Online Model)  
นอกจำกนี ้ ด้ำนกำรอนมุตัิสนิเช่ือ ธนำคำรได้ทดลองพฒันำกระบวนกำรในกำรอนมุตัิสนิเช่ือให้สำมำรถท ำได้ภำยในระยะเวลำ 
2 - 3 ชัว่โมงในบำงพืน้ท่ี และจะขยำยให้ครบทกุพืน้ท่ีและผลติภณัฑ์สนิเช่ือรำยยอ่ยประเภทอื่นๆ ภำยในปี 2561 

- กำรพฒันำช่องทำงกำรให้บริกำรเพื่อตอบรับนโยบำย National e-Payment 
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ธนำคำรได้มีกำรพฒันำช่องทำงกำรให้บริกำรตำ่งๆ เพื่อตอบรับนโนบำย National e-Payment ของประเทศ อำทิ กำร
ลงทะเบียนพร้อมเพย์ของบคุคลและนิติบคุคล กำรโอนเงินพร้อมเพย์แบบ Single Transfer และแบบ Bulk Transfer ไปยงั
บญัชีปลำยทำงที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมำยเลขโทรศพัท์เคลือ่นท่ี หมำยเลขบตัรประชำชน หรือหมำยเลข e-Wallet และ
กำรช ำระคำ่สนิค้ำและบริกำร (Bill Payment) ผำ่น Biller List ทัง้ชอ่งทำงสำขำและ KK e-Banking เป็นต้น 

- กำรเพิม่ช่องทำงกำรรับโอนเงินตำ่งประเทศ 

ธนำคำรได้ร่วมมือกบัพนัธมติรทำงธุรกิจในกำรรับโอนเงินตำ่งประเทศ โดยในปี 2560 ธนำคำรได้มีพนัธมิตรทำงธุรกิจ
เพิ่มขึน้อีก 2 รำย คือ Merchantrade Asia Sdn Bhd และ DollarSmart Global Pte Ltd นอกจำกนี ้ยงัขยำยบริกำรรับเงินสด
จำก RIA Financial Services เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ลกูค้ำที่ประสงค์จะมำรับเงินโอนเป็นเงินสดที่สำขำของธนำคำรทกุ
สำขำทัว่ประเทศ  

- กำรน ำเสนอผลติภณัฑ์และบริกำรผำ่น KK Auto Application และทำงโทรศพัท์  

ธนำคำรได้มีกำรเพิ่มช่องทำงกำรน ำเสนอผลติภณัฑ์และบริกำร ซึง่รวมถึงกำรขอวงเงินสนิเช่ือพเิศษผำ่นช่องทำง KK 
Auto Application และกำรขำยทำงโทรศพัท์ (Telesales & Contact Center) โดยธนำคำรคดัเลอืกกลุม่ลกูค้ำที่คำดวำ่จะสนใจ
ผลติภณัฑ์และมีศกัยภำพในกำรซือ้/ ช ำระ (ในสว่นของสนิเช่ือ) และแจ้งเตือนเพื่อตอ่อำยปุระกนัในรูปแบบของ Call 
Reminder ผำ่นพนกังำนขำยทำงโทรศพัท์ (ในสว่นของประกนัภยัรถยนต์) เป็นต้น 

- กำรพฒันำช่องทำงกำรบริกำรผำ่น KKP Contact Center 

ธนำคำรมีศนูย์บริกำรลกูค้ำ (KKP Contact Center) หมำยเลขโทรศพัท์ 0-2165 - 5555 ทีใ่ห้บริกำรตำ่งๆ ผำ่นระบบ
โทรศพัท์ตอบรับอตัโนมตัิ (IVR) และผำ่นเจ้ำหน้ำที่ทกุวนั โดยในปี 2560 ธนำคำรได้มีกำรพฒันำกำรให้บริกำรในสว่นของ
ศนูย์บริกำรลกูค้ำเพิ่มเติมหลำยด้ำน รวมถึงกำรขำยผลติภณัฑ์ทำงโทรศพัท์ โดยมุง่เน้นให้เกิดควำมสะดวกสบำยและเป็นกำร
เพิ่มทำงเลอืกแก่ลกูค้ำ โดยมีพฒันำกำรท่ีส ำคญัดงันี ้

- ขอส ำเนำใบก ำกบัภำษีรถยนต์ส ำหรับงวดลำ่สดุผำ่นระบบอตัโนมตัิ 

- บริกำรเปลีย่นวงเงินบตัรสนิเช่ือเงินสด (Cash Card) ผำ่นระบบอตัโนมตัิ 

- บริกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ของ บล.ภทัร ผำ่น KKP Contact Center 

- กำรให้บริกำรออกหนงัสอืรับรองและรับรองส ำเนำเอกสำรนติิบคุคลทำงอเิลก็ทรอนกิส์ 

ธนำคำรด ำเนนิกำรพฒันำระบบเช่ือมตอ่กบักรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ และได้ร่วมลงนำมในบนัทกึข้อตกลง
ควำมร่วมมือระหวำ่งธนำคำรกบักรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำในกำรเปิดให้บริกำรออกหนงัสอืรับรองและรับรองส ำเนำเอกสำรนติิบคุคลทำง
อิเลก็ทรอนกิส์ (e-Certificate) ผำ่นธนำคำร เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและลดระยะเวลำให้แกป่ระชำชนและผู้ประกอบธรุกิจในกำรขอ
หนงัสอืรับรองบริษัทประเภทตำ่งๆ 

- กำรพฒันำช่องทำงออนไลน์ของ Phatra Edge 
Phatra Edge ได้มีกำรพฒันำช่องทำงออนไลน์อยำ่งตอ่เนื่องเพือ่ให้ลกูค้ำสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ครบทกุแพลตฟอร์ม  

ได้แก่ เว็บไซต์และแอปพลเิคชนัทำงโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ทัง้ในระบบ iOS และ Android โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในสว่นของ 
แอปพลเิคชนัทำงโทรศพัท์เคลือ่นท่ีที่มีกำรพฒันำเพิม่เตมิเพื่อให้กำรลงทนุเป็นเร่ืองงำ่ยแคป่ลำยนิว้ด้วยกำรเข้ำสูร่ะบบด้วย 
Touch ID และเพิ่มเติมในสว่นของฟังก์ชัน่กำรใช้งำนเพื่อให้ครอบคลมุกำรท ำธุรกรรมของลกูค้ำได้อยำ่งครบถ้วน อำท ิกำรโอน
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เงินหลกัประกนั และกำรโอนหุ้น เป็นต้น นอกจำกนี ้ ยงัเพิ่มควำมสะดวกมำกยิ่งขึน้ในกำรติดตำมขำ่วสำรกำรลงทนุในรูปแบบ
เสยีงด้วยบริกำร Voice Blast และข้อมลูกองทนุรวม ซึง่รวมถึงบทวิเครำะห์และค ำแนะน ำทีเ่ป็นกลำง 

- นิตยสำร OPTIMISE 

กลุม่ธุรกิจฯ ได้จดัท ำนติยสำร OPTIMISE โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อรวบรวมทรัพยำกรองค์ควำมรู้ของกลุม่ธุรกิจฯ มำน ำเสนอ
แก่ผู้อำ่น เนือ้หำของนติยสำรประกอบไปด้วยบทสมัภำษณ์บคุคลส ำคญัในวงสงัคมและลกูค้ำ บทวเิครำะห์เศรษฐกิจและกำรลงทนุโดย
ผู้ เช่ียวชำญ ตลอดจนเร่ืองรำวเก่ียวกบัอำหำร ศิลปะ กำรทอ่งเทีย่ว และไลฟ์สไตล์อื่นๆ ที่คดัสรรแล้ววำ่แสดงออกถงึวิสยัทศัน์ 
(Visionary) ควำมรู้จริง (Expertise) ควำมเช่ือถือได้ (Reliability) อีกทัง้มีรสสมัผสัแหง่ควำมเป็นไทย (Thai Touch) ครบถ้วนตำมปรัชญำ
ขององค์กร โดยจดัท ำเป็นประจ ำทกุ 3 เดือน 

กำรพฒันำธุรกิจจดักำรกองทนุของ บลจ.ภทัร 

บลจ.ภทัร พยำยำมมุง่เน้นกำรน ำเสนอผลติภณัฑ์ที่หลำกหลำยเพื่อเป็นทำงเลอืกและสร้ำงโอกำสจำกผลตอบแทน
ให้แก่ลกูค้ำ ในปี 2560 บลจ.ภทัร ได้เสนอขำยกองทนุเปิดภทัร โกลบอล อนัคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-
H) ซึง่เป็นกองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund มีนโยบำยลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ Jupiter Global Fund - 
Jupiter Dynamic Bond ซึง่เป็นกองทนุรวมตรำสำรหนีต้ำ่งประเทศที่บริหำรจดักำรโดย Jupiter Unit Trust Managers 
Limited ซึง่มีทีมผู้จดักำรกองทนุและทีมวิเครำะห์ที่มีประสบกำรณ์และมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรลงทนุในตรำสำรหนีท้ัว่โลก 
ทัง้นี ้กองทนุ Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond เน้นกำรลงทนุในตรำสำรหนีท้ัว่โลก โดยมีกลยทุธ์กำรลงทนุแบบ 
Active Management ที่มีควำมยืดหยุน่ และปรับเปลีย่นได้รวดเร็วตลอดเวลำ 

นอกเหนือจำกผลติภณัฑ์กองทนุรวมแล้ว บลจ. ภทัร ยงัได้พฒันำผลติภณัฑ์กองทนุสว่นบคุคล โดยมีกำรน ำเสนอ
กองทนุสว่นบคุคลท่ีลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงซึง่จำ่ยผลตอบแทนอ้ำงอิงกบัหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ เพื่อเป็นกำรเพิ่ม
ทำงเลอืกในกำรลงทนุและเพิม่โอกำสในกำรสร้ำงผลตอบแทนให้กบัลกูค้ำ 

กำรสำนตอ่ประโยชน์ร่วมกนัภำยในกลุม่ธุรกิจฯ 

ธนำคำรและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ยงัคงพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนร่วมกันเพื่อพฒันำศกัยภำพ ลด
ข้อจ ำกดัต่ำงๆ และเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ เพื่อให้เกิดกำรสำนต่อประโยชน์ร่วมกนัและสำมำรถแข่งขนัได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึน้ ซึ่งควำมพยำยำมดงักล่ำวสง่ผลให้เกิดกำรพัฒนำทัง้ในด้ำนธุรกิจลกูค้ำบุคคล ธุรกิจกำรลงทนุ และธุรกิจบรรษัท
และวำนิชธนกิจ 

ในปี 2560 กำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงสำยงำน/ หน่วยงำนที่ดแูลลกูค้ำบคุคลของกลุม่ธุรกิจฯ อนัประกอบด้วย
สำยธนบดีธนกิจของธนำคำร ฝ่ำยที่ปรึกษำกำรลงทนุสว่นบคุคลและ Phatra Edge ของ บล.ภทัร และ บลจ.ภทัร เป็นไปด้วย
ควำมรำบร่ืนมำกขึน้ ส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของสำขำของธนำคำรสำมำรถเติบโตได้ตำมเป้ำหมำย มีกำรน ำเสนอขำย
ผลติภณัฑ์และบริกำรทำงกำรเงินท่ีมีควำมหลำกหลำยผำ่นกำร Cross-selling ให้กบัลกูค้ำมำกขึน้ และผลกำรด ำเนินงำนของ 
บลจ.ภทัร ก็มีแนวโน้มในกำรเติบโตที่ดีอยำ่งตอ่เนื่อง 

ในสว่นของธุรกิจบรรษัทและวำนิชธนกิจซึง่ประกอบด้วยสำยสินเช่ือบรรษัทและสำยตลำดกำรเงินของธนำคำร และ
สำยงำนวำนิชธนกิจและตลำดทนุของ บล.ภทัร มีกำรด ำเนินงำนร่วมกนัในกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์และบริกำรต่ำงๆ ทัง้ในเชิง
กว้ำง (รวมผลิตภณัฑ์และบริกำรของแต่ละสำยงำน) และในเชิงลกึ (ผลิตภณัฑ์และบริกำรของแต่ละสำยงำนมีควำมซบัซ้อน
มำกยิ่งขึน้) ให้แก่ลกูค้ำของกลุม่ธุรกิจฯ ส่งผลให้รำยได้ประมำณร้อยละ 25 ของธุรกิจบรรษัทและวำนิชธนกิจในปี 2560 มำ
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จำกควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนร่วมกนั และลกูค้ำของกลุม่ธุรกิจฯ รับทรำบเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริกำรของกลุม่ธุรกิจฯ ที่
ครบถ้วนมำกขึน้ นอกจำกนี ้สำยงำนต่ำงๆ ในธุรกิจบรรษัทและวำนิชธนกิจยงัได้มีกำรด ำเนินกำรในกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์
และบริกำรของกลุม่ธุรกิจฯ ร่วมกบัหน่วยงำนอื่นๆ อำทิ ฝ่ำยที่ปรึกษำกำรลงทุนส่วนบคุคล สำยสินเช่ือธุรกิจ และสำขำของ
ธนำคำร เป็นต้น 

กำรพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 เพื่อยกระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรให้ดียิง่ขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง คณะกรรมกำรธนำคำรได้มีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรเป็นประจ ำทกุปี รวมทัง้ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรในเร่ืองตำ่งๆ ที่
เก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร โดยในระหวำ่งปี 2560 ธนำคำรมกีำรด ำเนินกำรเพิ่มเติมในเร่ืองที่ส ำคญัดงันี ้

- คณะกรรมกำรธนำคำรรับทรำบและท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code/ CG Code) ที่ออกโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) เพื่อน ำมำใช้แทนหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ที่ออกโดยตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมกำรธนำคำรได้ตระหนกัถงึบทบำทหน้ำที่
ในฐำนะผู้น ำและผู้ รับผิดชอบสงูสดุขององค์กร พร้อมทัง้ได้อนมุตักิำรน ำหลกัปฏิบตัิของ CG Code มำปรับใช้
ในกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เพื่อให้เกิดผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำวและสร้ำงคณุคำ่ให้แกก่ลุม่ธุรกิจฯ อยำ่ง
ยัง่ยืน 

- ธนำคำรได้ลงนำมในบนัทกึข้อตกลงและประกำศควำมร่วมมือของสมำคมธนำคำรไทยในกำรก ำหนด
จรรยำบรรณของธนำคำรพำณิชย์ภำยใต้แนวคิดจรรยำบรรณธนำคำรพำณิชย์พฒันำเศรษฐกิจสูค่วำมยัง่ยืน
ตำมแผนยทุธศำสตร์ 5 ปีของอตุสำหกรรมธนำคำร เพื่อร่วมปรับปรุงจรรยำบรรณธนำคำรพำณิชย์ให้เทำ่ทนักบั
ควำมคำดหวงัของสงัคม สร้ำงมำตรฐำนในกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีจรรยำบรรณ และยกระดบัควำมเช่ือมัน่
ให้กบัลกูค้ำในเร่ืองกำรได้รับบริกำรท่ีมีควำมยตุิธรรม ตลอดจนข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ที่ถกูต้อง 

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำร โดยปรับปรุงและขยำยควำมเพิ่มเติม
ในเร่ืองหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น มติและรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น บทบำท กำรปฏิบตัิและควำมรับผิดชอบ
ตอ่ลกูค้ำ รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรเปิดเผยข้อมลู บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ธนำคำร ภำวะผู้น ำและวิสยัทศัน์ กำรประชมุคณะกรรมกำรธนำคำร และบทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร 

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยเร่ืองจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ในเร่ืองหน้ำทีใ่นกำรรักษำ
ควำมลบั กำรปฏิบตัิอยำ่งเป็นธรรม กำรปฏิบตัิตอ่ผู้อื่นอยำ่งเคำรพและให้เกียรติ กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และ
หน้ำที่ในกำรสง่เสริมกำรปฏิบตัิตำมหลกัจรรยำบรรณ 

- ปรับปรุงและก ำหนดบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรธนำคำรอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรเพิม่เตมิในเร่ืองตำ่งๆ อำทิ กำรก ำหนดทิศทำงและเปำ้หมำยเชิงกลยทุธ์ในระยะสัน้และระยะยำว ทัง้ที่
เป็นด้ำนกำรเงินและด้ำนท่ีไมใ่ชก่ำรเงิน ตลอดจนกำรจดัสรรทรัพยำกรที่ส ำคญัในภำพรวมของกลุม่ธุรกิจฯ 
เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยที่ก ำหนด กำรอนมุตัิแผนกำรด ำเนินงำนของกลุม่ธุรกิจฯ โดยค ำนงึถึง
กำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดล้อมและปัจจยัตำ่งๆ ที่เสนอโดยคณะกรรมกำรบริหำร กำรก ำกบัดแูลให้มีกำร
จดัสรรทรัพยำกรที่ส ำคญั เช่น เงินลงทนุ บคุลำกร และเทคโนโลยี เป็นต้น อยำ่งเพียงพอและมปีระสทิธิภำพ 
กำรสง่เสริมกำรคดิค้นและน ำนวตักรรมมำใช้เพื่อเพิ่มโอกำสทำงธรุกิจ พฒันำกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง และเอือ้ให้ธนำคำรสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยหลกัที่ก ำหนดไว้ กำรก ำหนดโครงสร้ำง
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คำ่ตอบแทนบคุลำกรท่ีเหมำะสมและจงูใจให้ปฏิบตังิำนอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ กำรดแูลให้กลุม่ธุรกิจฯ มี
ระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีเพยีงพอและเหมำะสม เพื่อให้กำรท ำธุรกรรมตำ่งๆ เป็นไป
อยำ่งมีประสทิธิภำพ และถกูต้องตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง กำรศกึษำและท ำควำมเข้ำใจ
โครงสร้ำงและควำมสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอำจมีผลกระทบตอ่กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน กำรจดัให้มีกำร
ทบทวนบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยที่อยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรธนำคำรเป็น
ประจ ำอยำ่งน้อยปีละครัง้ กำรพิจำรณำแตง่ตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรที่เสนอโดยคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน กำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กำรประเมินผล
กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประจ ำทกุปี กำรแตง่ตัง้และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรสงูสดุของทนุภทัรที่เสนอโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน กำรทบทวนบทบำทหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรธนำคำรเป็นประจ ำอยำ่งน้อยปีละครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกบัสภำวะแวดล้อม อตุสำหกรรม 
ปัจจยัตำ่งๆ หลกัเกณฑ์และกฎหมำยทีม่ีกำรเปลีย่นแปลง เพื่อเอือ้ให้ธนำคำรสำมำรถปรับตวัได้อยำ่งเหมำะสม
และทนัตอ่เหตกุำรณ์ และกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรธนำคำรเป็นประจ ำทกุปี 

- ก ำหนดบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพิ่มเติมใน
เร่ืองกำรก ำหนดทิศทำงและเปำ้หมำยเชิงกลยทุธ์ทัง้ทีเ่ป็นด้ำนกำรเงินและด้ำนท่ีไมใ่ช่กำรเงินในภำพรวมของ
กลุม่ธุรกิจฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว โดยมีกำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมและปัจจยัตำ่งๆ เพือ่น ำเสนอขอ
อนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรธนำคำร กำรให้ควำมส ำคญักบักำรจดัสรรทรัพยำกรท่ีส ำคญัอยำ่งเพยีงพอและมี
ประสทิธิภำพ กำรพิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงิน (ฉบบัก่อนสอบทำน/ ตรวจสอบ) เพื่อเปิดเผยตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
และหนว่ยงำนก ำกบัดแูลทีเ่ก่ียวข้อง และกำรให้ควำมเห็นชอบงบกำรเงิน (ฉบบัสอบทำนแล้ว/ ตรวจสอบแล้ว) 
เพื่อน ำเสนอขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรธนำคำร 

- ก ำหนดบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพิม่เตมิ
ในเร่ืองกำรประชมุร่วมกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และกำรสอบทำนให้ธนำคำรมี
ระบบควบคมุควำมปลอดภยัด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Security and Control) ที่
เหมำะสมและมีประสทิธิผล 

- ก ำหนดบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบั
กิจกำรอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพิ่มเตมิเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลให้ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มี
กระบวนกำรแก้ไขตำมประเด็นกำรตรวจสอบของหนว่ยงำนทำงกำรท่ีก ำกบัดแูล ผู้ตรวจสอบภำยนอก 
หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน และหนว่ยงำนก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ทีต่รวจพบ และกำรพิจำรณำผลกำร
ประเมินด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรโดยหนว่ยงำนภำยนอก 

- ปรับปรุงบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนอยำ่งเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรเพิ่มเติมในเร่ืองกำรคดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมและเป็นไปตำมที่ระเบียบ
และกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องก ำหนดเพื่อด ำรงต ำแหนง่ผู้บริหำรสงูสดุของทนุภทัร เพื่อเสนอขออนมุตัิตอ่
คณะกรรมกำรธนำคำร 

- ก ำหนดนโยบำยกำรวำ่จ้ำงผู้สอบบญัชีเพื่อท ำหน้ำที่ให้บริกำรอื่นทีม่ิใชก่ำรสอบบญัชี เพื่อควำมโปร่งใสและ
เพื่อให้มัน่ใจวำ่ผู้สอบบญัชีมีควำมเป็นอิสระอยำ่งแท้จริง 

- ปรับปรุงนโยบำยและหลกัเกณฑ์ตำ่งๆ ของธนำคำร เพื่อให้เกิดควำมชดัเจนมำกยิ่งขึน้และเพื่อให้สอดคล้องกบั
กฎระเบียบของหนว่ยงำนก ำกบัดแูลที่มีกำรเปลีย่นแปลง อำทิ นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนตำ่งๆ ของ
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ธนำคำรและกลุม่ธุรกิจฯ นโยบำยและแผนท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรทนุ นโยบำยกำรสอบทำนเงินให้สนิเช่ือ 
ธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ำยกำรให้สนิเช่ือและภำระผกูพนั นโยบำยกำรลงทนุในหลกัทรัพย์และกำรบริหำรฐำนะ
ในบญัชีเพื่อกำรค้ำของกลุม่ธุรกิจฯ นโยบำยระเบียบผลติภณัฑ์อนพุนัธ์ นโยบำยอ ำนำจอนมุตัิสนิเช่ือธุรกิจและ
สนิเช่ือคูค้่ำ นโยบำยอ ำนำจอนมุตัิสนิเช่ือรำยยอ่ยแบบ Product Program นโยบำยกำรรับให้บริกำรแก่ธุรกิจ
ทำงกำรเงินและทำงกำร นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล หลกัเกณฑ์กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร 
พนกังำนและบคุคลที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือที่สำมำรถเข้ำถงึข้อมลูภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั
ตอ่กำรเปลีย่นแปลงรำคำหลกัทรัพย์ หลกัเกณฑ์กำรบริหำรสภำพคลอ่ง และระเบียบเร่ืองกระบวนกำรและ
ขัน้ตอนกำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทนุ เป็นต้น 

- ธนำคำร ทนุภทัร บล.ภทัร และ บลจ.ภทัร ได้จดัท ำและยื่นแบบประเมินตนเองในเร่ืองมำตรกำรตอ่ต้ำนคอร์รัป
ชนัตอ่คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริต (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption/ CAC) เพื่อตอ่อำยใุบรับรองฐำนะสมำชิก CAC ซึง่คณะกรรมกำร 
CAC ได้มีมตใิห้กำรรับรองกำรตอ่อำยกุำรเป็นสมำชิก CAC โดยกำรรับรองดงักลำ่วมีอำย ุ3 ปีนบัจำกวนัท่ีมีมติ
ให้กำรรับรอง 
 

ปี 2561  

กำรพฒันำผลติภณัฑ์และช่องทำงกำรให้บริกำร 

- กำรพฒันำและยกระดบัสำขำที่ส ำคญัเชิงกลยทุธ์ให้เป็น Financial Hub 

ธนำคำรได้มีกำรด ำเนินกำรมำอยำ่งตอ่เนื่องในกำรพฒันำและยกระดบัสำขำที่ส ำคญัเชิงกลยทุธ์หรือ Flagship 
Branch ที่มีปริมำณธุรกรรมทำงด้ำนเงินฝำกและกำรลงทนุสงูให้เป็น Financial Hub ที่รวมผลติภณัฑ์ทำงกำรเงินและกำร
ลงทนุของกลุม่ธุรกิจฯ ไว้ด้วยกนั ทัง้บริกำร PRIORITY ของธนำคำร บริกำร Wealth Management และ Phatra Edge ของ 
บล.ภทัร เพื่อสะท้อนรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ในกำรเป็นธนำคำรท่ีให้บริกำรด้ำนตลำดทนุอยำ่งครบวงจร โดย
ในปี 2561 ธนำคำรได้เปิด Financial Hub ที่เป็นสำขำรูปแบบใหมเ่พื่อให้บริกำรท่ีครบวงจรเพิม่ขึน้อีก 1 แหง่ที่สำขำเยำวรำช  

- KK Virtual Branch 

KK Virtual Branch เป็นนวตักรรมสำขำรูปแบบเสมือน นบัเป็นอีกหนึง่โมเดลธนำคำรรูปแบบใหมท่ี่ผสมผสำน
ระหวำ่งกำรเข้ำไปท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรที่สำขำและ/ หรือกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินด้วยตนเองแบบ 
Self-service โดย KK Virtual Branch ได้ถกูออกแบบให้ง่ำยตอ่กำรใช้งำน โดยจะแสดงให้สิง่ที่ลกูค้ำเห็นบนจอเสมือนกบัของ
จริง (Real Object) ท ำให้ลกูค้ำเกิดควำมคุ้นเคยและสำมำรถเรียนรู้กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินโดยใช้เทคโนโลยีแบบคอ่ยเป็น
คอ่ยไป โดยบริกำรท่ีลกูค้ำสำมำรถใช้งำนได้ คือ กำรเปิดบญัชี กำรโอนเงินทัง้ภำยในธนำคำรและตำ่งธนำคำร รวมถงึกำรโอน
เงินแบบพร้อมเพย์ กำรเข้ำดพูอร์ตโฟลโิอของตนเอง กำรสมคัรบริกำรเสริมตำ่งๆ เช่น e-Banking, Smart SMS และบตัรเดบติ 
นอกจำกนี ้ KK Virtual Branch ยงัมีฟังก์ชนั Video Call ที่ลกูค้ำสำมำรถติดตอ่สนทนำกบัเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรได้โดยตรง 
เพื่อซกัถำมหรือขอรับค ำแนะน ำเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริกำรด้ำนอื่นๆ ได้อีกด้วย โดยปัจจบุนัลกูค้ำสำมำรถใช้บริกำรได้ที่
สำขำอโศก และภำยในปี 2562 นี ้ธนำคำรตัง้เปำ้หมำยที่จะเพิ่มบริกำรด้ำนกำรลงทนุให้ลกูค้ำสำมำรถท ำรำยกำรซือ้ ขำย และ
สบัเปลีย่นกองทนุได้ และจะขยำยบริกำร KK Virtual Branch ไปยงัสำขำอื่นๆ อีก ได้แก่ สำขำสยำมพำรำกอน สำขำเซ็นทรัล
เวิลด์ สำขำทองหลอ่ สำขำซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ และสำขำสลีม 
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- KK Magic Mirror 

ธนำคำรได้พฒันำช่องทำงกำรให้บริกำรอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อก้ำวสูก่ำรเป็นธนำคำรเพื่อกำรลงทนุในมติิใหม ่ ตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของลกูค้ำในยคุดิจิทลั และสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำสำขำและจดุบริกำรส ำหรับลกูค้ำ โดยพฒันำนวตักรรมกำรบริกำรท่ี
เรียกวำ่ “KK Magic Mirror กระจกวิเศษที่ชว่ยให้กำรเงินเป็นเร่ืองง่ำยเพียงปลำยนิว้คลกิ” ซึง่ใช้เทคโนโลยีมำเช่ือม
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งลกูค้ำกบัธนำคำรในแบบ Human Interaction ที่ถกูออกแบบให้ลกูค้ำสำมำรถพดูคยุโต้ตอบกบัธนำคำร
ได้เหมือนกำรสือ่สำรกบัมนษุย์จริงเพื่อสร้ำงควำมรู้สกึทีเ่ป็นมิตรและเข้ำถงึงำ่ย 

KK Magic Mirror เป็นช่องทำงที่จะช่วยให้ลกูค้ำสำมำรถเข้ำถึงบริกำรท่ีปรึกษำทำงกำรเงินขัน้พืน้ฐำน ช่วยให้ผู้ที่
สนใจวำงแผนกำรเงินและกำรลงทนุเข้ำถงึบริกำรทำงกำรเงินท่ีตอบโจทย์ควำมต้องกำรได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ โดยเฉพำะ
อยำ่งยิ่งผู้ที่ไมส่ะดวกเข้ำรับบริกำรที่สำขำของธนำคำร ถือเป็นนวตักรรมกำรให้บริกำรท่ีปรึกษำทำงกำรเงินผำ่นจอ LED แบบ 
Interactive ครัง้แรกของประเทศไทย 

บริกำรของ KK Magic Mirror มี 2 รูปแบบ คือ 1) กำรโต้ตอบกบัพนกังำนเสมือนจริง โดยตอบข้อมลูทำงกำรเงินเพียง 
2 ค ำถำม ระบบจะสรุปแนวทำงกำรวำงแผนกำรลงทนุเบือ้งต้นในรูปแบบเฉพำะบคุคลเพือ่เป็นแนวทำงในกำรเข้ำรับค ำปรึกษำ
เร่ืองกำรลงทนุอยำ่งเต็มรูปแบบที่สำขำของธนำคำรตอ่ไป และ 2) กำรพดูคยุกบัเจ้ำหน้ำที่ของกลุม่ธุรกิจฯ ในรูปแบบ Live 
Video Call เพื่อซกัถำมข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และกำรวำงแผนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมกบัควำมต้องกำร 

KK Magic Mirror มีให้บริกำรในพืน้ท่ีน ำร่อง 5 แหง่ ได้แก่ สำขำอโศก ศนูย์กำรค้ำเค วิลเลจ ศนูย์กำรค้ำซีคอน 
สแควร์ ศรีนครินทร์ อำคำรซีพี ทำวเวอร์ 1 สลีม และศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ 

- กำรท ำธุรกรรมซือ้ ขำย และสบัเปลีย่นกองทนุผำ่นแอปพลเิคชนั KK e-Banking Mobile  

ธนำคำรได้พฒันำแอปพลเิคชนั KK e-Banking Mobile โดยเช่ือมตอ่กบับริกำร FundConnext ของตลำดหลกั 
ทรัพย์ฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ลกูค้ำสำมำรถท ำธุรกรรมซือ้ ขำย และสบัเปลีย่นกองทนุรวมผำ่นโทรศพัท์เคลือ่นท่ีได้โดย
ไมจ่ ำเป็นต้องไปท่ีสำขำของธนำคำร ทัง้นี ้ ภำยใต้ KK e-Banking Application ลกูค้ำจะเห็นยอดสรุปของพอร์ตกองทนุรวม
ทัง้หมดที่มกีำรซือ้ ขำยหรือสบัเปลีย่น และสำมำรถเรียกดรูำยกำรย้อนหลงัได้ตลอดเวลำ  

- Banking as a Service 

ธนำคำรได้พฒันำ Banking as a Service เพื่อให้บริษัทหรือหนว่ยงำนภำยนอกสำมำรถเช่ือมตอ่เพื่อท ำธุรกรรม
ทำงกำรเงินผำ่นระบบงำนของบริษัทหรือหนว่ยงำนภำยนอกเอง ไมว่ำ่จะเป็นบริกำรโอนเงินหรือบริกำรช ำระคำ่สินค้ำและ
บริกำร  

- โครงกำร Market Place 

ธนำคำรได้พฒันำโครงกำร Market Place ในรูปแบบบริกำรท่ีเรียกวำ่ HUBB ซึง่มีจดุเดน่ในกำรสร้ำงแพลตฟอร์ม
เพื่อเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรพฒันำเว็บไซต์ในรูปแบบ Market Place ช่วยให้ลกูค้ำสำมำรถค้นหำและเข้ำถึงสนิค้ำและ
ผลติภณัฑ์ตำ่งๆ ของธนำคำรได้ง่ำยและรวดเร็วมำกขึน้ โดยธนำคำรมีแผนท่ีจะใช้กบัรถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใหม ่ ผลติภณัฑ์
ประกนัประเภทตำ่งๆ สนิเช่ือบคุคล สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่ำศยั และกำรประมลูรถยนต์ เป็นต้น        

- Line@ KK กู้ เงินออนไลน์  
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นอกเหนือจำกกำรรับขำ่วสำรประชำสมัพนัธ์ผำ่นช่องทำงของธนำคำร ไมว่ำ่จะเป็นเว็บไซต์ของธนำคำรหรือสื่อสงัคม
ออนไลน์ อำทิ Facebook @kiatnakinlive, Twitter @kiatnakinlive, YouTube @kiatnakinlive และ Line@kkplive (ตอบทกุ
เร่ืองด้ำนกำรเงินและลงทนุ) ปัจจบุนัธนำคำรได้เพิ่มช่องทำงอีกหนึง่ชอ่งทำงส ำหรับลกูค้ำที่สนใจเร่ืองสนิเช่ือโดยเฉพำะ ภำยใต้
ช่ือ Line@kkloan หรือ KK กู้ เงินออนไลน์ที่มีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำปรึกษำทกุเร่ืองเก่ียวกบัสินเช่ือ ตัง้แต่รำยละเอียดผลิตภณัฑ์  
คณุสมบตัิของผู้สมคัร รวมถึงวงเงินเบือ้งต้นที่ลกูค้ำสำมำรถกู้ ได้ ทัง้สินเช่ือบคุคล สินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศยั และสินเช่ือเช่ำซือ้
รถยนต์แบบทนัที 

- กำรพฒันำผลติภณัฑ์เงินฝำก 

ธนำคำรพฒันำผลติภณัฑ์เงินฝำกภำยใต้ช่ือ “บญัชีเงินฝำกพืน้ฐำน” เพื่อตอบสนองนโยบำยของธนำคำรแหง่
ประเทศไทยและสมำคมธนำคำรไทยที่มุง่หวงัให้คนไทยทกุคนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน ฝำกเงินไว้กบัธนำคำรและลด
ควำมเสีย่งในกำรเก็บเงินสดไว้กบัตวั สง่เสริมกำรออมเงินเพื่อส ำรองคำ่ใช้จ่ำยในแตล่ะเดือน และเป็นอีกช่องทำงหนึง่ในกำรรับ
สวสัดิกำรจำกภำครัฐ โดยผลติภณัฑ์บญัชีเงินฝำกพืน้ฐำนนีจ้ะเป็นจดุเร่ิมต้นให้คนไทยเข้ำถงึบริกำรทำงกำรเงินของธนำคำร 
เช่น กำรออม กำรลงทนุ และสนิเช่ือ ซึง่จะชว่ยเพิม่โอกำสทำงกำรเงินและยกระดบัคณุภำพชีวิตของคนไทยให้ดียิง่ขึน้ 

ผลติภณัฑ์บญัชีเงินฝำกพืน้ฐำนเป็นบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ทีใ่ห้ควำมสะดวกสบำยในกำรฝำกและถอนเงิน ผู้ เปิด
บญัชีสำมำรถเปิดบญัชีได้งำ่ยโดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำในกำรเปิดบญัชี สำมำรถใช้บริกำรบตัรเดบิตโดยไมเ่สยี
คำ่ธรรมเนียมแรกเข้ำและคำ่ธรรมเนียมรำยปี อีกทัง้ยงัได้รับกำรยกเว้นคำ่ธรรมเนียมกำรรักษำบญัชี ทัง้นี ้ ผู้ เปิดบญัชีจะต้องมี
คณุสมบตัิเป็นคนไทยที่มีอำยตุัง้แต ่ 65 ปีบริบรูณ์ขึน้ไปหรือผู้ ถือบตัรสวสัดิกำรแหง่รัฐ โดยธนำคำรได้เร่ิมเปิดให้บริกำรบญัชี
เงินฝำกพืน้ฐำนนีต้ัง้แตว่นัท่ี 18 ตลุำคม 2561 เป็นต้นมำ 

นอกจำกนี ้ ธนำคำรได้มีกำรพฒันำและน ำเสนอผลติภณัฑ์เงินฝำกกระแสรำยวนั KK SME คณูสำม ส ำหรับลกูค้ำ
ของธนำคำรท่ีได้รับกำรอนมุตัิสนิเช่ือ KK SME คณูสำมหรือ KK SME รถคณูสำม เพื่อเพิม่ควำมคลอ่งตวัในกำรใช้บริกำรทำง
กำรเงินอีกด้วย  

- กำรยกเว้นคำ่ธรรมเนียมกำรท ำธรุกรรมผำ่นช่องทำงออนไลน์ 

ธนำคำรได้ร่วมเป็นสว่นหนึง่ของนโยบำยส ำคญัของประเทศตำมแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำโครงสร้ำงระบบกำรช ำระ
เงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แหง่ชำติหรือ National e-Payment Master Plan ที่กระทรวงกำรคลงัมวีตัถปุระสงค์ในกำรพฒันำระบบ
กำรเงินและระบบช ำระเงินของประเทศให้เกิดกำรบริหำรจดักำรต้นทนุอยำ่งมีประสทิธิภำพ ลดกำรพกพำเงินสด และกระตุ้น
กำรช ำระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกสใ์ห้เป็นไปอยำ่งแพร่หลำย โดยธนำคำรได้ยกเว้นคำ่ธรรมเนยีมกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผำ่น
ช่องทำงออนไลน์ (Internet และ Mobile Banking) ผำ่นทำง KK e-Banking และ KK e-Banking @PhatraEdge ตัง้แตว่นัท่ี 3 
เมษำยน 2561 เป็นต้นมำ 

ธนำคำรเช่ือมัน่วำ่กำรท่ีสถำบนักำรเงินตำ่งๆ ได้ประกำศยกเลกิคำ่ธรรมเนียมกำรท ำธุรกรรมออนไลน์จะเป็นจดุ
เปลีย่นส ำคญัของระบบช ำระเงินของประเทศ ซึง่จะช่วยลดต้นทนุของสถำบนักำรเงินและประเทศไทยอยำ่งเป็นรูปธรรม เพิ่ม
อตัรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ลดกำรมีอยูข่องเศรษฐกิจนอกระบบ ตลอดจนเพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและ
ผลกัดนัประเทศให้ก้ำวสูย่คุดจิิทลัอยำ่งแท้จริง  

- กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
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ในปี 2561 บล.ภทัร ได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝงประเภทใหม ่2 ประเภท ได้แก่ 1) Rainbow ELN ซึง่
เป็นหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงประเภท Equity Linked Note ที่อ้ำงองิกบัหุ้นมำกกวำ่ 1 หุ้นขึน้ไป และ 2) Autocallable Fixed 
Coupon Note ซึง่เป็นหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงประเภท Yield Enhancement Note ที่นกัลงทนุอำจได้รับผลตอบแทนที่สงูขึน้หำก
รำคำของหุ้นอ้ำงอิงเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ ซึง่กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงทัง้ 2 ประเภทข้ำงต้นนีไ้ด้รับ
กำรตอบรับในระดบัท่ีดีจำกนกัลงทนุ โดยมีกำรลงทนุในสดัสว่นท่ีเพิ่มสงูขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 

- กำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบัธุรกิจครอบครัว (Family Office) 

บล.ภทัร ได้เลง็เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรให้บริกำรท่ีครบวงจร นอกเหนือจำกกำรบริกำรดแูลเร่ืองกำรลงทนุให้กบั
ลกูค้ำบคุคลรำยใหญ่ซึง่มีเงินลงทนุมำกกวำ่ 30 ล้ำนบำท จึงได้ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบัธุรกิจครอบครัว ซึง่เร่ิมตัง้แตค่ ำปรึกษำ
เบือ้งต้นในกำรปรับโครงกำรถือหุ้นของธุรกิจครอบครัวและโครงสร้ำงกำรถือทรัพย์สนิของสมำชิกครอบครัว ค ำแนะน ำในกำร
จดัเตรียมเอกสำรทำงกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกบักำรปรับโครงสร้ำงและกำรสบืทอดธุรกิจครอบครัว กำรจดัท ำธรรมนญูครอบครัว 
และกำรเตรียมแผนกำรเพื่อกำรสบืทอดธุรกิจครอบครัว โดยมคีวำมมุง่หมำยที่จะช่วยตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำที่
ต้องกำรสง่ตอ่ธุรกิจครอบครัวและควำมมัง่คัง่ให้แก่ทำยำท 

กำรยกระดบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ธนำคำรตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเร่ืองเสถียรภำพควำมมัน่คงและควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินธุรกิจ ในปี 2561 
ธนำคำรจึงได้ลงทุนในโครงกำรด้ำนเทคโลยีสำรสนเทศที่ส ำคญัหลำยโครงกำร เช่น โครงกำรระบบบญัชี (ERP System) 
โครงกำร IFRS 9 และโครงกำรระบบธนำคำรหลกั (New Core Banking System) ซึง่ใช้เงินลงทนุกวำ่ 500 ล้ำนบำท ก ำลงัพล
ทัง้ระดับบริหำรและพนกังำน และเวลำเกือบ 2 ปี เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบงำนหลกั (Core Banking) ที่เป็นพืน้ฐำนกำร
ให้บริกำรของธนำคำรทัง้หมด ตัง้แตร่ะบบบญัชีของลกูค้ำ ฝำกเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ฯลฯ มำทดแทนระบบเดิมที่มีควำมเสี่ยง
ของระบบงำนที่มีอำยุกำรใช้งำนมำยำวนำนตัง้แต่ปี 2548 โดยมีเป้ำหมำยเพื่อยกระดบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศของธนำคำร พฒันำกำรให้บริกำรให้ทดัเทียมหรือดีกว่ำธุรกิจในระดบัเดียวกนั เอือ้ให้สำมำรถออกผลิตภณัฑ์และ
บริกำรได้ทนัตอ่ควำมต้องกำรของตลำด และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 

ธนำคำรได้คดัเลอืกระบบ Core Banking ที่ได้รับกำรยอมรับจำกหลำยสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ของกลุม่บริษัท ซิลเวอร์เลค (Silverlake Group) ที่มีประสบกำรณ์
ยำวนำนกวำ่ 30 ปี ท ำให้เช่ือมัน่ได้วำ่ธนำคำรได้ตดัสนิใจเลอืกระบบและผู้ให้บริกำรระบบ Core Banking ที่มีควำมเช่ียวชำญ 
มีผลงำนท่ีเช่ือถือได้ และยงัสร้ำงควำมมัน่ใจได้วำ่ภำยหลงักำรเร่ิมใช้งำนระบบ จะมีบคุลำกรท่ีเช่ียวชำญด้ำนระบบในประเทศ
ให้กำรสนบัสนนุและดแูลระบบให้กบัธนำคำร 

เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกำยน 2561 ธนำคำรได้เร่ิมใช้งำนระบบ Core Banking ใหม่ ท ำให้ธนำคำรมีกำรเปลี่ยนแปลง
สถำปัตยกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Architecture) ของธนำคำรครัง้ใหญ่ มีระบบที่เพิ่มขึน้ใหม่และปรับปรุงจำก
ของเดิมมำกถึง 80 ระบบ ยกเลกิระบบเก่ำที่มีควำมซบัซ้อน เพิ่มเสถียรภำพโครงสร้ำงพืน้ฐำน  (IT Infrastructure) ให้พร้อมใช้
งำนรองรับกำรบริหำรจดักำรควำมตอ่เนื่องของธรุกิจ ลดควำมซ ำ้ซ้อนของระบบ และยงัท ำให้เกิดกำรรวมศนูย์ระบบปฏิบตัิกำร
ของแตล่ะผลิตภณัฑ์และข้อมลูลกูค้ำเข้ำด้วยกนั นอกจำกนี ้ยงัช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถ ( IT Capacity) ของธนำคำรในกำร
ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์รวมถึงบริกำรใหม่ๆ ให้รวดเร็ว เพิ่มควำมสำมำรถในกำรรองรับแผนยุทธศำสตร์ 3 ปีของ
ธนำคำรแหง่ประเทศไทยในเร่ือง National e-Payment และนโยบำยกำรธนำคำรยคุดิจิทลั (Digital Banking) 

กำรพฒันำธุรกิจจดักำรกองทนุของ บลจ.ภทัร 
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บลจ.ภัทร ได้พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ ลงทุนให้หลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ โดยยังคงให้
ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรกระจำยกำรลงทนุไปในทรัพย์สนิประเภทตำ่งๆ เป็นหลกั 

ในปี 2561 บลจ.ภทัร ได้เสนอขำยกองทนุเปิดภทัร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H) เพื่อเพิ่ม
ทำงเลือกให้กับผู้ลงทนุที่ต้องกำรลงทนุในตรำสำรทนุต่ำงประเทศและต้องกำรป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน โดย
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Capital Group New Perspective Fund (LUX) นอกจำกนี ้เพื่อให้ผู้ลงทนุที่สนใจลงทนุใน
กองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพสำมำรถจดัสรรกำรลงทนุไปในทรัพย์สินประเภทต่ำงๆ บลจ.ภทัร ได้เสนอขำยกองทนุรวมเพื่อกำร
เลีย้งชีพเพิ่มเติมอีก 3 กองทนุ ได้แก่ 1) กองทนุเปิดภทัร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อกำรเลีย้งชีพ เฮดจ์ (PHATRA GNP 
RMF-H) 2) กองทนุเปิดภทัร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟเพื่อกำรเลีย้งชีพ อนัเฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-UH) ซึ่งทัง้ 2 กองทนุ
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Capital Group New Perspective Fund (LUX) แต่แตกต่ำงกนัที่นโยบำยกำรป้องกนัควำม
เสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน และ 3) กองทนุเปิดภทัร สตรำทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน่ เพื่อกำรเลีย้งชีพ (PHATRA SG-AA RMF) 
ซึ่งเป็นกองทนุที่เน้นกระจำยกำรลงทนุในทรัพย์สินประเภทต่ำงๆ ได้แก่ ตรำสำรหนี ้ตรำสำรทนุ และทรัพย์สินทำงเลือกทัง้ใน
และตำ่งประเทศ   

 นอกเหนือจำกผลิตภัณฑ์กองทุนรวมแล้ว บลจ.ภัทร ยังได้พัฒนำผลิตภัณฑ์กองทุนส่วนบุคคล กล่ำวคือ มีกำร
น ำเสนอกองทนุสว่นบคุคลที่ลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงซึ่งจ่ำยผลตอบแทนอ้ำงอิงกบัหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
และน ำเสนอกองทนุสว่นบคุคลที่สะท้อนแนวคิดกำรกระจำยกำรลงทนุไปในทรัพย์สนิประเภทตำ่งๆ เพิ่มเติมด้วย 

 ในส่วนของช่องทำงกำรขำย บลจ.ภัทร ได้ขยำยช่องทำงกำรขำยไปยังธนำคำรพำณิชย์ที่มีลกัษณะเป็น Open 
Architecture รวมถึงเพิ่มช่องทำงกำรขำยผำ่นกลุม่ธุรกิจประกนัชีวิต (Unit Linked) และบริษัทหลกัทรัพย์ตำ่งๆ ด้วย  

กำรสำนตอ่ประโยชน์ร่วมกนัภำยในกลุม่ธุรกิจฯ 

ในปี 2561 ธนำคำรและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ยังคงพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนร่วมกันเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพ ลดข้อจ ำกัด และเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ เพื่อให้เกิดกำรสำนต่อประโยชน์ร่วมกันและสำมำรถแข่งขันได้อย่ ำงมี
ประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้  

ควำมพยำยำมดงักลำ่วสง่ผลให้เกิดกำรพฒันำทัง้ในธุรกิจลกูค้ำบคุคล ธุรกิจกำรลงทนุ และธุรกิจบรรษัทและวำนิช
ธนกิจ ดงัจะเห็นได้จำกกำรที่ในปี 2561 ธุรกิจบรรษัทและวำนิชธนกิจมีรำยได้รวมกว่ำ 1,400 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกจ ำนวน 
1,180 ล้ำนบำทในปี 2560 โดยรำยได้กว่ำร้อยละ 50 ของธุรกิจบรรษัทและวำนิชธนกิจในปี 2561 เกิดจำกควำมพยำยำม
ร่วมกนัภำยในกลุม่ธุรกิจฯ ในกำรน ำเสนอผลติภณัฑ์และบริกำร (Cross-selling) ของกลุม่ธุรกิจฯ ธุรกิจกำรลงทนุที่ด ำเนินกำร
โดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีกำรใช้เงินลงทุนในจ ำนวนที่สงูขึน้ในปี 2561 โดยได้รับกำรสนบัสนนุด้ำนเงินลงทุนจำกธนำคำร 
ในขณะที่ธุรกิจลกูค้ำบคุคลมีกำร Cross-selling ผลิตภณัฑ์และบริกำรของกลุ่มธุรกิจฯ เพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ KKPSS บริกำรที่ปรึกษำกำรลงทนุสว่นบคุคลส ำหรับลกูค้ำบคุคลรำยใหญ่ บริกำร Phatra 
Edge สนิเช่ือ Lombard กองทนุรวม กองทนุสว่นบคุคล และผลติภณัฑ์ประกนัตำ่งๆ   

กำรพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

คณะกรรมกำรธนำคำรได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรเป็นประจ ำทกุปี 
รวมทัง้ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรในเร่ืองตำ่งๆ เพื่อยกระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ให้ดียิ่งขึน้
อยำ่งตอ่เนื่อง โดยในระหวำ่งปี 2561 ธนำคำรมีกำรด ำเนินกำรเพิม่เติมในเร่ืองที่ส ำคญัดงันี ้
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- ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำร เพื่อให้สอดคล้องกบักำรด ำเนินกำร
ในปัจจบุนัและหลกัเกณฑ์ตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องที่มีกำรปรับปรุงเพิ่มเตมิ อำทิ ธรรมำภิบำลของสถำบนักำรเงินของ
ธนำคำรแหง่ประเทศไทย โดยก ำหนดและปรับปรุงนโยบำยในเร่ืองกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ช่องทำงกำรร้องเรียน 
บทบำท กำรปฏิบตัิและควำมรับผิดชอบตอ่ลกูค้ำ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของ
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำน กิจกรรมทำงธุรกิจนอกธนำคำร กำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัและกำรให้สนิบน กำร
เปิดเผยข้อมลูด้ำนธรรมำภิบำล องค์ประกอบของคณะกรรมกำรธนำคำร คณุสมบตัิของกรรมกำร วำระกำร
ด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำร กำรด ำรงต ำแหนง่ที่บริษัทอื่นของกรรมกำร บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรธนำคำร กำรประชมุคณะกรรมกำรธนำคำร กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
คณะกรรมกำรธนำคำรและคณะกรรมกำรชดุยอ่ย คำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร และกำรด ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรท่ีบริษัทอื่นของผู้บริหำร 

- ปรับปรุงและก ำหนดบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรธนำคำรอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรเพิม่เตมิในเร่ืองตำ่งๆ ได้แก่ กำรก ำหนดโครงสร้ำงคำ่ตอบแทนบคุลำกรท่ีเหมำะสมและจงูใจให้
ปฏิบตัิงำนอยำ่งเต็มควำมสำมำรถด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริตและสอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กรที่ค ำนงึถึงควำม
เสีย่ง (Risk Culture) กำรก ำหนดหรืออนมุตัิกรอบกำรก ำกบัดแูลควำมเสีย่ง (Risk Governance Framework) 
ที่ดีและมีประสทิธิภำพ เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจตำมทิศทำงและเปำ้หมำยที่ก ำหนดภำยใต้สภำพแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเร็ว กำรดแูลให้ธนำคำรมีระบบและกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งที่สำมำรถประมวลให้
เห็นควำมเสีย่งในภำพรวมที่ครอบคลมุควำมเสีย่งที่มีนยัส ำคญัทัง้หมด (Comprehensive Risk Management 
Policy and Process) กำรก ำกบัควำมเสีย่งของกลุม่ธุรกิจฯ และดแูลให้กลุม่ธุรกิจฯ ด ำเนินกำรตำมนโยบำย
และกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเสีย่งที่ธนำคำรได้ก ำหนดไว้ กำรปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรที่ค ำนงึถึงควำมเสีย่ง
และควบคมุดแูลให้มีกำรสือ่สำรนโยบำยและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเสีย่งให้ทรำบโดยทัว่กนั กำรสอบทำน
ควำมเพยีงพอและประสทิธิผลของนโยบำยและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเสีย่งโดยรวม รวมถงึระดบัควำมเสีย่งที่
ยอมรับได้อยำ่งน้อยปีละครัง้หรือเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงที่มีนยัส ำคญั กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
ประธำนสำยบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ ำอยำ่งน้อยปีละครัง้เพื่อให้ทรำบถึงประสทิธิภำพและประสทิธิผลใน
กำรปฏิบตัิงำน กำรดแูลให้ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มกีลไกในกำรควบคมุ ก ำกบั ตรวจสอบท่ีมี
ประสทิธิผล มีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม รวมทัง้มีโครงสร้ำง
องค์กรที่เอือ้ให้กำรท ำหน้ำที่ควบคมุ ก ำกบั และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีควำมเป็นอิสระและมี
ประสทิธิผล และกำรดแูลให้ธนำคำรมีกำรเปิดเผยข้อมลูด้ำนธรรมำภิบำลท่ีส ำคญัตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและ
สำธำรณะ   

- ปรับปรุงบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรในเร่ืองกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรใน
ภำพรวม เพื่อให้สอดคล้องกบัทิศทำงและเปำ้หมำยกำรด ำเนินธุรกิจและมีควำมคลอ่งตวัมำกยิ่งขึน้ 

- เพิ่มบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อชว่ยเหลอืงำนของคณะกรรมกำร
ธนำคำรในกำรก ำกบัดแูลบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมถกูต้องของเอกสำรอ้ำงอิง
และแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชนัของกิจกำรท่ีโครงกำร CAC ก ำหนด 

- ก ำหนดบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนอยำ่งเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรเพิม่เติมในเร่ืองกำรให้ควำมเห็นชอบกำรแตง่ตัง้กรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำรของบริษัท
ในกลุม่ธุรกิจฯ กำรดแูลให้กลุม่ธุรกิจฯ มีกลไกหรือเคร่ืองมือที่ชว่ยสนบัสนนุกระบวนกำรคดัเลอืกและเสนอช่ือ
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บคุคลที่จะด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร กำรดแูลให้มกีำรเปิดเผยนโยบำยและรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำ
กรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำรของธนำคำรในรำยงำนประจ ำปี กำรดแูลให้คำ่ตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำรสะท้อนวตัถปุระสงค์ หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ และสะท้อนควำมเสีย่งที่ส ำคญัโดยไมส่ร้ำงแรงจงูใจในกำรท ำธุรกรรมแบบสุม่เสีย่งเกินไปจนกระทบ
ตอ่ควำมมัน่คงของกลุม่ธุรกิจฯ และกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร
ธนำคำรเป็นรำยบคุคลโดยใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-evaluation) เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรธนำคำร 

- ก ำหนดและปรับปรุงนโยบำยและหลกัเกณฑ์ตำ่งๆ เพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในกำรปฏิบตัิงำนและเพื่อให้
สอดคล้องกบักฎระเบยีบของหนว่ยงำนก ำกบัดแูลทีม่ีกำรเปลีย่นแปลง อำทิ นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำน
ตำ่งๆ ซึง่รวมถึงนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ นโยบำยเร่ืองกำรบริหำรจดักำรด้ำน
กำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำอยำ่งเป็นธรรม (Market Conduct) นโยบำยเร่ืองช่องทำงให้บริกำร นโยบำยหลกัด้ำน
สนิเช่ือ นโยบำยสนิเช่ือธุรกิจ นโยบำยสนิเช่ือคูค้่ำ นโยบำยเร่ืองหลกัประกนั และนโยบำยเร่ืองกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงหนี ้เป็นต้น 

- บลจ.ภทัร ได้จดัท ำและยื่นแบบประเมินตนเองในเร่ืองมำตรกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัตอ่คณะกรรมกำร CAC เพื่อ
ตอ่อำยใุบรับรองฐำนะสมำชิก CAC ซึง่คณะกรรมกำร CAC ได้มีมตใิห้กำรรับรองกำรตอ่อำยกุำรเป็นสมำชิก 
CAC แก่ บลจ.ภทัร เมื่อวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 2561 ภำยหลงัจำกทีใ่ห้กำรรับรองกำรต่ออำยกุำรเป็นสมำชิก 
CAC แก่ทนุภทัร และ บล.ภทัร เมื่อวนัท่ี 9 มีนำคม 2560 และธนำคำรเมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2560 

- ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลำดทนุได้เข้ำร่วมโครงกำรของ CAC ในกำรประกำศนโยบำย No Gift Policy 
ซึง่มคีวำมสอดคล้องกบักำรด ำเนนิกำรมำอยำ่งตอ่เนื่องในกำรลดโอกำสของกำรให้และรับสนิบน อีกทัง้
ธนำคำรได้เข้ำร่วมกบัสมำคมธนำคำรไทยในฐำนะธนำคำรสมำชิกประกำศเจตนำรมณ์ในกำรให้-งดรับ
ของขวญั (No Gift Policy) เพื่อแสดงควำมมุง่มัน่ในกำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ และเพื่อสง่เสริมให้
เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและธรรมำภิบำลท่ีดี  
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1.4 โครงสร้างการถอืหุ้น 
 ธนำคำรเป็นบริษัทแม ่ประกอบธรุกิจธนำคำรพำณิชย์และมีบริษัทยอ่ย ได้แก ่ทนุภทัร ซึง่ประกอบธุรกิจกำรถือหุ้นใน
บริษัทอื่น (Holding Company) และด ำเนินธุรกิจกำรลงทนุ และบริษัท เคเคพี ทำวเวอร์ จ ำกดั ซึง่ประกอบธุรกิจให้เชำ่และ
บริหำรจดักำรอำคำรส ำนกังำนท่ีให้เชำ่กบัธนำคำรและบริษัทในกลุม่ โดยทนุภทัรมีบริษัทยอ่ยทีใ่ห้บริกำรธุรกิจหลกัทรัพย์และ
สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ได้แก่ บล.ภทัร บริษัทยอ่ยที่ให้บริกำรธุรกิจจดักำรกองทนุ ได้แก่ บลจ.ภทัร และ Phatra Asset 
Management (Cayman) Limited (“Phatra Asset Management (Cayman)”) และบริษัทยอ่ยทีป่ระกอบธุรกิจจดักำรลงทนุ
ในหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ ได้แก่ Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund 

 แผนภำพโครงสร้ำงกำรถือหุ้นมดีงันี ้

 

 
  

 นอกจำกนี ้ ธนำคำรยงัถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อแก้ไขปัญหำระบบสถำบนักำรเงินจ ำนวน 6 กอง 
โดยธนำคำรถือหุ้นในกองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1 ร้อยละ 99.95 กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 ร้อยละ 99.59 กองทนุรวม
เอเชียรีคอฟเวอร่ี 3 ร้อยละ 99.97 กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิงร้อยละ 98.91 กองทนุรวมบำงกอกแคปปิตอลร้อยละ 95.72 
และกองทนุรวมแกมมำ่แคปปิตอลร้อยละ 94.03 

ทัง้นี ้ บริษัทลกูของธนำคำรท่ีอยูใ่นกลุม่ Solo Consolidation และ Full Consolidation ตำมหลกัเกณฑ์กำรก ำกบั
แบบรวมกลุม่ของธนำคำรแหง่ประเทศไทยแบง่ได้ดงันี ้

1. บริษัทลกูที่อยูใ่นกลุม่ Solo Consolidation: ไมม่ ี

2. บริษัทลกูที่อยูใ่นกลุม่ Full Consolidation ประกอบด้วย 

2.1 ทนุภทัร 

ทนุภทัรด ำเนินธุรกิจกำรถือหุ้นในบริษัทอื่นและธุรกิจกำรลงทนุ มีทนุจดทะเบียนช ำระแล้วเป็นเงิน 
1,051,551,200 บำท 
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2.2 บล.ภทัร 

บล.ภทัร ด ำเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ ได้แก่ กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ กำรค้ำหลกัทรัพย์ กำรจดั
จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ กิจกำรกำรยมืและให้ยมืหลกัทรัพย์ กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทนุ และธุรกิจสญัญำซือ้
ขำยลว่งหน้ำ ได้แก่ กำรเป็นตวัแทนซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ และกำรเป็นผู้ ค้ำสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำ บล.ภทัร ขึน้ทะเบียนเป็นท่ีปรึกษำประเภท A ให้บริกำรในฐำนะท่ีปรึกษำสำขำกำรเงินกบั
กระทรวงกำรคลงั และได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้ท ำหน้ำที่ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินและ
เป็นตวัแทนสนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บล.ภทัร มีทนุจดทะเบียนช ำระแล้วเป็นเงิน 
1,067,500,000 บำท 

2.3 บลจ.ภทัร 

บลจ.ภทัร ด ำเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล และ
ผู้จดักำรกองทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ รวมถึงประกอบธุรกิจสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำประเภท
กำรเป็นผู้จดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ มีทนุจดทะเบยีนช ำระแล้วเป็นเงิน 120,000,000 บำท 

2.4 Phatra Asset Management (Cayman) 

Phatra Asset Management (Cayman) ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุในตำ่งประเทศ มีทนุจด
ทะเบียนเป็นเงิน 50,000 ดอลลำร์สหรัฐ 

2.5 บริษัท เคเคพี ทำวเวอร์ จ ำกดั 

บริษัท เคเคพี ทำวเวอร์ จ ำกดั ประกอบธุรกิจให้เชำ่และบริหำรจดักำรอำคำรส ำนกังำนท่ีให้เช่ำกบั
ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ มีทนุจดทะเบยีนช ำระแล้วเป็นเงิน 230,000,000 บำท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ   

 

กลุม่ธุรกิจฯ แบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ด ำเนินงำนโดยธนำคำร และ
ธุรกิจตลำดทนุ ด ำเนินงำนโดยบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ได้แก่ ทนุภทัร บล.ภทัร และ บลจ.ภทัร โดยในด้ำนกำรด ำเนินงำนจะ
มีกำรประสำนงำนกนัอย่ำงใกล้ชิดทัง้ในสว่นของธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และธุรกิจตลำดทนุ  

กลุม่ธุรกิจฯ ตัง้เป้ำหมำยในกำรเป็นสถำบนักำรเงินที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรสงู ภำยใต้กำรด ำเนินงำน
ใน 3 ธุรกิจหลกั โดยได้มีกำรจดักลุม่กำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยเพื่อด ำเนินงำนร่วมกนัทัง้ในสว่นธุรกิจธนำคำรพำณิชย์
และธุรกิจตลำดทนุ ค ำนึงถึงควำมเช่ือมตอ่และกำรสร้ำงประโยชน์ร่วมกนัในกลุม่ธุรกิจฯ และอำศยัควำมเช่ียวชำญที่มีอยู่
ของทัง้ 2 ธุรกิจ เพื่อขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรและยกระดบัควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรและกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง ทัง้นี ้เป้ำหมำยทำงธุรกิจดงักลำ่ว ได้แก่ 1) ธุรกิจด้ำนกำรให้สินเช่ือ (Credit Business) และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2) ธุรกิจ Private Banking และ 3) ธุรกิจ Investment Banking โดยในสว่นของธุรกิจกำรให้สินเชื่อจะเน้นกำรให้บริกำร
ด้ำนสินเชื่อรำยย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่อำศยักระบวนกำรท ำงำนที่ เป็นระบบ รวดเร็ว มี
ประสิทธิภำพและมีมำตรฐำน อำศยักำรพฒันำช่องทำงกำรขำยเพื่อให้เข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำได้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงมีกำร
บริหำรควำมเสี่ยงที่ดี ในสว่นธุรกิจ Private Banking ซึ่งเป็นธุรกิจกำรให้บริกำรส ำหรับลกูค้ำที่มีควำมมัง่คัง่สงู เป็นธุรกิจ
ที่กลุม่ธุรกิจฯ มีควำมเชี่ยวชำญมำยำวนำน จะเน้นกำรสร้ำงผลตอบแทนและช่องทำงในกำรลงทนุที่หลำกหลำย โดย
อำศยัควำมร่วมมือกนัของทัง้ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ในเร่ืองของกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนลกูค้ำและช่องทำงสำขำ และ
ธุรกิจตลำดทนุในเร่ืองควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทนุ (Wealth Management) และ
ส ำหรับเป้ำหมำยของธุรกิจ Investment Banking จะเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัของหลำยหน่วยงำนภำยใต้ธุรกิจ
ธนำคำรพำณิชย์และธุรกิจตลำดทนุเพื่อให้กลุม่ธุรกิจฯ สำมำรถให้บริกำรผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงินได้ครอบคลมุมำกยิ่งขึน้  
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2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มธุรกจิฯ 

 โครงสร้ำงรำยได้ของกลุม่ธุรกิจฯ ตำมงบกำรเงินรวมส ำหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - 2561 มีดงันี ้

 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบีย้ 14,869 92.0 14,844 91.1 16,294 90.0 

คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ 4,436 27.5 4,216 25.9 5,033 27.8 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 10,433 64.6 10,628 65.2 11,262 62.2 

รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำร 4,174 25.8 4,448 27.3 5,022 27.7 

ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ 1,945 12.0 1,916 11.8 2,071 11.4 

ธุรกิจตลำดทนุ 2,230 13.8 2,532 15.5 2,951 16.3 

คำ่ใช้จำ่ยคำ่ธรรมเนียมและบริกำร 468 2.9 393 2.4 443 2.4 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,707 22.9 4,055 24.9 4,579 25.3 

ก ำไรสทุธิจำกธรุกรรมเพ่ือค้ำและปริวรรตเงินตรำตำ่งประเทศ 577 3.6 268 1.6 457 2.5 

ก ำไรสทุธิจำกหนีส้นิทำงกำรเงินท่ีก ำหนดให้แสดงด้วยมลูคำ่ยตุธิรรม 0 0.0 0 0.0 63 0.3 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเงินลงทนุ 203 1.3 178 1.1 390 2.2 

รำยได้จำกเงินปันผล 442 2.7 674 4.1 968 5.3 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 793 4.9 494 3.0 385 2.1 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 16,156 100.0 16,298 100.0 18,103 100.0 
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2.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

2.2.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ประกอบด้วยธุรกิจกำรให้บริกำรทำงด้ำนผลติภณัฑ์และบริกำรตำ่งๆ ดงันี ้

- สินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ 

ธนำคำรให้บริกำรสนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ทกุประเภท ทัง้รถยนต์ใหมแ่ละรถยนต์ใช้แล้ว ซึง่รวมถึงรถยนต์นัง่ รถยนต์
อเนกประสงค์ และรถยนต์เชิงพำณิชย์ ให้แก่บคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ต้องกำรซือ้รถยนต์มำใช้งำนทัว่ไป โดยลกูค้ำ
สำมำรถเลอืกผอ่นช ำระเทำ่กนัทกุเดือนแบบปกติหรือแบบพิเศษ ตวัอยำ่งเช่น ผอ่นช ำระด้วยคำ่งวดที่ไมเ่ทำ่กนัทกุเดอืน
ตำมควำมเหมำะสมกบัอำชีพและรำยได้ของลกูค้ำ (ผลติภณัฑ์ Flexi-payment) หรือคำ่งวดต ่ำในช่วงแรกของสญัญำ 
(ผลติภณัฑ์สนิเช่ือแบบบอลลนู) เป็นต้น นอกจำกนี ้ ธนำคำรยงัให้บริกำรด้ำนอื่นๆ เก่ียวกบัรถยนต์ เช่น บริกำรด้ำนกำรขอ
ใบอนญุำตเก่ียวกบัรถยนต์ บริกำรด้ำนกำรท ำประกนัภยั และภำษีรถยนต์ เป็นต้น โดยให้บริกำรครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้ใน
กรุงเทพฯ และตำ่งจงัหวดั    

เนื่องจำกกำรสร้ำงพนัธมิตรที่ดกีบัผู้ขำยรถยนต์เป็นสิง่ส ำคญัตอ่ธรุกิจสนิเช่ือเชำ่ซือ้รถยนต์ ธนำคำรจงึได้พฒันำ
วิธีกำรให้บริกำรแก่คูค้่ำที่มคีวำมหลำกหลำยตำมควำมเหมำะสมของคูค้่ำอยำ่งตอ่เนื่อง นอกจำกนี ้ ธนำคำรยงัพฒันำช่อง
ทำงกำรขอสนิเช่ือแบบซือ้ขำยรถยนต์ระหวำ่งผู้ซือ้และผู้ขำยโดยตรง (C2C) ซึง่ทัง้ผู้ซือ้และผู้ขำยสำมำรถติดตอ่ธนำคำรได้
หลำยช่องทำง   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 สนิเช่ือเชำ่ซือ้รถยนต์คงค้ำงคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 47 ของสนิเช่ือโดยรวมของธนำคำร 
โดยมีสดัสว่นสนิเช่ือรถยนต์ใหมต่อ่รถยนต์ใช้แล้วรวมสนิเช่ือรถกู้ เงินดว่นแบบโอนเลม่เฉลีย่เทำ่กบัร้อยละ 39 ตอ่ร้อยละ 61 
ธนำคำรยงัคงมุง่เน้นท่ีจะพฒันำธุรกิจสนิเช่ือเชำ่ซือ้รถยนต์ โดยค ำนงึถงึสภำพตลำดและสภำวะกำรแขง่ขนัควบคูก่นัไป 
เพื่อให้สำมำรถปรับเปลีย่นกำรด ำเนินธุรกิจได้อยำ่งเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ โดยให้ควำมส ำคญักบักำรบริกำรท่ีรวดเร็ว มี
ประสทิธิภำพ เน้นกำรควบคมุคณุภำพของสนิเช่ือให้อยูใ่นระดบัที่ดี   

- สินเชื่อรถกูเ้งินด่วน 

สนิเช่ือรถกู้ เงินดว่นหรือสนิเช่ือรถเพื่อเงินสดส ำหรับผู้มีรถยนต์ทีต้่องกำรใช้เงินยำมฉกุเฉินหรือเป็นเงินทนุ
หมนุเวยีน เหมำะกบัลกูค้ำที่มีรถยนต์เป็นของตนเองและหมดภำระกำรผอ่นช ำระแล้ว  ได้แก่  สนิเช่ือแบบโอนเลม่ทะเบียน 
(ผลติภณัฑ์ CarQuickCash) คิดอตัรำดอกเบีย้แบบคงที่ (Flat Rate) และในปี 2561 ธนำคำรได้ขยำยประเภทของรถยนต์
ที่สำมำรถน ำมำขอสนิเช่ือได้จำกเดิมทีก่ ำหนดให้เป็นรถยนต์ปลอดภำระเทำ่นัน้ เป็นรถยนต์ที่ยงัมีภำระผอ่นช ำระกบั
ธนำคำรอื่นได้ด้วย  

- สินเชื่อบคุคล 

สนิเช่ือบคุคลเป็นสนิเช่ืออเนกประสงค์ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สนิเช่ือ Term Loan คือ สนิเช่ือ
อเนกประสงค์ที่ไมต้่องใช้หลกัทรัพย์หรือบคุคลค ำ้ประกนัท ำสญัญำ มีก ำหนดกำรผอ่นช ำระคืนให้แก่ธนำคำรเป็นจ ำนวน
เงินแตล่ะงวดเทำ่ๆ กนัตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด และ 2) สนิเช่ือ Revolving Loan ในรูปแบบของบตัรกดเงินสด (KK Cash 
Card) เพื่อเบกิถอนเงินสดผำ่นเคร่ืองเอทเีอ็มของทกุธนำคำรในเครือขำ่ย ATM Pool โดยมเีง่ือนไขกำรช ำระคืนขัน้ต ่ำตำมที่
ธนำคำรก ำหนด ทัง้นี ้ ธนำคำรได้ขยำยกำรให้บริกำรสนิเช่ือบคุคลไปยงักลุม่ลกูค้ำที่สมคัรผำ่นระบบออนไลน์ ซึง่เป็นอกี
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ช่องทำงหนึง่ในกำรให้บริกำรสนิเช่ือบคุคล นอกจำกนี ้ ธนำคำรได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงกระบวนกำรอนมุตัิสนิเช่ือและ
อตัรำดอกเบีย้ให้เหมำะสมกบัสภำวะตลำดและกลุม่เปำ้หมำยอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อให้สำมำรถแขง่ขนัในตลำดได้ และเพื่อ
รองรับกำรขยำยช่องทำงกำรขำยไปยงัช่องทำงใหม่ๆ  ในอนำคต 

-     สินเชื่อเพือ่ทีอ่ยู่อาศยั 

สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่ำศยัเป็นสนิเช่ือที่มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อซือ้ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงส ำหรับบ้ำนโครงกำรและ
บ้ำนมือสอง รวมถงึ Refinance ภำระหนีส้นิเช่ือบ้ำนจำกสถำบนักำรเงินอื่น ในสว่นของสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่ำศยัได้มกีำร
ร่วมมือกบัฝ่ำยสนิเช่ือธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ของธนำคำรในกำรมอบสทิธิประโยชน์ให้แก่ลกูค้ำรำยยอ่ยของกลุม่โครงกำรท่ี
ธนำคำรมีกำรสนบัสนนุสนิเช่ือ ธนำคำรได้มีกำรพฒันำกระบวนกำรอนมุตัิสนิเช่ือให้มคีวำมรวดเร็วมำกยิ่งขึน้ รวมถงึมี
ดอกเบีย้ทีม่ีลกัษณะหลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำในกลุม่เปำ้หมำยที่ตำ่งกนัและลกัษณะโครงกำรท่ี
ตำ่งกนั 

- สินเชื่อบา้นกูเ้งินด่วน 

สนิเช่ือบ้ำนกู้ เงินดว่นเป็นสนิเช่ืออเนกประสงค์ทีม่ีวตัถปุระสงค์ใดๆ ที่ไมน่ ำไปใช้ในเชิงธุรกิจ โดยใช้หลกัประกนั
เป็นท่ีอยูอ่ำศยัปลอดภำระและเป็นกรรมสทิธ์ิของตนเอง รวมถงึ Refinance ภำระหนีส้นิเช่ืออเนกประสงค์จำกสถำบนั
กำรเงินอื่น โดยกำรน ำเสนอสนิเช่ืออเนกประสงค์เป็นแบบอตัรำดอกเบีย้คงที่ตลอดอำยสุญัญำ 

- สินเชื่อ SME 

สนิเช่ือ SME เป็นสนิเช่ือทีใ่ห้กบัลกูค้ำบคุคลหรือนิติบคุคลที่ประกอบธุรกิจขนำดเลก็ ทัง้ภำคกำรบริกำร กำรค้ำสง่ 
และกำรค้ำปลกี และมวีงเงินหลำกหลำยรูปแบบเพื่อตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของลกูค้ำ อำทิ วงเงินเพื่อเป็นทนุ
หมนุเวยีนในกำรประกอบธุรกิจ วงเงินเบกิเกินบญัชี และวงเงินเพื่อขยำยกิจกำร ทัง้นี ้ ลกูค้ำสำมำรถเลอืกใช้หลกัประกนัท่ี
เหมำะสม ไมว่ำ่จะเป็นอสงัหำริมทรัพย์ (ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง โกดงั ส ำนกังำน หรือที่ดินเปลำ่) หรือรถยนต์ หรือแม้แตไ่ม่
ใช้หลกัประกนั โดยมีวงเงินอนมุตัิสงูสดุถึง 3 เทำ่ของมลูคำ่หลกัประกนั หรือสงูสดุไมเ่กิน 15 ล้ำนบำท  

- สินเชื่อ Lombard 

สนิเช่ือ Lombard เป็นสนิเช่ืออเนกประสงค์เพื่อเสริมสภำพคลอ่งทำงกำรเงินให้แก่ลกูค้ำบคุคลรำยใหญ่ของ บล.
ภทัร ที่มีควำมต้องกำร ไมว่ำ่จะเป็นในด้ำนกำรลงทนุ กำรอปุโภค หรือกำรใช้จ่ำยตำ่งๆ โดยใช้สนิทรัพย์ทำงกำรเงินของ
ลกูค้ำที่อยูภ่ำยใต้กำรจดักำรของ บล.ภทัร เป็นหลกัประกนั อำทิ เงินสด หุ้นสำมญัของบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ เฉพำะที่อยูใ่นดชันี SET100 (ยกเว้นหุ้น KKP) กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุใน
อสงัหำริมทรัพย์ กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีมกีำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกองทนุรวมที่ บลจ.ภทัร เป็นบริษัท
จดักำรกองทนุ เป็นต้น โดยปัจจบุนัสนิเช่ือ Lombard มีให้เลอืก 2 ประเภท คือ Flexible Term (ไมเ่กิน 12 เดือน) และ 
Fixed Term (1, 3, 6, 9 หรือ 12 เดือน) โดยมีเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดของ บล.ภทัร เป็นผู้แนะน ำสนิเช่ือดงักลำ่วให้กบัลกูค้ำที่
สนใจ ซึง่ตอ่ไปในอนำคตจะมีกำรพฒันำประเภททรัพย์สนิท่ีใช้เป็นหลกัประกนัเพิ่มเติม 

- สินเชื่อ Portfolio for Property Financing (PPF) 

 สนิเช่ือ Portfolio for Property Financing เป็นสนิเช่ือส ำหรับลกูค้ำบคุคลรำยใหญ่ของ บล.ภทัร ที่มีควำม
ต้องกำรซือ้อสงัหำริมทรัพย์หรือต้องกำรเพิ่มสภำพคลอ่งด้วยอสงัหำริมทรัพย์ที่มีอยู ่ โดยน ำทีด่ินเปลำ่ ที่ดินพร้อมสิง่ปลกู
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สร้ำงที่เป็นบ้ำนหรืออำคำรพำณิชย์ หรือที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงอืน่ๆ เช่น อพำร์ทเม้นต์ โรงแรม ห้องชดุ พร้อมด้วยสนิทรัพย์
ทำงกำรเงินของลกูค้ำที่อยูภ่ำยใต้กำรจดักำรของ บล.ภทัร มำเป็นหลกัประกนั อำทิ เงินสด หุ้นสำมญัของบริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ เฉพำะที่อยูใ่นดชันี SET100 (ยกเว้นหุ้น KKP) กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุใน
อสงัหำริมทรัพย์ กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีมกีำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ บลจ.
ภทัร เป็นบริษัทจดักำรกองทนุ เป็นต้น ซึง่ตอ่ไปในอนำคตจะมกีำรพฒันำประเภททรัพย์สนิท่ีใช้เป็นหลกัประกนัเพิ่มเติม 

- บริการเงินฝากและการลงทนุ 

ในปี 2561 ธนำคำรมุง่เน้นกำรพฒันำผลติภณัฑ์เงินฝำกและกำรลงทนุที่ตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของลกูค้ำ
มำกขึน้ เช่น บญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนัส ำหรับผู้ประกอบกำร SME โดยใช้สนิทรัพย์ถำวรเป็นหลกัประกนัในกำรขอสนิเช่ือ 
KK SME รถคณูสำม นอกจำกนี ้ ธนำคำรยงัเปิดให้บริกำรตู้นิรภยัให้เชำ่ ณ สำขำเยำวรำช เพื่อให้บริกำรส ำหรับลกูค้ำ
ธนำคำร และลกูค้ำ Priority Banking  

ส ำหรับลกูค้ำบคุคลธรรมดำที่ได้รับสวสัดิกำรจำกภำครัฐผำ่นบตัรสวสัดิกำรแหง่รัฐ ธนำคำรได้ออกผลติภณัฑ์เงิน
ฝำกพืน้ฐำน พร้อมมอบสทิธิพิเศษด้วยกำรยกเว้นคำ่ธรรมเนียมแรกเข้ำและรำยปี และบตัรเดบิตประเภท KK Value Card 
ซึง่ยกเว้นยอดเงินเปิดบญัชีขัน้ต ่ำและไมค่ิดคำ่ธรรมเนียมรักษำบญัชี โดยธนำคำรหวงัเป็นอยำ่งยิ่งวำ่บญัชีเงินฝำกพืน้ฐำน 
จะเป็นจดุเร่ิมต้นให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน และสำมำรถตอ่ยอดไปสูบ่ริกำรทำงกำรเงินอื่นๆ เช่น กำรออม กำร
ลงทนุ และสนิเช่ือ ช่วยเพิ่มโอกำสทำงกำรเงิน และยกระดบัคณุภำพชีวติของคนไทยให้ดียิ่งขึน้ 

นอกจำกกำรออกผลติภณัฑ์เงินฝำกใหมด่งักลำ่ว ธนำคำรได้ขยำยฐำนลกูค้ำเงินฝำก KK Phatra Smart 
Settlement (KKPSS) ซึง่เป็นบญัชีเงินฝำกเอกสทิธ์ิส ำหรับลกูค้ำของ บล.ภทัร ท่ีใช้เป็นบญัชีหลกัในกำรช ำระคำ่ซือ้/ ขำย
หลกัทรัพย์อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อให้ลกูค้ำได้รับควำมสะดวกสงูสดุในกำรท ำธุรกรรมกำรลงทนุอยำ่งครบวงจร  

- บริการประกนัภยัและบริการประกนัชีวิต (Bancassurance) 

ผลติภณัฑ์ประกนัภยัเป็นผลติภณัฑ์หนึง่ที่ธนำคำรมุง่หวงัวำ่จะเป็นประโยชน์ตอ่ลกูค้ำในกำรปอ้งกนัควำมเสีย่ง
หรือควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต ธนำคำรมีบริกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำลกูค้ำในกำรวำงแผนทำงกำรเงินใน
ฐำนะท่ีธนำคำรเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัและนำยหน้ำประกนัชีวิต โดยร่วมมือกบับริษัทประกนัภยัชัน้น ำที่มฐีำนะทำง
กำรเงินแข็งแกร่ง สำมำรถให้บริกำรลกูค้ำได้ครอบคลมุทัว่ประเทศ ธนำคำรมีควำมตัง้ใจทีจ่ะให้ผลติภณัฑ์ประกนัภยัของ
ธนำคำรครอบคลมุผลติภณัฑ์ประกนัภยัแบบตำ่งๆ และตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำแตล่ะกลุม่ ประกอบด้วย  

1) กำรบริกำรด้ำนผลติภณัฑ์ประกนัชีวิตโดยให้ค ำแนะน ำกำรวำงแผนทำงกำรเงินแก่ลกูค้ำ ได้แก ่ ประกันชีวติ
แบบสะสมทรัพย์ ประกนัชีวิตแบบบ ำนำญ หรือผลติภณัฑ์ประกนัชีวติควบกำรลงทนุแบบตำ่งๆ เช่น เค
เคเจน ยนูิต ลงิค์ (KKGEN Unit Link) ทัง้แบบช ำระเบีย้ครัง้เดียว (Single Premium) หรือช ำระตอ่เนื่อง 
(Regular Premium) รวมถึงผลติภณัฑ์ประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงินสนิเช่ือรำยยอ่ยและสนิเช่ือธรุกิจ เชน่ 
สนิเช่ือเชำ่ซือ้รถยนต์ สนิเช่ือบคุคล สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่ำศยั และสนิเช่ือธุรกิจฟลอร์แพลน เป็นต้น เพื่อเป็น
หลกัประกนัให้กบัผู้กู้ เมื่อเกิดเหตไุมค่ำดคิดขึน้ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะช ำระหนีแ้ทนผู้กู้หรือทำยำท ในปี 
2561 ธนำคำรได้พฒันำรูปแบบผลติภณัฑ์ประกนัชีวิตทีม่ีควำมคุ้มครองโรคมะเร็ง ภำยใต้ช่ือผลติภณัฑ์ เค
เคเจน แคนเซอร์ อลัติเมท โพรเทค (KKGen Cancer Ultimate Protect) โดยให้ควำมคุ้มครองลกูค้ำเมื่อ
พบวำ่เป็นโรคมะเร็งทัง้ระยะลกุลำมและระยะไมล่กุลำม จนถึงอำย ุ85 ปี  
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2) กำรประกนัวินำศภยัทีใ่ห้ควำมคุ้มครองส ำหรับบคุคล อำคำรสถำนท่ี ทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัของ
ธนำคำร โดยมีควำมรับผิดชอบตอ่ชีวิตร่ำงกำยและทรัพย์สนิของผู้ เอำประกนัภยัและผู้ที่เก่ียวข้องตำม
เง่ือนไขที่ระบใุนกรมธรรม์ประกนัภยั ทัง้แบบประกนัคุ้มครองระยะสัน้ (1 ปี) หรือระยะยำว (3, 5 ปี) ได้แก ่
ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัรถยนต์ ประกนัควำมเสีย่งภยัทรัพย์สนิ และประกนัภยัทำงทะเลและขนสง่ เป็น
ต้น 

- ธนบดีธนกิจ 

ธนำคำรให้บริกำรด้ำนกำรจดักำรเงินและกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทนุเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ
บคุคลรำยใหญ่หรือลกูค้ำบคุคลที่มีสนิทรัพย์สงู (High-Net-Worth Individual) ที่มียอดเงินฝำกและกำรลงทนุรวมกนั 
(Average Asset) ตัง้แต ่10 ล้ำนบำทขึน้ไป โดยกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของลกูค้ำและรวบรวมผลติภณัฑ์ด้ำนเงินฝำก
และกำรลงทนุท่ีหลำกหลำย ประกอบด้วยผลติภณัฑ์เงินฝำกของธนำคำร ผลติภณัฑ์ด้ำนกำรลงทนุซึง่ประกอบด้วยกองทนุ
รวมทกุประเภท อนัได้แก่ กองทนุรวมตรำสำรหนี ้ ตรำสำรทนุ กำรจดัสรรเงินลงทนุ (Asset Allocation) รวมทัง้กำรลงทนุ
ตรงในตรำสำรหนี ้ หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง และผลติภณัฑ์ประกนัชีวิตทัง้แบบสะสมทรัพย์ บ ำนำญ และคุ้มครองชีวิต เพื่อ
น ำเสนอให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำเฉพำะบคุคล 

บริกำรหลกัของธุรกิจธนบดธีนกิจมีดงันี ้

- PRIORITY Deposit - บริกำรเงินฝำกรูปแบบพิเศษหลำกหลำยประเภทของธนำคำร คดัสรรให้ลกูค้ำเลอืก
ตำมควำมต้องกำร ตอบทกุโจทย์ทำงกำรเงินด้วยอตัรำดอกเบีย้ทีคุ่้มคำ่  

- PRIORITY Investment - บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเงินและกำรลงทนุท่ีสอดรับกบัเปำ้หมำยทำงกำรเงิน
ของลกูค้ำ โดยม ี Relationship Manager ประจ ำที่สำขำและส ำนกังำนใหญ่คอยให้กำรดแูลลกูค้ำอยำ่ง
ใกล้ชิดร่วมกบัทีมผู้ เช่ียวชำญทำงกำรเงินของ บล.ภทัร ผำ่นบริกำร 2 รูปแบบ ได้แก่ Phatra Wealth 
Management ซึง่ให้บริกำรท่ีปรึกษำกำรลงทนุสว่นบคุคลส ำหรับนกัลงทนุรำยใหญ่ที่มีสนิทรัพย์ในกำรลงทนุ
ตัง้แต ่ 30 ล้ำนบำทขึน้ไป และมีควำมสนใจกำรลงทนุท่ีหลำกหลำย โดยมีทีมที่ปรึกษำทำงกำรเงินคอยให้
ค ำแนะน ำในกำรกระจำยกำรลงทนุให้มีสดัสว่นท่ีเหมำะสมตำมหลกั Asset Allocation ซึง่ค ำนงึถึง
รำยละเอียดในทกุแงม่มุที่เก่ียวข้องกบัสถำนะทำงกำรเงินของลกูค้ำ เพื่อให้ค ำแนะน ำในกำรบริหำรควำม
เสีย่งที่เหมำะสมที่สดุส ำหรับลกูค้ำแตล่ะรำย และ Phatra Edge ซึง่ให้บริกำรด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงิน
ส ำหรับนกัลงทนุท่ีมีเงินลงทนุตัง้แต ่ 2 ล้ำนบำทขึน้ไป ครอบคลมุทัง้ด้ำนกำรวำงแผนภำษี แผนเกษียณ 
แผนกำรศกึษำบตุร พร้อมค ำแนะน ำในกำรจดัพอร์ตกำรลงทนุและผลติภณัฑ์ที่เหมำะสมตำมกลยทุธ์กำร
จดัสรรกำรลงทนุควบคูไ่ปกบักำรบริหำรควำมเสีย่ง 

นอกจำกนี ้ เพื่อเป็นทำงเลอืกในกำรลงทนุให้กบัลกูค้ำ ธนำคำรยงัเป็นตวัแทนขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวม โดยเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยกองทนุรวมของ บลจ.ภทัร รวมถึงเป็นพนัธมิตรกบับริษัทประกนัเพื่อให้บริกำร
ผลติภณัฑ์ประกนัผำ่นช่องทำงของธนำคำร (Bancassurance) ตลอดจนกำรให้บริกำรธนำคำรออนไลน์ (e-Banking และ 
Mobile Banking/ Investment) เพื่อเพิ่มควำมสะดวกให้แก่ลกูค้ำในกำรท ำธุรกรรมตำ่งๆ ด้วยตนเอง   

นอกจำกบริกำรทำงกำรเงินแล้ว ธนำคำรยงัมอบสทิธิพเิศษตำ่งๆ รวมถึงมกีำรจดักิจกรรมส ำหรับลกูค้ำอยำ่ง
ตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี โดยมีรูปแบบของกิจกรรมที่เน้นกำรเพิม่พนูควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรลงทนุ และสร้ำงควำมมัง่คัง่ทำง
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กำรเงินท่ียัง่ยืนให้กบัลกูค้ำ อำทิ  KKP Focus Forum รำยงำนควำมเคลือ่นไหวของสถำนกำรณ์กำรลงทนุทัว่โลก พร้อมให้
ค ำแนะน ำด้ำนกำรลงทนุ และสมัมนำ NeXtGen Program from Study to Success ซึง่เป็นกำรสมัมนำอยำ่งตอ่เนื่องทกุปี
เพื่อวำงรำกฐำนควำมพร้อมให้กบัผู้สบืทอดกิจกำรเพื่อตอ่ยอดธุรกิจให้มัน่คงก้ำวหน้ำ  

- สินเชื่อบรรษัท  

สำยสนิเช่ือบรรษัทจดัตัง้ขึน้ภำยหลงักำรควบรวมกิจกำรระหวำ่งธนำคำรกบัทนุภทัร มีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรสำน
ตอ่ประโยชน์ร่วม (Synergies) ที่เกิดจำกกำรร่วมกิจกำรของกลุม่ธุรกิจฯ โดยใช้จดุแข็งที่ทีมงำนของ บล.ภทัร มี
ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่ดีกบักลุม่ลกูค้ำบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทขนำดใหญ่อื่นๆ ที่ทีมงำนของ 
บล.ภทัร ให้บริกำรด้ำนวำนิชธนกิจ ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน กำรระดมทนุผำ่นกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ประเภทตำ่งๆ และ
บริกำรด้ำนกำรเงินและกำรลงทนุอื่นๆ ประกอบกบัควำมเช่ียวชำญของธนำคำรในกำรให้บริกำรผลติภณัฑ์สนิเช่ือ กำรควบ
รวมกิจกำรนีท้ ำให้กลุม่ธุรกิจฯ สำมำรถน ำเสนอผลติภณัฑ์ทำงกำรเงินแก่ลกูค้ำแบบเต็มรูปแบบ โดยกลุม่ลกูค้ำใหมน่ีเ้ป็น
แขนงใหมข่องธนำคำรในกำรชว่ยกระจำยควำมเสีย่งของกำรกระจกุตวัของสนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์และสนิเช่ือธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย์ที่ธนำคำรด ำเนินธุรกิจอยู ่  

สำยสนิเช่ือบรรษัทรับผิดชอบงำนบริกำรสนิเช่ือในทกุอตุสำหกรรมภำยใต้กรอบนโยบำยสนิเช่ือของธนำคำร ทัง้นี ้
มิได้รวมกลุม่ธุรกิจซึง่ดแูลโดยสำยสนิเช่ือธุรกิจ โดยสำยสนิเช่ือบรรษัทมุง่เน้นกำรให้บริกำรด้ำนสนิเช่ือแก่บริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงบริษัทลกูและบริษัทในเครือ บริษัทขนำดใหญ่ที่ยงัไมไ่ด้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
รวมถงึบริษัทข้ำมชำติและบริษัทลกูหรือสำขำ (Multi-national Company) และยงัมีกำรให้บริกำรสนิเช่ือแก่ลกูค้ำใน
ตำ่งประเทศ ซึง่โดยหลกัเป็นบริษัทในกลุม่ประเทศอำเซียน ทัง้นี ้ ผลติภณัฑ์และบริกำรสนิเช่ือบรรษัทประกอบด้วยสนิเช่ือ
เงินทนุหมนุเวียนเพื่อเสริมสภำพคลอ่ง (Working Capital) สนิเช่ือส ำหรับโครงกำรขนำดใหญ่ (Project Finance) กำร
จดัหำเงินกู้ ร่วม (Syndicated Loan) สนิเช่ือเพื่อกำรลงทนุขยำยงำน ตลอดจนสนิเช่ือรูปแบบตำ่งๆ ที่พฒันำขึน้ตำม
นวตักรรมทำงกำรเงินของตลำดเงินและตลำดทนุ  

สำยสนิเช่ือบรรษัทประสำนงำนอยำ่งใกล้ชิดกบัทีมงำนของ บล.ภทัร สำยตลำดกำรเงิน และสำยงำนอื่นๆ ภำยใต้
กลุม่ธุรกิจบรรษัทและวำนชิธนกิจ เพื่อให้บริกำรทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยแก่ลกูค้ำ มุง่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเชิงกว้ำง
และเชิงลกึในธุรกิจของลกูค้ำเปำ้หมำย เพื่อท ำกำรศกึษำวิเครำะห์ คดัเลอืกลกูค้ำเปำ้หมำยและผลติภณัฑ์ทำงกำรเงินท่ี
เหมำะสม สำยสนิเช่ือบรรษัทมีเปำ้หมำยที่จะสร้ำงกำรเติบโตของสนิทรัพย์และรำยได้อยำ่งตอ่เนือ่งในขนำดที่เหมำะสมกบั
ธนำคำร ทัง้ยงัเป็นกำรกระจำยโครงสร้ำงรำยได้และควำมเสีย่งโดยเฉพำะควำมเสีย่งด้ำนกลยทุธ์และกำรกระจกุตวัของ
สนิเช่ือของธนำคำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ธนำคำรมียอดสนิเช่ือบรรษัทคงค้ำงจ ำนวน 23,873 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ประมำณร้อย
ละ 51 จำกปี 2560  

- สินเชื่อธุรกิจ 

สนิเช่ือธุรกิจประกอบด้วยสนิเช่ือในธุรกิจที่ธนำคำรมีควำมเช่ียวชำญ 5 ด้ำน คือ 1) สินเช่ือธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ 
2) สินเช่ือธุรกิจอพำร์ตเมนต์และโรงแรม 3) สินเช่ือธุรกิจขนส่ง 4) สินเช่ือพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรม และ 5) สินเช่ือ
ธุรกิจเพื่อเคร่ืองจกัรและวสัดกุ่อสร้ำง โดยธนำคำรมีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเช่ียวชำญในสินเช่ือแต่ละประเภทคอยให้บริกำร
ลกูค้ำ  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ธนำคำรมียอดสนิเช่ือธุรกิจคงค้ำงรวมจ ำนวน 55,813 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ประมำณร้อย
ละ 26 จำกปี 2560 โดยรำยละเอียดของสนิเช่ือธุรกิจประเภทตำ่งๆ มีดงันี ้

1. สนิเช่ือธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์  

สินเช่ือธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ให้บริกำรสินเช่ือส ำหรับผู้ประกอบกำรอสงัหำริมทรัพย์ทัง้ในกรุงเทพฯ และส่วน
ภมูิภำค โดยเป็นสนิเช่ือประเภท Project Finance ที่มีวตัถปุระสงค์ในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย ธนำคำร
มุง่เน้นควำมสะดวกให้แก่ลกูค้ำโดยมีขัน้ตอนกำรอนมุตัิที่รวดเร็ว  ให้วงเงินตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร และ
ก ำหนดรูปแบบกำรผอ่นช ำระท่ีสอดคล้องกบัรำยได้ของแตล่ะโครงกำรอยำ่งเหมำะสม 

ธนำคำรมีผลติภณัฑ์ทำงกำรเงินท่ีช่วยสนบัสนนุผู้ประกอบกำรอสงัหำริมทรัพย์ที่หลำกหลำยและครบถ้วนส ำหรับ
กำรด ำเนินธุรกิจและโครงกำรให้บรรลเุป้ำหมำยและประสบควำมส ำเร็จ อำทิ เงินกู้ ระยะยำว ทัง้ส ำหรับ Project Finance 
และเพื่อลงทนุในที่ดินเพื่อใช้ในกำรพฒันำโครงกำรในอนำคต วงเงินหมนุเวียนส ำหรับหมนุเวียนในกิจกำรเพื่อให้ธุรกิจมี
สภำพคลอ่ง วงเงินอำวลัและวงเงินค ำ้ประกนัตำ่งๆ ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินธุรกิจและโครงกำรต่ำงๆ เป็น
ต้น 

ธนำคำรมีทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์และมีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ รวมทัง้มีทีมที่ปรึกษำที่เก่ียวข้อง
กบักำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อให้ค ำปรึกษำ เสนอทำงเลือกในกำรพฒันำโครงกำรที่มีผลตอบแทนสงูสดุ รวมทัง้มีสว่น
ร่วมในกำรแก้ไขปัญหำให้กับลูกค้ำในรูปแบบของพันธมิตรทำงธุรกิจ ซึ่งทีมงำนที่ปรึกษำประกอบด้วยทีมวิจัยข้อมูล
อตุสำหกรรม ทีมที่ปรึกษำสถำปนิก ทีมที่ปรึกษำทำงด้ำนวิศวกรรม และทีมที่ปรึกษำประเมินรำคำ นอกจำกนี ้ธนำคำรมี
ระบบช่วยกำรบริหำรงำนโครงกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำในด้ำนกำรบริหำรควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงและ
บริหำรกำรใช้วงเงิน เป็นบริกำรท่ีครบวงจร เพื่อช่วยเพิ่มศกัยภำพในกำรท ำธุรกิจของลกูค้ำของธนำคำร รวมทัง้มีกำรพฒันำ
และปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้กำรอนุมัติและบริหำรสินเช่ือเป็นไปได้อย่ำงรวดเร็วและมี
ประสทิธิภำพ 

2. สนิเช่ือธุรกิจอพำร์ตเม้นต์และโรงแรม 

สินเช่ือธุรกิจอพำร์ตเม้นต์และโรงแรมเป็นบริกำรสินเช่ือที่ให้กับลูกค้ำผู้ ประกอบธุรกิจอพำร์ตเม้นต์ให้เช่ำ  
เซอร์วิสอพำร์ตเม้นต์ อำคำรที่อยู่อำศยัรวมเพื่อเช่ำ หอพกั อำคำรส ำนกังำนเพื่อเช่ำ คลงัสินค้ำ และโรงแรม  ทัง้ที่เป็น
โครงกำรใหม่และปรับปรุงโครงกำรเดิม โดยธนำคำรมีสถำปนิกและวิศวกรที่ดแูลให้ค ำปรึกษำเร่ืองแบบก่อสร้ำงและกำร
ก่อสร้ำงเพื่อให้ได้มำตรฐำน ธนำคำรมีผลติภณัฑ์ทำงกำรเงินท่ีช่วยสนบัสนนุผู้ประกอบกำรที่หลำกหลำย ได้แก่ เงินกู้ ระยะ
ยำวทัง้ส ำหรับก่อสร้ำงโครงกำรใหม ่ซือ้โครงกำร Refinance หรือปรับปรุงตกแต่งอำคำรเดิม วงเงินหมนุเวียน วงเงินอำวลั
และวงเงินค ำ้ประกนัตำ่งๆ เป็นต้น 

3. สนิเช่ือธุรกิจขนสง่ 

สนิเช่ือธุรกิจขนสง่เป็นบริกำรสนิเช่ือที่ให้กบัลกูค้ำผู้ประกอบกำรธรุกิจขนสง่ เช่น กลุม่บรรทกุปนูซีเมนต์ กลุม่
บรรทกุน ำ้มนั กลุม่ขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อกำรน ำเข้ำและสง่ออก และกลุม่ขนสง่ยำนยนต์และอะไหล ่ เป็นต้น ธนำคำรมี
บริกำรวงเงินสนิเช่ือประเภทตำ่งๆ ส ำหรับธุรกิจขนสง่ อำทิ เงินกู้ระยะยำวเพื่อซือ้ที่ดิน ก่อสร้ำงอำคำร หรือเพื่อใช้ในธุรกิจ
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ขนสง่ วงเงินหมนุเวยีน วงเงินอำวลัและวงเงินค ำ้ประกนัตำ่งๆ วงเงินเช่ำซือ้ส ำหรับรถบรรทกุสบิล้อ รถบรรทกุหกล้อ รถหวั
ลำก และหำงพว่ง เป็นต้น 

4. สนิเช่ือพำณิชยกรรมและอตุสำหกรรม  

สนิเช่ือพำณิชยกรรมและอตุสำหกรรมมุง่เน้นกำรสนบัสนนุสนิเช่ือในธุรกิจที่หลำกหลำย อำทิ ธุรกิจโรงพิมพ์ ธุรกิจ
บรรจภุณัฑ์ทัง้ประเภทกระดำษและพลำสติก ธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยยำนพำหนะ อะไหล ่ ชิน้สว่น เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ อปุกรณ์
สือ่สำรโทรคมนำคม บริกำรเก่ียวกบัยำนยนต์ อปุกรณ์ฮำร์ดแวร์ ผลติและจ ำหนำ่ยเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร รวมทัง้อตุสำหกรรม
อำหำรและอตุสำหกรรมทำงกำรแพทย์ เป็นต้น โดยธนำคำรมผีลติภณัฑ์ทำงกำรเงินท่ีช่วยสนบัสนนุผู้ประกอบกำร อำท ิ
เงินกู้ ระยะยำวส ำหรับขยำยโรงงำน เพื่อซือ้เคร่ืองจกัรใช้ในธุรกิจ หรือเพื่อ Refinance วงเงินหมนุเวียน วงเงินเช่ำซือ้และ
วงเงินลสิซิ่ง วงเงินอำวลัและวงเงินค ำ้ประกนัตำ่งๆ  

5. สนิเช่ือธุรกิจเพื่อเคร่ืองจกัรและวสัดกุ่อสร้ำง 

ธนำคำรให้บริกำรสนิเช่ือธุรกิจเพือ่เคร่ืองจกัรและวสัดกุ่อสร้ำง โดยมีบริกำรสนิเช่ือสนบัสนนุให้แก่ลกูค้ำ
ผู้ประกอบกำรในกลุม่ธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยวสัดกุ่อสร้ำง กลุม่ธรุกิจรับเหมำก่อสร้ำง และกลุม่ธุรกิจจ ำหนำ่ยและให้บริกำร
เช่ำเคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์ทีใ่ช้ในกำรก่อสร้ำง ธนำคำรมีบริกำรสนิเช่ือประเภทตำ่งๆ อำทิ เงินกู้ ระยะยำวส ำหรับขยำย
โรงงำน เพื่อซือ้เคร่ืองจกัรใช้ในธรุกิจ หรือเพื่อ Refinance วงเงินหมนุเวยีน วงเงินเช่ำซือ้และวงเงินลสิซิ่ง วงเงินอำวลัและ
วงเงินค ำ้ประกนัตำ่งๆ เป็นต้น 

- ธุรกิจบริหารสินทรพัย์  

ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ด ำเนินกำรมำตัง้แต่ปี 2542 โดยธนำคำรและกองทุนรวมที่จัดตัง้ขึน้เพื่อแก้ไขปัญหำใน
ระบบสถำบนักำรเงินได้ประมลูซือ้สิทธิเรียกร้องของสถำบนักำรเงินมำจำกองค์กำรเพื่อกำรปฏิรูประบบสถำบนักำรเงิน 
(ปรส.) ต่อมำในช่วงระหว่ำงปี 2546 - 2549 ธนำคำรได้ประมลูซือ้สินทรัพย์ด้อยคุณภำพที่อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรทำง
กฎหมำยจำกกรมบงัคบัคดีเพิ่มเติม และในปี 2553 ธนำคำรได้ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมบำงกอกแคปปิตอลและ
กองทนุรวมแกมม่ำแคปปิตอลที่มีลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจเช่นเดียวกบักองทนุรวมอื่นๆ ที่ธนำคำรถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อน
แล้ว ซึ่งปัจจุบนัธนำคำรเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยใหญ่ในกองทนุรวมทัง้สิน้ 6 กอง โดยกองทนุรวมทกุกองอยู่ระหว่ำงกำร
ช ำระบญัชี 

ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ดังกล่ำวบริหำรจัดกำรโดยสำยบริหำรหนี ้ซึ่งมีฝ่ำยจัดกำรหนีแ้ละฝ่ำยวิเครำะห์และ
สนบัสนนุกำรบริหำรหนีท้ ำหน้ำที่ดแูลบญัชีลกูหนี ้ติดตอ่และเจรจำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี ้และมีฝ่ำยบริหำรทรัพย์สนิรอขำย
ท ำหน้ำที่ในกำรขำยทรัพย์สนิรอขำย โดยลกูค้ำหรือผู้สนใจสำมำรถค้นหำทรัพย์สนิตำมประเภทท ำเล พืน้ท่ี หรือช่วงรำคำได้
ตำมต้องกำรในเว็บไซต์ www.kkasset.com  

- ธุรกิจตลาดการเงิน  
ธุรกิจของสำยตลำดกำรเงินในปี 2561 ยงัขยำยตวัและเติบโตขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง ทัง้ในด้ำนฐำนลกูค้ำ ปริมำณและ

มลูค่ำธุรกรรม รวมถึงผลิตภณัฑ์และบริกำรที่น ำเสนอ แม้ว่ำตลำดกำรเงินและตลำดทนุจะเผชิญกบัควำมไม่แน่นอนจำก
ปัจจยัทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ เช่น สงครำมกำรค้ำ (Trade War) และกำรปรับนโยบำยกำรเงินที่เร่ิมตึงตวัขึน้ของ
ธนำคำรกลำงในหลำยๆ ประเทศ อย่ำงไรก็ดี ในภำพรวมธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศกบัลกูค้ำสถำบนักำรเงิน

http://www.kkasset.com/
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และลูกค้ำบรรษัทของสำยตลำดกำรเงินมีปริมำณและมูลค่ำเพิ่มสูงขึน้ รวมทัง้กำรน ำเสนอบริกำรและปริมำณกำรท ำ
ธุรกรรมอนพุนัธ์ที่ช่วยลกูค้ำในกำรปอ้งกนัควำมเสีย่งทัง้ด้ำนอตัรำแลกเปลีย่นและอตัรำดอกเบีย้ และกำรท ำธุรกรรมเพื่อค้ำ
ของสำยตลำดกำรเงินล้วนเป็นธุรกิจที่ส ำคญัที่มีปริมำณและผลก ำไรเพิ่มสงูขึน้ตำมที่ตัง้เปำ้หมำยไว้ 

ธุรกิจกำรซือ้ขำยตรำสำรหนีท้ัง้ในตลำดแรกและตลำดรองมีพฒันำกำรท่ีส ำคญัในปีที่ผำ่นมำ กลำ่วคือ ส ำนกังำน 
ก.ล.ต. ได้มีกำรปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนีท้ี่เข้มงวดมำกขึน้ สง่ผลให้ธุรกิจกำรซือ้ขำยตัว๋แลก
เงินระยะสัน้ของตลำดในปี 2561 มีมลูคำ่รวมลดลง อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรยงัสำมำรถครองสว่นแบ่งกำรตลำดในกำรเป็น
ผู้ ค้ำหลกัทรัพย์ของตัว๋แลกเงินระยะสัน้เป็นอนัดบัท่ี 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 24.40 นอกจำกนี ้สำยตลำดกำรเงินได้มุง่เน้นกำร
น ำเสนอธุรกรรมด้ำนตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน (Corporate Bond Trading) ที่มีกำรขยำยฐำนลกูค้ำไปยงักลุม่ลกูค้ำบคุคล
รำยใหญ่มำกขึน้ โดยธนำคำรได้รับกำรจดัอนัดบัผู้ ค้ำตรำสำรหนีภ้ำคเอกชนขึน้มำอยู่ในอนัดบัที่ 6 (จำกอนัดบัที่ 7 ในปี 
2560) คิดเป็นส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 6.28 และได้รับกำรจัดอนัดบัเป็นที่ 9 ส ำหรับกำรเป็นผู้ ค้ำตรำสำรหนีร้ะยะยำว 
(อำยคุงเหลอืมำกกวำ่ 1 ปี) คิดเป็นสว่นแบง่กำรตลำดร้อยละ 5.11  

สำยตลำดกำรเงินเป็นก ำลงัส ำคญัอีกสว่นหนึง่ในกำรช่วยจดัหำเงินทนุให้กบัธนำคำร เพื่อรองรับกำรขยำยตวัของ
ธุรกิจสนิเช่ือและเพื่อกำรบริหำรจดักำรด้ำนสนิทรัพย์และหนีส้นิผำ่นกำรออกหุ้นกู้ ระยะสัน้และระยะยำว รวมทัง้กำรออกหุ้น
กู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงซึง่เป็นผลติภณัฑ์ทำงกำรเงินท่ีเป็นทำงเลอืกให้กบัลกูค้ำในกำรกระจำยควำมเสีย่งของกำรลงทนุ และด้วย
ควำมร่วมมือภำยในกลุม่ธุรกิจฯ สำยตลำดกำรเงินได้น ำเสนอผลิตภณัฑ์หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่จ่ำยผลตอบแทนอ้ำงอิงกบั
หุ้นสำมญัในประเทศและอ้ำงอิงกบัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุชัน้น ำในตำ่งประเทศอยำ่งสม ่ำเสมอ สง่ผลให้ปริมำณกำร
ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงในปี 2561 มีมลูคำ่รวม 3,359 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนเกือบ 2 เทำ่  

สำยตลำดกำรเงินยงัคงมเีปำ้หมำยในกำรยกระดบัมำตรฐำนกำรให้บริกำร โดยกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยและ
ขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรด้ำนผลติภณัฑ์ทำงกำรเงินโดยให้ควำมส ำคญักบักำรผสำนควำมร่วมมอืภำยในกลุม่ธุรกิจฯ ใน
กำรก ำหนดกลยทุธ์และวำงแผนกำรปฏิบตัิงำนเพื่อสร้ำงสรรค์ พฒันำ และน ำเสนอผลติภณัฑ์และบริกำรให้ตรงกบัควำม
ต้องกำรของลกูค้ำ อีกทัง้ยงัยดึมัน่ในกำรพฒันำศกัยภำพของบคุลำกรอนัเป็นก ำลงัขบัเคลือ่นที่ส ำคญัในกำรพฒันำและ
เติบโตของธุรกิจอยำ่งยัง่ยืนตอ่ไป 

นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรทำงด้ำนผลติภณัฑ์และบริกำรตำ่งๆ ที่กลำ่วมำแล้วข้ำงต้น ธนำคำรยงัให้ควำมส ำคญั
และมุง่เน้นกำรพฒันำประสทิธิภำพกำรด ำเนินงำนภำยในในด้ำนตำ่งๆ ผำ่นทำงสำยงำนสนบัสนนุซึง่ประกอบด้วยสำย
ปฏิบตัิกำร สำยบริหำรทรัพยำกรบคุคล สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำยกำรเงินและงบประมำณ สำยพฒันำระบบงำน 
ช่องทำงขำยและผลติภณัฑ์ สำยวิเครำะห์และตรวจสอบเครดิต สำยบริหำรควำมเสีย่ง สำยกลยทุธ์ ส ำนกัผู้บริหำร ส ำนกั
ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำน ส ำนกัตรวจสอบภำยใน ส ำนกัสือ่สำรองค์กรกลุม่ธุรกิจ และส ำนกัที่ปรึกษำกฎหมำยและงำนคด ี
โดยมีพฒันำกำรท่ีส ำคญัดงันี ้ 

ดา้นบคุลากร 
ธนำคำรให้ควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งกบักำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรและศกัยภำพผู้น ำขององค์กรอยำ่งตอ่เนื่อง ด้วย

เช่ือมัน่วำ่บคุลำกร ทมีงำนและผู้น ำที่มีประสทิธิภำพคือหวัใจส ำคญัและมีบทบำทอยำ่งมำกที่จะช่วยขบัเคลือ่นให้กลุม่
ธุรกิจฯ ด ำเนินธุรกิจตำมกลยทุธ์ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว บรรลพุนัธกิจและวิสยัทศัน์ที่ก ำหนดไว้และเติบโตได้อยำ่ง
ยัง่ยืน อีกทัง้มุง่เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนภำยใต้หลกักำรและคณุคำ่ร่วม (Common Principles & Values) ของ
บคุลำกรในองค์กร สง่เสริมวฒันธรรมองค์กรทีเ่น้นกำรมีสว่นร่วม กำรเคำรพซึง่กนัและกนั กำรท ำงำนอยำ่งเป็นมืออำชีพ 
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กำรร่วมยินดีและช่ืนชมในควำมส ำเร็จของบคุลำกรภำยในองค์กรที่เป็นแบบอยำ่งของควำมมุง่มัน่ ทุม่เท พฒันำ สร้ำงสรรค์
สิง่ใหม่ๆ  ให้เกิดขึน้ภำยในองค์กร รวมทัง้เป็นองค์กรที่ให้โอกำสพนกังำนได้เรียนรู้ที่จะพฒันำ ได้ท ำ ได้แสดงควำมคดิเหน็ 
แสดงควำมสำมำรถอยำ่งเต็มทีต่ำมศกัยภำพของตน โดยผำ่นกระบวนกำรและระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลในด้ำน
ตำ่งๆ อำทิ กำรสรรหำและคดัเลอืกบคุลำกรท่ีมีคณุภำพ กำรบริหำรคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเป็นธรรม สอดคล้องตำม
ผลกำรปฏิบตัิงำนและเทียบเคียงได้กบัอตุสำหกรรมเดียวกนั กำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนอำชีพ กำรฝึกอบรมและ
กำรพฒันำบคุลำกรผำ่นกำรจดักำรองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำย มุง่สูก่ำรเป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้ (Learning Organization) 
สง่เสริมกำรมีกิจกรรมเพื่อเช่ือมและสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งกนัด้วยเช่ือมัน่วำ่กำรท ำงำนเป็นทีมเป็นหวัใจของ
ควำมส ำเร็จ ตลอดจนเปิดโอกำสและจดัหำเวทใีห้พนกังำนได้มีสว่นร่วมในกำรพฒันำและสร้ำงสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ  ให้กบั
ลกูค้ำและองค์กร เป็นต้น 

ดา้นปฏิบติัการ 

ด้วยพลวตักำรเปลีย่นแปลงของปัจจยัตำ่งๆ ในสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ คณุภำพและประสทิธิภำพในกำรบริหำร
และกำรด ำเนินงำนด้ำนปฏิบตัิกำรธุรกิจจึงเป็นปัจจยัส ำคญัหนึง่ในกำรด ำเนินธุรกิจ กลยทุธ์หลกัในกำรด ำเนินงำนด้ำน
ปฏิบตัิกำรของธนำคำรจงึได้มุง่เน้นไปท่ีกำรพฒันำมำตรฐำนและประสทิธิภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำนปฏิบตัิกำรอยำ่ง
ตอ่เนื่อง มีกำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรตำ่งๆ ในระบบปฏิบตัิกำรทำงธุรกิจ พร้อมน ำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำประยกุต์ใช้อยำ่งมีนยัส ำคญั (Digitalization) สง่ผลท ำให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ  ทำงด้ำนปฏิบตัิกำร (Operational 
Innovations) อนัน ำมำซึง่กำรยกระดบัเสถียรภำพและประสทิธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร ทัง้นี ้ ธนำคำรได้ด ำเนินกำรพฒันำ
บคุลำกรให้ก้ำวทนักำรเปลีย่นแปลงเพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรสนองตอบกำรด ำเนินงำนร่วมกบันวัตกรรมใหม่ๆ  ที่
สอดคล้องกบัควำมต้องกำรทำงธรุกิจ ภำรกิจกำรพฒันำระบบปฏิบตัิกำรให้ก้ำวทนักำรเปลีย่นแปลงจดัเป็นกลไกส ำคญั
หนึง่ที่ต้องด ำเนินกำรอยำ่งตอ่เนือ่งเพื่อสร้ำงควำมยัง่ยืนของควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัในระยะยำว 

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ธนำคำรตระหนักถึงควำมส ำคัญในเร่ืองเสถียรภำพควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินธุรกิจของ

ธนำคำร ในปี 2561 ธนำคำรจึงได้ลงทนุในโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ส ำคญัหลำยโครงกำร เช่น โครงกำรระบบ
บญัชี (ERP) โครงกำร IFRS 9 และโครงกำร New Core Bank ซึ่งได้ทุ่มก ำลงัพลทัง้ระดบับริหำรและพนกังำนและใช้เวลำ
เกือบ 2 ปี เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบงำนหลกัของธนำคำรที่เป็นพืน้ฐำนกำรให้บริกำรของธนำคำรทัง้หมด ตัง้แต่ระบบบญัชี
ของลกูค้ำ ฝำกเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ฯลฯ มำทดแทนระบบเดิมที่มีอำยกุำรใช้งำนมำยำวนำนตัง้แตปี่ 2548 โดยมีเปำ้หมำย
เพื่อยกระดบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของธนำคำร พฒันำกำรให้บริกำรให้ทดัเทียมหรือดีกว่ำธุรกิจใน
ระดับเดียวกัน และเพื่อเอือ้ให้สำมำรถออกผลิตภัณฑ์และบริกำรได้ทันต่อควำมต้องกำรของตลำดและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 

ธนำคำรได้คัดเลือกระบบ Core Banking ที่ได้รับกำรยอมรับจำกหลำยสถำบันกำรเงินทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ของกลุ่มบริษัทซิลเวอร์เลค (Silverlake Group) ที่มี
ประสบกำรณ์ยำวนำนกว่ำ 30 ปี ซึ่งธนำคำรเช่ือมัน่ว่ำได้ตดัสินใจเลือกระบบและผู้ ให้บริกำรระบบ Core Banking ที่มี
ควำมเช่ียวชำญ มีผลงำนที่เช่ือถือได้ และภำยหลงัระบบขึน้ใช้งำนแล้วจะมีบคุลำกรที่เช่ียวชำญด้ำนระบบในประเทศให้
กำรสนบัสนนุและดแูลระบบให้กบัธนำคำร 
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เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2561 ธนำคำรได้เร่ิมใช้งำนระบบ Core Banking ใหม่ ท ำให้ธนำคำรมีกำร
เปลี่ยนแปลงสถำปัตยกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( IT Architecture) ของธนำคำรครัง้ใหญ่ มีระบบใหม่และระบบ
ปรับปรุงจำกเดิมมำกถึง 80 ระบบ ยกเลกิระบบเก่ำที่มีควำมซบัซ้อน เพิ่มเสถียรภำพโครงสร้ำงพืน้ฐำน  (IT Infrastructure) 
ให้พร้อมใช้งำนรองรับกำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของธุรกิจ ลดควำมซ ำ้ซ้อนระบบ  และยงัท ำให้เกิดกำรรวมศูนย์
ระบบปฏิบตัิกำรของแต่ละผลิตภณัฑ์และข้อมลูลกูค้ำเข้ำด้วยกนั นอกจำกนี  ้ยงัช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถ (IT Capacity) 
ของธนำคำรในกำรออกแบบและพฒันำผลติภณัฑ์ รวมถึงบริกำรใหม่ๆ  ให้รวดเร็ว เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั รองรับ
แผนยทุธศำสตร์ 3 ปีของธนำคำรแห่งประเทศไทยในกำรให้บริกำร National e-Payment และนโยบำยกำรธนำคำรยุค 
ดิจิทลั (Digital Banking) 

ดา้นการบริหารความเสีย่ง 

- ภำพรวมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจฯ ในปี 2561 ยงัคงมุ่งเน้นกำรบริหำรงำนที่สอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ
ภำยใต้ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งควำมเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจฯ ที่เผชิญนัน้มีทัง้ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกภำยในและ
ภำยนอกองค์กร ดังนัน้เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงครอบคลุมควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญและเป็น ไปอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ กลุม่ธุรกิจฯ จึงจดักลุม่ควำมเสีย่งตำ่งๆ ออกเป็น 5 ด้ำนตำมนิยำมของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แก่ 1) 
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) 2) ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด (Market Risk) 3) ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่ง (Liquidity 
Risk) 4) ควำมเสีย่งด้ำนกลยทุธ์ (Strategic Risk) และ 5) ควำมเสีย่งด้ำนปฏิบตัิกำร (Operational Risk) ซึ่งรวมถึงควำม
เสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( IT Risk) และมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล อัน
ประกอบด้วยกำรระบคุวำมเสีย่ง กำรวดัและประเมินควำมเสีย่ง กำรติดตำมควำมเสี่ยง และกำรควบคมุควำมเสี่ยง โดยมี
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งและคณะอนกุรรมกำรชดุยอ่ยร่วมมือกนัท ำหน้ำที่ทบทวนและเสนอแนะนโยบำยและกรอบ
กำรก ำกบัดแูลควำมเสีย่งที่ดี (Risk Governance Framework) รวมถึงติดตำมภำพรวมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อน ำเสนอ
ตอ่คณะกรรมกำรธนำคำร และมีสำยบริหำรควำมเสีย่งและหนว่ยงำนบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทยอ่ยท ำหน้ำที่ก ำกบัและ
สนบัสนนุกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุม่ธุรกิจฯ ซึ่งหน่วยงำนดงักลำ่วเป็นหน่วยงำนอิสระจำกสำยธุรกิจที่มีธุรกรรมหรือ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัควำมเสีย่ง 

ในปีที่ผ่ำนมำ กลุ่มธุรกิจฯ มีกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ดียิ่งขึน้หลำยประกำร อำทิ 
พัฒนำเคร่ืองมือใหม่ๆ ที่ช่วยในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงพัฒนำเคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยงเดิมให้มี
ประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ กำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่งตำมหลกัเกณฑ์ Basel III และกำรสง่เสริมให้เกิด
วฒันธรรมองค์กรด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง (Risk Management Culture) ที่ดีให้เกิดขึน้ในองค์กร เป็นต้น 

- กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

ในปี 2561 กลุม่ธุรกิจฯ ได้มีกำรพฒันำกำรบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้ำงศกัยภำพในกำรบริหำรควำม
เสีย่งของกลุม่ธุรกิจฯ ให้ดียิ่งขึน้หลำยประกำร ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้ 

1. กำรประยกุต์เคร่ืองมือเดิมและพฒันำเคร่ืองมือใหม่ๆ  อำทิ  
- พฒันำ Bureau Score โดยกำรน ำข้อมลูจำก National Credit Bureau มำพฒันำแบบจ ำลองของ

ธนำคำรเอง เพื่อใช้ส ำหรับสนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ใหม ่สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ใช้แล้ว และ CQC  
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- จดัซือ้ Bureau Score ส ำหรับผลิตภณัฑ์สินเช่ือบคุคล สินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศยั สินเช่ือ SME Product 
Program อำทิ SME รถคณูสำม SME Freedom SME X3 และ Inventory Finance Used Car 
Program    

- พฒันำ Risk Grade ส ำหรับ Phone Collection โดยใช้ CHAID เป็นเคร่ืองมือในกำรพฒันำ โดยได้
น ำมำใช้ส ำหรับกำรติดตำมหนีส้นิเช่ือบคุคลและสนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์  

- Portfolio Scrub คือ กำรจดัท ำ Credit Review ในลกัษณะ Portfolio Level เพื่อน ำมำจดักำรควำม
เสี่ยงในเร่ืองกำรลด/ เพิ่มวงเงิน และกำรจดัท ำโปรแกรมช่วยเหลือลกูค้ำในกำรปรับโครงสร้ำงหนีไ้ด้
อยำ่งทนัทว่งทีกรณีที่มีควำมเสีย่งเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญั 

- กำรท ำ Behavior Score เพื่อใช้ในกำรท ำ Cross-selling เพื่อให้สำมำรถเพิ่มผลิตภณัฑ์หรือเพิ่ม 
(Top up) วงเงินส ำหรับลกูค้ำได้อยำ่งเหมำะสมตำมระดบัควำมเสีย่ง  

- พฒันำ Early Indicators เพื่อปรับปรุง Product Program รวมถึงกำรท ำ Test Program ส ำหรับ
ช่องทำงและกลุม่ลกูค้ำใหม่เพื่อเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ โดยอยู่ภำยใต้ระดบัควำมเสี่ยงธนำคำรยอมรับ
ได้และก ำหนด Exposure ที่จะท ำกำรทดสอบ เช่น 100 ล้ำนบำทในระยะเวลำ 12 เดือน หำกกำร
ทดสอบผำ่นก็จะปรับเปลีย่นเป็น Product Program ตอ่ไป 

- พฒันำเคร่ืองมือเพื่อกำรควบคมุควำมเสี่ยงด้ำนตลำดแบบรำยวนั และเคร่ืองมือค ำนวณเงินกองทนุ
เพื่อรองรับควำมเสี่ยงด้ำนตลำดส ำหรับผลิตภณัฑ์ FX Option โดยในระยะแรกจะเร่ิมต้นจำก USD/ 
THB Option ประเภท Plain Call และ Put ก่อน    

- กำรปรับปรุง Dashboard ที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนเครดิตสนิเช่ือธุรกิจและสถำบนั ให้มีควำม
ละเอียดและมีเสถียรภำพมำกขึน้ 

- พฒันำระบบ Single Lending Limit (SLL) ให้มีประสทิธิภำพมำกขึน้ 
- น ำตวัชีว้ดั Net Stable Funding Ratio ( NSFR ) ตำมหลกัเกณฑ์ Basel III มำใช้ส ำหรับกำรบริหำร

ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่ง  
2. กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับระบบและหลกัเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยมีแผนจะใช้ในอนำคต 

อำทิ  
- กำรใช้ระบบทำงบญัชีแบบใหม ่IFRS 9 ซึง่เลือ่นวนัประกำศใช้ไปเป็นในปี 2563 
- กำรใช้หลักเกณฑ์ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของคู่สญัญำส ำหรับธุรกรรมอนุพันธ์ (SACCR) ตำม

หลกัเกณฑ์ Basel III ซึง่มีแผนท่ีจะประกำศใช้ในปี 2563   
- กำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนอตัรำดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อกำรธนำคำร โดยอ้ำงอิงจำกหลกัเกณฑ์ใหม่ของ 

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) Standard: Interest Rate Risk in the 
Banking Book ซึ่ง Basel มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์มำตรฐำนนีข้ึน้และประกำศเมื่อเดือนเมษำยน 
2559 

3. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรออกผลิตภณัฑ์ใหม่ต่ำงๆ เพื่อสนบัสนุนงำนของสำยตลำดกำรเงินของฝ่ำย
บริหำรควำมเสีย่งด้ำนตลำด อำทิ  
- USD/ THB Plain Call/ Put Option ที่ธนำคำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนตลำดด้วยตวัเอง 
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- Bond Forward และ Option ประเภทใหม่ส ำหรับน ำมำประกอบกับ Note เพื่อออกขำยเป็น 
Structured Note ซึ่งได้แก่ Digital Option, Option ที่จ่ำยผลตอบแทนแบบ Quanto, Basket 
Option, Twin Win และ Bonus Enhanced  

- เตรียมกำรในกำรเปลีย่น Market Data Vendor เพื่อลดต้นทนุในกำรด ำเนินงำนแตย่งัคงประสทิธิภำพ
และควำมครอบคลมุตำมเดิม 

4. กำรออกหลกัเกณฑ์และมำตรกำรใหม่ๆ  รวมถึงกำรปรับปรุงกระบวนกำรตำ่งๆ 

นอกเหนือจำกพัฒนำกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ๆ แล้ว กลุ่มธุรกิจฯ ยงัสำนต่อกำรด ำเนินกำรที่เป็น
ประโยชน์ด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่งตำ่งๆ จำกปีที่ผำ่นมำ เช่น 

1. โครงกำรยกระดบักำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Roadmap) ซึ่งมีเป้ำหมำยเพื่อยกระดบักำรบริหำรควำม
เสี่ยงด้ำนเครดิตตำมมำตรฐำนกำรด ำรงเงินกองทนุโดยวิธีแบบจ ำลองภำยใน ( Internal Rating Based 
Approach/ IRB) และเพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงระยะยำว ซึ่งประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่ 
กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนในกำรเก็บข้อมลู และกำรพฒันำเคร่ืองมือวิเครำะห์ควำมเสีย่งและเงินกองทนุ  

2. กำรมีสว่นร่วมในกำรบริหำรควำมเสีย่งกบัสำยธุรกิจตำ่งๆ ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรพฒันำและปรับปรุงผลิตภณัฑ์  
บริกำร หรือกระบวนกำรท ำงำน 

3. กำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงแก่บุคลำกรของธนำคำรและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกระตุ้นให้เกิดควำมตระหนกัในกำรบริหำรควำม
เสีย่ง (Risk Awareness) เพื่อน ำไปสูก่ำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดีให้เกิดขึน้ใน
องค์กร 

4. ด้ำนควำมเพียงพอของเงินกองทุน กลุม่ธุรกิจฯ ได้พฒันำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีกำรประเมิน
ควำมเพียงพอของเงินกองทนุซึ่งสอดคล้องกับกระบวนกำร Internal Capital Adequacy Assessment 
Process (ICAAP) ในหลกัเกณฑ์กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนตำม Basel โดยกระบวนกำรดงักล่ำวจะ
ครอบคลุมควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคญัทัง้หมดของกลุ่มธุรกิจฯ และประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุน
ทัง้หมด 3 มมุมอง คือ มีเงินกองทนุเพียงพอส ำหรับกำรขยำยธุรกิจต่อไปในอนำคต มีเงินกองทนุเพียงพอ
รองรับควำมเสีย่งที่มีอยูใ่นปัจจบุนั และมีเงินกองทนุเพียงพอรองรับควำมเสยีหำยในภำวะวิกฤต  

ส ำหรับปี 2562 กลุ่มธุรกิจฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงและมุ่งเน้นในกำรพัฒนำเคร่ืองมือที่ใช้
ประเมินควำมเสีย่ง อำทิ กำร Re-develop Application Score ส ำหรับสนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ใหม่และสินเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์
ใช้แล้ว เนื่องจำกปัจจยัควำมเสี่ยงที่เปลี่ยนไป โดยกำร Update Model ให้มีควำมแม่นย ำในกำรแยกแยะลกูค้ำให้ดีขึน้  
ตลอดจนกำรท ำ Recovery Score/ CHAID ซึ่งเป็นกำรพฒันำเพื่อให้กำรติดตำมหนีม้ีประสิทธิผล (Productivity) โดย
พิจำรณำว่ำกลุ่มลกูค้ำใดที่ควรใช้ส ำนกังำนติดตำมหนีภ้ำยนอก และกลุม่ลกูค้ำใดที่ธนำคำรสำมำรถจดักำรได้เอง เพื่อ
ประหยดัต้นทนุในกำรจดักำร   

ส ำหรับทุก Model ธนำคำรจะมีกำรท ำ Validation เป็นรำยไตรมำส เพื่อให้แน่ใจในประสิทธิภำพและควำม
ถกูต้องแมน่ย ำในกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง และยงัคงเสริมสร้ำงกำรมีสว่นร่วมระหว่ำงสำยบริหำรควำมเสี่ยงและสำย
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ธุรกิจต่ำงๆ ในกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง รวมถึงพฒันำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรสร้ำงเคร่ืองมือ และ/  หรือ
กระบวนกำรเพื่อให้สำมำรถสะท้อนควำมเสีย่งที่กลุม่ธุรกิจฯ อำจเผชิญได้ในอนำคต 

- นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

นโยบำยหลกัในกำรบริหำรควำมเสีย่งของกลุม่ธุรกิจฯ ยงัคงมุง่เน้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร
โดยแต่ละสำยธุรกิจและหน่วยธุรกิจมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำใจควำมเสี่ยงและบริหำรควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้
จำกหนว่ยงำนของตนเองให้อยูภ่ำยใต้กรอบและนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งรวมของกลุม่ธุรกิจฯ โดยมีสำยบริหำรควำม
เสี่ยงท ำหน้ำที่ในกำรก ำกบั ดูแล และสอบทำนควำมเพียงพอของกลไกกำรบริหำรและควบคมุควำมเสี่ยงของแต่ละสำย
ธุรกิจและหนว่ยธุรกิจ รวมถึงพฒันำเคร่ืองมือตำ่งๆ ท่ีช่วยในกำรบริหำรควำมเสีย่ง นอกจำกนี ้แตล่ะสำยธุรกิจจะถกูจดัสรร
เงินกองทนุเพื่อใช้ในกำรรองรับควำมเสีย่งของธุรกิจ โดยวดัจำกควำมเสีย่งตำ่งๆ ของธุรกรรม ประกอบกบัควำมเสียหำยที่
อำจเกิดขึน้จำกธุรกิจนัน้ด้วย 

- โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร สำยธุรกิจ และฝ่ำยงำนที่เก่ียวข้องในกำรบริหำรควำม
เสีย่งมีดงันี ้

 คณะกรรมกำรธนำคำร 

คณะกรรมกำรธนำคำรก ำหนดระดบัควำมเสี่ยงที่ธนำคำรยอมรับได้ (Risk Appetite) ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ
ของธนำคำรให้เหมำะสมกบัระดบัควำมเสีย่งที่ธนำคำรเผชิญอยู ่และก ำกบัดแูลให้กำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรอยู่ภำยใน
ขอบเขตควำมเสี่ยงที่ก ำหนดไว้ รวมทัง้ดูแลให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำรมีกำรก ำหนดนโยบำย 
กระบวนกำร และกำรควบคมุทำงด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ โดยอย่ำงน้อยที่สดุจะต้องครอบคลมุถึงควำม
เสี่ยงทำงด้ำนสินเช่ือ กำรตลำดและกำรลงทุน สภำพคล่อง กำรปฏิบัติกำร ช่ือเสียง กฎหมำย และกลยุทธ์ ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรธนำคำรต้องท ำหน้ำที่อนมุตัินโยบำยดงักลำ่ว รวมทัง้ทบทวนกลยทุธ์กำรปฏิบตัิงำนจริงและนโยบำยในเร่ือง
ดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทบทวนควำม
เพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งของกลุม่ธุรกิจฯ  เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำ 
ตลอดจนดูแลและติดตำมปริมำณควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสมและสอดคล้องกับระดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) โดยมีเป้ำหมำย คือ กำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ให้อยู่ภำยในขอบเขตที่ก ำหนดและด ำเนินธุรกิจให้ได้
อตัรำผลตอบแทนที่เหมำะสม 

 คณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนปฏิบตัิกำร 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบตัิกำรได้รับกำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
ธนำคำร มีหน้ำที่พิจำรณำกลัน่กรองควำมเพียงพอเหมำะสม รวมทัง้ชีแ้นะแนวทำง นโยบำย กลยทุธ์ กรอบและเคร่ืองมือ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบตัิกำร ให้ค ำแนะน ำและสนบัสนุนกำรพฒันำและกำรน ำเคร่ืองมือและระบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบตัิกำรไปใช้ดูแลและติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรจัดกำรเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ควำมเสียหำย และ
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ข้อสงัเกตของธนำคำรแหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้องกบักำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบตัิกำร และให้ควำมเห็นประกอบกำร
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ 

 คณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนเครดิต 

คณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนเครดิตได้รับกำรแตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งของธนำคำร 
มีหน้ำที่พิจำรณำกลัน่กรองควำมเพียงพอเหมำะสม รวมทัง้ชีแ้นะแนวทำง นโยบำย กลยทุธ์ กรอบและเคร่ืองมือกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต พิจำรณำกลัน่กรองและ/ หรือทบทวนหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรให้สินเช่ือ กำรก่อภำระ
ผกูพนั และกำรท ำธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ำยกำรให้สินเช่ือ รวมถึง Product Program ต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิตของกำรออกผลติภณัฑ์ใหม ่พิจำรณำกลัน่กรองหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำคณุภำพสินทรัพย์ เพื่อให้กำรพิจำรณำกำร
กันเงินส ำรองในเงินให้กู้ ยืม ภำระผูกพนั และธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ำยกำรให้สินเช่ือเป็นไปตำมกฎระเบียบที่ก ำหนด 
อนุมตัิกำรจัดชัน้สินทรัพย์เกณฑ์คุณภำพในเงินให้กู้ยืม ภำระผูกพนั และธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ำยกำรให้สินเช่ือตำมที่
หลกัเกณฑ์ก ำหนด และติดตำมคณุภำพพอร์ตสินเช่ือ รวมถึงคณุภำพของกำรให้สินเช่ือและกระบวนกำรที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ก ำกบัดแูลและ/ หรือให้ค ำแนะน ำในเร่ืองของควำมเสีย่งด้ำนเครดิตที่ส ำคญัแก่หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

 สำยบริหำรควำมเสีย่ง  

สำยบริหำรควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ออกแบบและพัฒนำเคร่ืองมือและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 
ประสำนงำนให้มีกำรน ำเคร่ืองมือและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปประยกุต์ใช้ในสำยธุรกิจและหน่วยงำนต่ำงๆ ของ
กลุม่ธุรกิจฯ รวมทัง้วิเครำะห์ ติดตำม ควบคมุ  และจดัท ำรำยงำนฐำนะควำมเสีย่งในภำพรวมของกลุม่ธุรกิจฯ  เพื่อควบคมุ
ควำมเสีย่งให้อยูภ่ำยใต้ระดบัควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ 

 ส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

ส ำนกัตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้มีกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำย หลกัเกณฑ์  ระเบียบ และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ก ำหนด ทดสอบและประเมินประสิทธิภำพของระบบ
กำรควบคมุภำยใน รวมทัง้คณุภำพของกำรปฏิบตัิงำนภำยในองค์กร เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบตัิงำนเพื่อ
ควบคมุและลดควำมเสีย่งที่ส ำคญั 

 ฝ่ำยงำนเจ้ำของควำมเสีย่ง (Risk Owner)  

ฝ่ำยงำนเจ้ำของควำมเสีย่ง ได้แก่ เจ้ำของผลติภณัฑ์ ฝ่ำยงำน สำขำ และหนว่ยงำนตำ่งๆ ของกลุม่ธุรกิจฯ มี
หน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำนตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์และบริกำรของหนว่ยงำนของตนเอง
กระบวนกำรท ำงำน และระบบงำนตำ่งๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบตังิำนของหนว่ยงำนตนเองให้อยูภ่ำยใต้ระดบัควำมเสีย่งที่ยอมรับ
ได้ และสอดคล้องกบันโยบำย ระเบียบ และกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ง ซึง่รวมถึงกำรระบ ุ ประเมิน ติดตำม ควบคมุ 
และรำยงำนควำมเสีย่ง 

ดา้นการก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 

ในฐำนะที่เป็นหนว่ยงำนควบคมุที่มีควำมเป็นอิสระ (Independent Control Function) ของธนำคำร ส ำนกัก ำกบัดแูลกำร
ปฏิบตัิงำนมีหน้ำที่ก ำกับดูแลควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงอันเนื่องมำจำกกำรไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจธนำคำร โดยมีวตัถปุระสงค์ให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
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ภำยในธนำคำรปฏิบตัิงำนตำมกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัของหนว่ยงำนทำงกำรและกฎเกณฑ์ของธนำคำรที่เก่ียวข้อง โดยเน้นกำรท ำงำน
ร่วมกบัสำยธุรกิจและสำยงำนสนบัสนนุอื่นๆ ภำยในธนำคำรในลกัษณะของกำรเป็น Business Partner ในขณะที่หน้ำที่หลกัในกำร
ปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์เป็นของทีมผู้บริหำรและพนกังำน ทกุคนซึ่งต่ำงก็มีหน้ำที่ในกำรปกป้องธนำคำรโดย 1) ท ำควำมเข้ำใจและ
ยดึถือปฏิบตัิตำมกฎหมำย นโยบำยและระเบียบที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิงำนของตน รวมถึงจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ
ธนำคำร และ 2) ขอค ำปรึกษำจำกส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนเมื่อมีข้อสงสยัเก่ียวกบักฎเกณฑ์ข้อบงัคบัของหนว่ยงำนทำงกำร
ที่เก่ียวข้อง และรำยงำนกำรฝ่ำฝืนหรือกำรกระท ำผิดกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบำย หรือหลกัจรรยำบรรณที่เก่ียวข้องต่อ
ส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนทนัที ทัง้นี ้กำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์เร่ิมต้นที่คณะกรรมกำรธนำคำรและ
ผู้บริหำรระดบัสงู (Tone from the Top) ซึ่งเป็นผู้ก ำหนดวฒันธรรมองค์กรที่เด่นชดัในด้ำนจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ กำร
ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ และกำรก ำกบัดแูล      

ส ำนักก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนจึงมีหน้ำที่ให้ควำมรู้ เป็นที่ปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำแก่หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ให้
ด ำเนินกำรอย่ำงถกูต้องตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัของหน่วยงำนทำงกำรที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมใหม ่
เสนอแนะแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจรรยำบรรณและกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรม และท ำหน้ำที่ก ำกับ
ดูแลควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์โดยกำรสอบทำนหน่วยงำนต่ำงๆ ให้มีกำรปฏิบตัิงำนที่สอดคล้องตำม
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงท ำหน้ำที่เป็นหนว่ยงำนกลำงของธนำคำรในกำรประสำนงำนกบัทำงกำรในกำรเข้ำตรวจสอบ
ธนำคำร และติดตำมหน่วยงำนภำยในธนำคำรให้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขวิธีปฏิบตัิงำนให้ถูกต้องตำมข้อสงัเกตของ
ทำงกำร นอกจำกนี ้ยงัมีหน้ำที่ดแูลให้ธนำคำรมีกำรก ำหนดนโยบำย ระเบียบ หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย สอดคล้องกบัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร 

 

2.2.2 ธุรกิจตลาดทุน  

ธุรกิจตลำดทนุด ำเนินกำรโดยบริษัทยอ่ยของธนำคำร ได้แก่ ทนุภทัร  บล.ภทัร และ บลจ.ภทัร โดยแบ่งธุรกิจหลกั
ออกเป็น 4 ประเภทดงันี ้

2.2.2.1 ธุรกิจนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 

กลุม่ธุรกิจฯ ให้บริกำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำทีจ่ดทะเบียนในตลำดหลกั 
ทรัพย์ฯ ตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (“ตลำดเอม็ เอ ไอ”) และตลำดอนพุนัธ์ ผำ่นบริษัทหลกัทรัพย์ในกลุม่ธุรกิจฯ ได้แก ่บล.
ภทัร ซึง่เป็นสมำชิกตลำดหลกัทรัพย์ฯ หมำยเลข 6 ให้บริกำรแก่ลกูค้ำประเภทสถำบนัทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ ลกูค้ำ
บคุคลรำยใหญ่ และลกูค้ำ Mass Affluent  

ในปี 2561 บล.ภทัร มีสว่นแบง่กำรตลำดในกำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในอนัดบัท่ี 7 หรือคิดเป็นสว่นแบง่
กำรตลำดร้อยละ 4.55 ของมลูคำ่กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์รวม (ไมร่วมบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท) ของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ และตลำดเอม็ เอ ไอ โดยมีรำยได้คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,149.63 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ สดัสว่น
รำยได้คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์จำกลกูค้ำประเภทสถำบนัและลกูค้ำบคุคลรำยใหญ่คิดเป็นประมำณร้อยละ 59.42 
และร้อยละ 40.58 ตำมล ำดบั 

รำยได้คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์จำกลกูค้ำประเภทสถำบนัของ บล.ภทัร ร้อยละ 61.23 มำจำกลกูค้ำสถำบนั
ในประเทศ ซึง่ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กองทนุสว่นบคุคล กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญ
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ข้ำรำชกำร ส ำนกังำนประกนัสงัคม บริษัทประกนัชีวติ และบริษัทประกนัภยั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บล.ภทัร มี
ลกูค้ำประเภทสถำบนัในประเทศจ ำนวน 41 รำยที่ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ผำ่น บล.ภทัร อย่ำงน้อย 1 ครัง้ในรอบ
ระยะเวลำ 1 ปี  

รำยได้คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์จำกลกูค้ำสถำบนัตำ่งประเทศของ บล.ภทัร คิดเป็นร้อยละ 38.77 ซึง่ในสว่น
นีร้้อยละ 57.63 เป็นรำยได้จำกเมอร์ริล ลนิช์ ตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงธุรกิจระหวำ่ง บล.ภทัร และเมอร์ริล ลนิช์  

นอกจำกนัน้ บล.ภทัร ยงัมีรำยได้จำกคำ่นำยหน้ำซือ้ขำยตรำสำรอนพุนัธ์จำกลกูค้ำสถำบนัทัง้ในและตำ่งประเทศ
เป็นจ ำนวน 76.18 ล้ำนบำท และรำยได้จำกคำ่ธรรมเนียมจำกกำรยืมและให้ยมืหลกัทรัพย์เป็นจ ำนวน 22.64 ล้ำนบำทใน
ปี 2561 

บล.ภัทร ให้บริกำรนำยหน้ำซือ้ขำยหลักทรัพย์แก่ลูกค้ำบุคคลรำยใหญ่ผ่ำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดและผู้ ช่วย
เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ซึง่เป็นผู้ที่ได้รับกำรขึน้ทะเบียนกบัส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นผู้แนะน ำกำรลงทนุทัง้ใน
หลกัทรัพย์ประเภทตรำสำรทุน ตรำสำรหนี ้ตรำสำรอนพุนัธ์ และหน่วยลงทุน นอกจำกนัน้ บล.ภทัร ยงัให้บริกำรวำงแผน
กำรเงินและกำรลงทนุสว่นบคุคลส ำหรับลกูค้ำ Mass Affluent ซึ่งเป็นกลุม่ที่มีเงินลงทนุตัง้แต่ 2 - 30 ล้ำนบำท ผ่ำนระบบ
นกัลงทนุออนไลน์และเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรวำงแผนกำรเงินสว่นบคุคลภำยใต้แบรนด์ Phatra Edge 

ณ สิน้ปี 2561 บล.ภัทร มีสินทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้กำรให้ค ำแนะน ำกำรลงทุนของลกูค้ำบุคคลทัง้หมดมูลค่ำรวม 
474,967 ล้ำนบำท โดยมีบญัชีลกูค้ำบคุคลทัง้สิน้ 16,818 บญัชี 

ตำรำงแสดงถึงรำยละเอียดของมูลค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ รำยได้ค่ำนำยหน้ำซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ และสว่นแบง่กำรตลำดของ บล.ภทัร สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 

 ลูกค้าสถาบัน
ในประเทศ 

ลูกค้าสถาบัน 
ต่างประเทศ 

ลูกค้าบุคคล
รายใหญ่ 

มลูคำ่รวมกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของ บล. ภทัร (ล้ำนบำท) 245,191.02 678,628.00 205,029.50 

สว่นแบง่กำรตลำด /1 (ร้อยละ) 8.25 /2 6.60 /3 1.78 

รำยได้คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (ล้ำนบำท) 418.29 264.84 466.50 

อตัรำสว่นคำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (ร้อยละ) 36.38 23.04 40.58 

ท่ีมำ:  ตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ บล.ภทัร 

หมำยเหต ุ /1 สว่นแบง่กำรตลำดค ำนวณจำกมลูค่ำรวมกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของลกูค้ำแตล่ะประเภทของ บล.ภทัร หำรด้วยมลูค่ำ
รวมกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ของลกูค้ำประเภทนัน้ๆ ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพย์ฯ ประกำศ 

 /2 ส่วนแบ่งกำรตลำดของลูกค้ำสถำบันในประเทศค ำนวณจำกมูลค่ำรวมกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของลูกค้ำสถำบันใน
ประเทศของ บล.ภัทร หำรด้วยมูลค่ำรวมกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของลูกค้ำสถำบันในประเทศท่ีตลำดหลักทรัพย์ฯ 
ประกำศหลงัหกัออกด้วยมลูคำ่รวมกำรซือ้ขำยของบญัชีซือ้ขำยเพื่อบริษัทหลกัทรัพย์ (Proprietary Account) 

 /3 ส่วนแบ่งกำรตลำดของลูกค้ำสถำบันต่ำงประเทศค ำนวณจำกมูลค่ำรวมกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ ของลูกค้ำสถำบัน
ต่ำงประเทศของ บล.ภัทร หำรด้วยมูลค่ำรวมกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของลกูค้ำสถำบนัต่ำงประเทศท่ีตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
ประกำศหลงัหกัออกด้วยมลูคำ่รวมกำรซือ้ขำยของลกูค้ำทัว่ไปท่ีเป็นชำวตำ่งประเทศ 
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ในกำรให้บริกำรนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ บล.ภทัร มีสำยงำนวจิยัที่ให้บริกำรค ำแนะน ำกำรลงทนุและแนว
ทำงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์แก่ลกูค้ำ โดยน ำเสนอทัง้บทวิเครำะห์เศรษฐกิจมหภำคและบทวิเครำะห์หลกัทรัพย์ ซึง่มี
นกัวิเครำะห์รวม 10 คน ครอบคลมุหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีนจ ำนวน 86 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 74.5 ของมลูคำ่ตำม
รำคำตลำด (Market Capitalization) ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

ภำยใต้สญัญำควำมร่วมมือด้ำนงำนวจิยัระหวำ่ง บล.ภทัร กบัเมอร์ริล ลินช์ นกัวิเครำะห์ของ บล.ภทัร จะท ำงำน
วิจยัทีเ่ก่ียวกบัประเทศไทยในด้ำนเศรษฐกิจและกำรเมือง กลยทุธ์กำรลงทนุ ตลอดจนบทวเิครำะห์หลกัทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยเมอร์ริล ลนิช์ จะเผยแพร่บทวิจยัดงักลำ่วแก่ลกูค้ำของเมอร์ริล ลนิช์ ในตำ่งประเทศ
ภำยใต้ช่ือของเมอร์ริล ลนิช์ ขณะที่ บล.ภทัร จะเผยแพร่งำนวิจยัเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภมูิภำค ตลอดจนบท
วิเครำะห์หลกัทรัพย์ตำ่งประเทศของเมอร์ริล ลนิช์ ให้แก่ลกูค้ำของ บล.ภทัร ในประเทศไทย 

2.2.2.2 ธุรกิจวำนิชธนกิจ 

บล.ภทัร เป็นหนึง่ในผู้น ำในกำรให้บริกำรด้ำนวำนิชธนกิจในประเทศไทย ท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ
เป็นผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ให้แก่หนว่ยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และบริษัทชัน้น ำตำ่งๆ ของประเทศ 

ตวัอย่ำงผลงำนที่ผ่ำนมำของ บล.ภทัร ได้แก่ กำรจัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ปตท. 
ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท บริษัท 
ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบขนส่ง
มวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกดั (มหำชน) บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัท โอสถสภำ จ ำกัด (มหำชน) และกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพื่ออนำคตประเทศไทย กำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงให้แก่บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อำหำร จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งมีสิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัของบริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ำกดั (มหำชน) กำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้แปลงสภำพให้แก่บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) กำรควบรวมกิจกำร
ระหวำ่งเครือโรงพยำบำลกรุงเทพ เครือโรงพยำบำลพญำไท และเครือโรงพยำบำลเปำโล กำรเข้ำซือ้ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
จ ำกดั (มหำชน) โดยธนำคำรแหง่โตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ เป็นต้น 

แม้วำ่ตลำดปัจจบุนัจะมีกำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ บล.ภทัร ยงัคงเป็นผู้น ำในกำรให้ค ำปรึกษำส ำหรับกำรด ำเนินกำรเข้ำ
ซือ้และ/ หรือควบรวมกิจกำรโดยบริษัทขนำดใหญ่ กำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงินของบริษัทขนำดใหญ่ และให้ค ำปรึกษำ
ในกำรออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินต่ำงๆ โดยในปี 2561 บล.ภทัร ได้รับเลือกให้เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัท ปตท. 
จ ำกดั (มหำชน) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน)/ บริษัท 
แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกดั บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัท ดสุิตธำนี จ ำกดั (มหำชน) คิดเป็น
มลูคำ่รำยกำรรวมทัง้สิน้มำกกวำ่ 33,000 ล้ำนบำท 

 

ชื่อบริษัท รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของ
รายการ 
(ล้านบาท) 

 

บริษัท ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) 

กำรซือ้หุ้นสำมญัร้อยละ 9.54 ของบริษัท ไออำร์พีซี 
จ ำกดั (มหำชน)  

13,845 
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ชื่อบริษัท รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของ
รายการ 
(ล้านบาท) 

 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล
ดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

กำรปรับโครงสร้ำงของธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์โดยกำร
โอนกิจกำรทัง้หมดของบริษัท ยนูคิอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ำกดั ให้แก่บริษัท ย ูซิตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

12,917 

 

บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) / 
บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ำกดั 

กำรท ำค ำเสนอซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยสมคัรใจแบบมี
เง่ือนไข และกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในหุ้นสำมญั
ทัง้หมดของบริษัท ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ำกดั (มหำชน) 
เพื่อเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

4,525 

 

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

กำรซือ้หุ้นสำมญัร้อยละ 50.24 ของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) ผำ่นกระดำนซือ้ขำยหลกัทรัพย์รำย
ใหญ่ (Big Lot) ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัท บิ๊กซี 
รีเทล โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท เบอร์
ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

1,614 

 
บริษัท ดสุติธำนี จ ำกดั 
(มหำชน) 

กำรซือ้หุ้นสำมญัร้อยละ 25.98 ของบริษัท เอ็นอำร์ 
อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ำกดั (ภำยหลงักำรจดทะเบยีน
เพิ่มทนุเสร็จสิน้) 

663 

 
บริษัท ดสุติธำนี จ ำกดั 
(มหำชน) 

กำรเข้ำซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดร้อยละ 100.00 ของ LVM 
Holdings Pte. Ltd.  

495 

 
ส ำหรับธุรกรรมในตลำดทุนในปี 2561 บล.ภทัร ช่วยให้ลกูค้ำสำมำรถระดมทุนผ่ำนตลำดหลกัทรัพย์ฯ คิดเป็น

มลูคำ่รำยกำรรวมทัง้สิน้มำกกวำ่ 80,000 ล้ำนบำท โดย บล.ภทัร ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จดักำร
กำรจดัจ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพื่ออนำคตประเทศไทย ที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จดักำร
กำรจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ของบริษัท โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัท โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั (มหำชน) ใน
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัตอ่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก และได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นผู้จัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ใน
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัแบบข้ำมคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวงจ ำกดั (Overnight Placement) ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ 
จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โอสถสภำ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ซำบีน่ำ จ ำกัด 
(มหำชน) 
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ชื่อบริษัท รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของ
รายการ  

(ล้านบาท) 

 

กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพือ่อนำคต
ประเทศไทย 

กำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุตอ่ประชำชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

44,700 

 

บริษัท โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัตอ่ประชำชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

15,094 

 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัแบบข้ำมคืน 10,647 

 

บริษัท โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัแบบข้ำมคืน 3,379 

 บริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ำกดั (มหำชน) กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัแบบข้ำมคืน 2,632 

 
บริษัท ซำบีนำ่ จ ำกดั (มหำชน) กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัแบบข้ำมคืน 2,500 

 
บริษัท โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั 
(มหำชน) 

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัตอ่ประชำชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

2,208 

 
ในปี 2561 กำรให้บริกำรจดัจ ำหนำ่ยตรำสำรหนีม้ีผลประกอบกำรท่ีเติบโตอยำ่งต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ โดย บล.

ภทัร ได้จัดจ ำหน่ำยตรำสำรหนีต้ลอดทัง้ปี 2561 ทัง้สิน้จ ำนวน 25 รำยกำร คิดเป็นมูลค่ำรำยกำรรวมทัง้สิน้มำกกว่ำ 
196,000 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
ชื่อบริษัท รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของ

รายการ 
(ล้านบาท) 

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 2/2561 และครัง้ที่ 3/2561  

             77,000  

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2561 

             50,000  

 ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในสทิธิกำรเชำ่
อสงัหำริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2561 

             10,040  

 บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2561 

               9,700  
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ชื่อบริษัท รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของ
รายการ 
(ล้านบาท) 

 
บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน)  

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 2/2561 

               7,000  

 ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์
และสทิธิกำรเชำ่ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม 
โกรท 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2561 

               4,200  

 
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล  จ ำกดั 
(มหำชน)  

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 2/2561 

               3,397  

 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ 1 จ ำกดั หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ชนิด
ทยอยช ำระคืนเงินต้น ครัง้ที่ 1/2561 

               3,350  

 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ 2 จ ำกดั หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ชนิด
ทยอยช ำระคืนเงินต้น ครัง้ที่ 1/2561 

               3,350  

 
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล  จ ำกดั 
(มหำชน)  

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 3/2561 

               3,213  

 บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวล 
ลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 2/2561 

               3,000  

 
ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้

ที่ 1/2561 
               3,000  

 
ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้

ที่ 2/2561 
               3,000  

 
บริษัท เมืองไทย ลสิซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) /1 หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้

ที่ 1/2561 
               3,000  

 บริษัท อนนัดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 
(มหำชน)  

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2561 (ชดุที่ 2) 

               2,500  

 
ธนำคำร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์
ปอเรชัน่ สำขำกรุงเทพฯ 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2561 

               2,000  

 บริษัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค จ ำกดั 
(มหำชน) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2561 

               1,500  
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ชื่อบริษัท รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของ
รายการ 
(ล้านบาท) 

 
บริษัท เสนำดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2561 

               1,500  

 
ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ตรำสำรด้อยสทิธิเพื่อนบัเป็น

เงินกองทนุประเภทที่ 2 ครัง้ที่ 1/2561 
               1,400  

 
บริษัท ดสุติธำนี จ ำกดั (มหำชน) หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้

ที่ 1/2561 
               1,000  

 
บริษัท ค้ำเหลก็ไทย จ ำกดั (มหำชน) หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้

ที่ 1/2561 
               1,000  

 เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2561 

                  900  

 
ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ตรำสำรด้อยสทิธิเพื่อนบัเป็น

เงินกองทนุประเภทที่ 2 ครัง้ที่ 2/2561 
                  890  

 
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 1/2561 

                  500  

 
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั ครัง้
ที่ 2/2561 

                  480  

หมำยเหต:ุ  /1  บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) ได้ท ำกำรเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) เมื่อวนัท่ี 
20 เมษำยน 2561 

 
ส ำหรับปี 2562 บล.ภัทร ยงัมีควำมมุ่งมัน่อย่ำงต่อเนื่องในกำรวำงแผนกำรทำงกำรเงินที่เหมำะสมกับควำม

ต้องกำรของลกูค้ำอยำ่งสงูสดุ โดยมุ่งเน้นกำรท ำงำนร่วมกบัธนำคำร พนัธมิตรทำงธุรกิจต่ำงๆ และผู้มีสว่นได้เสียอื่นๆ ใน
กำรน ำเสนอผลติภณัฑ์ส ำหรับลกูค้ำธุรกิจขนำดใหญ่และลกูค้ำขนำดกลำง (Wholesale Banking) ที่ครบวงจร รวมถึงกำร
ผลกัดนักำรพฒันำตลำดทนุไทยผำ่นกำรน ำเสนอผลติภณัฑ์ทำงตลำดทนุใหม่ๆ  ท่ีเฉพำะเจำะจงและเหมำะสมต่อลกูค้ำแต่
ละรำย 

2.2.2.3 ธุรกิจกำรลงทนุ  

ธุรกิจกำรลงทนุแบง่ออกเป็น 3 ประเภทดงันี ้

การลงทนุระยะปานกลางและระยะยาว  
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 กำรลงทนุระยะปำนกลำงและระยะยำวด ำเนินกำรโดยฝ่ำยลงทนุของทนุภทัรภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของ
คณะกรรมกำรกำรลงทนุของธนำคำร โดยคณะกรรมกำรกำรลงทนุจะพิจำรณำอนมุตัิกำรเข้ำลงทนุหรือจ ำหนำ่ยเงินลงทนุ
โดยผำ่นกำรน ำเสนอโดยฝ่ำยลงทนุในแตล่ะครำว และท ำกำรพิจำรณำอตัรำผลตอบแทนและระดบัควำมเสีย่งที่เหมำะสม
ส ำหรับกำรลงทนุดงักลำ่ว ฝ่ำยลงทนุสำมำรถลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภททนุหรือกึ่งทนุ ทัง้ในและนอกตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
รวมถงึกำรลงทนุทัง้ในและตำ่งประเทศ โดยมีระยะเวลำกำรลงทนุเฉลีย่ระหวำ่ง 3 - 5 ปี ทัง้นี ้ ฝ่ำยลงทนุจะลงทนุใน
หลกัทรัพย์ที่เช่ือวำ่มีรำคำต ำ่กวำ่มลูคำ่ทำงปัจจยัพืน้ฐำนท่ีควรจะเป็น (Undervalued Stock) ซึง่กิจกำรดงักลำ่วจะต้องมี
ผู้บริหำรที่มีควำมสำมำรถ มีโครงสร้ำงทำงธุรกิจ (Business Model) ที่ดี มีโอกำสที่จะเติบโตทำงธุรกิจ และมีศกัยภำพใน
กำรสร้ำงผลตอบแทนตอ่ทนุ (Return on Invested Capital) ที่ดี นอกจำกนี ้ กิจกำรดงักลำ่วจะต้องมีควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัท่ียัง่ยืน (Sustainable Competitive Advantage) ทัง้นี ้ในกำรพิจำรณำกำรลงทนุ ฝ่ำยลงทนุจะเข้ำเยีย่มชมกิจกำร 
(Company Visit) สมัภำษณ์ผู้บริหำร วิเครำะห์สภำวะอตุสำหกรรม วิเครำะห์มลูคำ่พืน้ฐำนของหลกัทรัพย์ ศกึษำระบบกำร
ควบคมุภำยในและระบบธรรมำภิบำลของกิจกำรท่ีจะเข้ำลงทนุ และวิเครำะห์ควำมเสีย่งในกำรลงทนุ  

ในกำรบริหำรควำมเสีย่ง ฝ่ำยลงทนุของทนุภทัรมีนโยบำยวิเครำะห์กำรลงทนุ ทัง้ในด้ำนโอกำสในกำรสร้ำง
ผลตอบแทนและควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุ โดยจะก ำหนดและจดัเตรียมข้อเสนอกำรลงทุน ซึง่จะรวมถึงกำรก ำหนด
ระยะเวลำ เง่ือนไข และแนวทำงในกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุ โดยคณะกรรมกำรกำรลงทนุจะต้องพจิำรณำอนมุตัิข้อเสนอกำร
ลงทนุก่อนกำรลงทนุทกุครัง้ และเมื่อลงทนุแล้ว คณะกรรมกำรกำรลงทนุจะมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรควำมเสีย่งติดตำมกำร
ลงทนุเป็นรำยวนัภำยใต้กรอบกำรบริหำรควำมเสีย่งที่ก ำหนด โดยก ำหนดให้มกีำรแจ้งหรือเรียกประชมุคณะกรรมกำรกำร
ลงทนุเพื่อทบทวนกำรลงทนุทกุครัง้ที่รำคำตลำดของหลกัทรัพย์ทีล่งทนุปรับลดลงถึงระดบัท่ีก ำหนดไว้ หรือมีกำร
เปลีย่นแปลงในกำรถือครองกำรลงทนุท่ีท ำให้เกิดควำมเสีย่งจำกกำรกระจกุตวัของกำรลงทนุท่ีมำกเกินก ำหนด 
(Concentration Risk) รวมทัง้มีกำรประเมินควำมเสีย่งของเงินลงทนุท่ีเกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำหลกัทรัพย์ 
(Market Risk) เป็นระยะ นอกจำกนี ้ ฝ่ำยลงทนุจะคอยตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรท่ีได้เข้ำลงทนุเพื่อตรวจสอบ
และประเมินกำรลงทนุอยูเ่สมอ ในบำงกรณีฝ่ำยลงทนุอำจใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินตำ่งๆ เช่น ตรำสำรอนพุนัธ์ ในกำร
ปอ้งกนัควำมเสีย่งของเงินลงทนุ โดยกำรตดัสนิใจในกำรใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินตำ่งๆ จะอยูใ่นกรอบกำรพิจำรณำอนมุตัิ
ของคณะกรรมกำรกำรลงทนุ 

ทัง้นี ้ทนุภทัรได้ให้ควำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิ่งในเร่ืองกำรปอ้งกนักำรเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) โดยเฉพำะอยำ่งยิง่จำกกำรใช้ข้อมลูภำยใน เพื่อมิให้เกิดควำมได้เปรียบหรือเสยีเปรียบในกำรลงทนุของทนุภทัร
และกำรลงทนุของลกูค้ำของ บล.ภทัร ฝ่ำยลงทนุของทนุภทัรจึงเป็นเสมือนนกัลงทนุทัว่ไปท่ีเป็นลกูค้ำรำยหนึง่ของ บล.ภทัร 
และไมม่ีสทิธิได้รับข้อมลูหรือบทวิจยัที่แตกตำ่งจำกลกูค้ำรำยอื่นของ บล.ภทัร นอกจำกนี ้ ยงัมีกำรก ำหนดนโยบำยในกำร
ก ำกบัดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยใน กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของพนกังำน และ Chinese Wall ระหวำ่งหนว่ยงำนภำยในกลุม่ธุรกิจ
ตลำดทนุ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส เป็นไปตำมธรรมำภิบำลท่ีดี และปอ้งกนัปัญหำจำกควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจ
มีขึน้ในอนำคต 

ส ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทของทนุภทัรได้ก ำหนดวงเงินในกำรลงทนุเพิ่มสทุธิเป็นจ ำนวนไมเ่กิน 1,500 
ล้ำนบำท ทัง้นี ้ นโยบำยดงักลำ่วอำจปรับเปลีย่นไปตำมแผนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจตลำดทนุและสภำวะตลำดทนุ 
โดย ณ สิน้ปี 2561 ฝ่ำยลงทนุของทนุภทัรมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์คงเหลอืมลูคำ่ 2,482 ล้ำนบำท มีผลขำดทนุรวมจำก
กำรลงทนุจ ำนวน 827 ล้ำนบำท ซึง่ประกอบด้วยรำยได้จำกเงินปันผลจ ำนวน 99 ล้ำนบำท ก ำไรจำกกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
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(Realized Gain) จ ำนวน 66 ล้ำนบำท และมีกำรเปลีย่นแปลงของขำดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (Change in Unrealized Loss) 
เป็นจ ำนวน 992 ล้ำนบำท 

การคา้หลกัทรพัย์และสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  

กำรค้ำหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำด ำเนินกำรโดยฝ่ำยค้ำหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำของ 
บล.ภทัร ปัจจบุนัมีกลยทุธ์กำรลงทนุ 3 ประเภท ได้แก่ 

1) Arbitrage Trade 
Arbitrage Trade เป็นกำรลงทนุระยะสัน้ไมเ่กิน 1 ปีในหลกัทรัพย์ประเภททนุ กึ่งทนุ และตรำสำรอนพุนัธ์ใน

ตลำดหลกัทรัพย์ฯ และตลำดอนพุนัธ์ โดยมุง่เน้นหลกัทรัพย์ทีม่ีรำยช่ืออยูใ่นดชันี SET100 หรือหลกัทรัพย์ที่มีมลูคำ่ตลำด
ตัง้แต ่3,000 ล้ำนบำทขึน้ไป สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำและออปชัน่ (รวมถงึหลกัทรัพย์อ้ำงอิงของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำและ
ออปชัน่นัน้ๆ) และ ETF ภำยใต้หลกักำรลงทนุแบบ Market Neutral มุง่เน้นกำรหำก ำไรจำกผลตำ่งของรำคำหลกัทรัพย์
อ้ำงองิและตรำสำรอนพุนัธ์ของหลกัทรัพย์นัน้ รวมถึงหลกัทรัพย์หรือตรำสำรอนพุนัธ์ที่มีหลกัทรัพย์อ้ำงองิเดียวกนั ภำยใต้
กรอบกำรลงทนุและควำมเสีย่งทีอ่นมุตัิโดยคณะกรรมกำรกำรลงทนุของธนำคำรและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอตัรำตำมที่คณะกรรมกำรกำรลงทนุก ำหนด โดยจะท ำกำรซือ้และขำยหลกัทรัพย์และ/ หรือตรำ
สำรอนพุนัธ์ เพื่อลดควำมเสีย่งด้ำนรำคำของตลำดโดยรวมที่อำจเกิดขึน้ 

2) System Trade 
System Trade เป็นกำรลงทนุระยะสัน้ไม่เกิน 1 ปีในหลกัทรัพย์ประเภททนุ กึ่งทนุ และตรำสำรอนพุนัธ์ในตลำด

หลกัทรัพย์ฯ และตลำดอนพุนัธ์ โดยมุ่งเน้นหลกัทรัพย์ที่มีรำยช่ืออยู่ในดชันี SET100 หรือหลกัทรัพย์ที่มีมลูค่ำตลำดตัง้แต ่
3,000 ล้ำนบำทขึน้ไป สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำและออปชั่น (รวมถึงหลกัทรัพย์อ้ำงอิงของสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำและ
ออปชัน่นัน้ๆ) และ ETF โดยอำศยัข้อมลูจำกกำรศกึษำแบบจ ำลองและทดสอบควำมสมัพนัธ์ด้ำนรำคำหรือข้อมลูทำงสถิติ
ของตรำสำรที่จะลงทนุ เพื่อหำลกัษณะและโอกำสในกำรสร้ำงผลก ำไรจำกควำมแตกต่ำงหรือพฤติกรรมกำรเปลี่ยนแปลง
ของรำคำ โดยฝ่ำยค้ำหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำจะท ำกำรซือ้และ/ หรือขำยหลกัทรัพย์และ/ หรือตรำสำร
อนพุนัธ์อยำ่งเป็นระบบตำมแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์  

3) Financial Product and Service 
Financial Product and Service เป็นกำรเสนอขำยและให้บริกำรเก่ียวกบัตรำสำรทำงกำรเงิน ซึ่งตรำสำรทำง

กำรเงินที่ฝ่ำยค้ำหลักทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำได้ออกและเสนอขำยในปัจจุบัน ได้แก่ หุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง  
ใบส ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ และสญัญำอนพุนัธ์ที่ซือ้ขำยนอกตลำดหลกัทรัพย์ฯ (OTC Derivatives) โดยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงเป็นตรำสำรหนีท้ี่ผลตอบแทนของตรำสำรจะอ้ำงอิงกบัหลกัทรัพย์อ้ำงอิงตำมรำยละเอียดที่ระบไุว้ในสญัญำ ใบส ำคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นตรำสำรที่ฝ่ำยค้ำหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำน ำขึน้ทะเบียนเพื่อซือ้ขำยผ่ำนระบบของ
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีทัง้ประเภทใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ที่ให้สิทธิซือ้ และใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ที่ให้สิทธิขำย 
สว่นสญัญำอนพุนัธ์ที่ซือ้ขำยนอกตลำดหลกัทรัพย์ฯ เป็นสญัญำอนพุนัธ์ที่เป็นกำรเข้ำท ำสญัญำระหว่ำงคู่ค้ำที่ก ำหนดให้มี
กำรให้ผลตอบแทนอ้ำงอิงกับหลกัทรัพย์อ้ำงอิงตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในสญัญำ ในกำรออกและเสนอขำยตรำสำร
ดงักลำ่ว ฝ่ำยค้ำหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำจะเป็นผู้ประเมินและก ำหนดรำคำเสนอซือ้และ/ หรือรำคำเสนอขำย 
โดยอ้ำงอิงกบัปัจจยัตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอตัรำที่เหมำะสม นอกจำกนี ้ฝ่ำยค้ำหลกัทรัพย์และสญัญำ
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ซือ้ขำยลว่งหน้ำยงัให้บริกำรในกำรดแูลสภำพคล่องของ  SET50 Index ออปชัน่ในตลำดอนุพนัธ์และ ETF แก่บริษัท
หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุซึง่เป็นผู้ออก ETF ด้วย 

ในกำรบริหำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรจ ำกดัปริมำณกำรลงทนุ
ตำมสภำพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ ก ำหนดเพดำนมลูค่ำควำมเสี่ยง (VaR Limit) และเพดำนส ำหรับผลขำดทนุสะสม 
และมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงติดตำมกำรลงทนุและจดัท ำรำยงำนเป็นรำยวนัเพื่อสง่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทรำบ หำก
มลูคำ่กำรลงทนุหรือคำ่ควำมเสีย่งใดมีคำ่เกินกวำ่วงเงินหรือกรอบควำมเสีย่งที่ได้ก ำหนดไว้ ฝ่ำยค้ำหลกัทรัพย์และสญัญำ
ซือ้ขำยลว่งหน้ำจะต้องลดฐำนะกำรลงทุนดงักลำ่วให้ลงมำอยู่ภำยใต้วงเงินหรือกรอบควำมเสี่ยงที่ก ำหนดภำยในเวลำที่
ก ำหนดไว้   

ส ำหรับปี 2561 ฝ่ำยค้ำหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำมวีงเงินสดสงูสดุส ำหรับกำรลงทนุท่ีได้รับกำรอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทของ บล.ภทัร เป็นจ ำนวนไมเ่กิน 10,000 ล้ำนบำท และมีวงเงินสงูสดุที่ใช้ได้ ณ สิน้วนั เพิ่มเติมอีก
จ ำนวนไมเ่กิน 5,000 ล้ำนบำทส ำหรับ Arbitrage Trade ซึง่ต้องได้รับอนมุตัิโดยคณะกรรมกำรกำรลงทนุของธนำคำร โดย
คณะกรรมกำรกำรลงทุนได้ก ำหนดวงเงินสงูสุดภำยในกรอบที่คณะกรรมกำรบริษัทของ บล.ภทัร ได้อนุมัติไว้ ซึ่งแบ่ง
ประเภทตำมกลยุทธ์กำรลงทุน 3 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำทส ำหรับกำรลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ Arbitrage Trade 
(สำมำรถโยกวงเงินจำกกำรลงทนุโดยใช้กลยทุธ์อื่นมำได้เนื่องจำกกำรลงทนุโดยใช้กลยทุธ์ Arbitrage Trade มีควำมเสี่ยง
ต ่ำกวำ่) และเพิ่มเติมอีกจ ำนวนไมเ่กิน 5,000 ล้ำนบำท ซึง่ต้องได้รับอนมุตัิโดยคณะกรรมกำรกำรลงทนุของธนำคำร ไมเ่กิน 
300 ล้ำนบำทส ำหรับกำรลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ System Trade และไม่เกิน 5,000 ล้ำนบำทส ำหรับกลยุทธ์ Financial 
Product and Service (ไมน่บัรวมมลูคำ่หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขำยได้) 

ณ สิน้ปี 2561 ฝ่ำยค้ำหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำมีมูลค่ำเงินสดที่ใช้ส ำหรับกำรลงทุนเป็นจ ำนวน 
2,138 ล้ำนบำท       

เฮดจ์ฟันด์ 

ฝ่ำยเฮดจ์ฟันด์ของ บล.ภทัร ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทดงันี ้

1) กำรลงทนุระยะสัน้โดยใช้กลยทุธ์ Hedge Fund 

กำรลงทุนระยะสัน้โดยใช้กลยุทธ์ Hedge Fund ด ำเนินกำรโดยฝ่ำยเฮดจ์ฟันด์ของ บล.ภทัร เป็นกำรลงทนุใน
หลกัทรัพย์ประเภททุนและตรำสำรอนุพันธ์ โดยอำศยักลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงเป็นระบบ (Systematic Strategy) กำร
วิเครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative) และกำรบริหำรควำมเสีย่งที่เหมำะสม มีระยะเวลำในกำรลงทนุสัน้ไม่เกิน 1 ปี โดยมุ่ง
หมำยให้ได้ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในอตัรำตำมที่คณะกรรมกำรกำรลงทนุของธนำคำรก ำหนด 

ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงก ำหนดให้มีกำรติดตำมสอบทำนสดัสว่นกำรลงทุน 
มูลค่ำควำมเสี่ยงของพอร์ตลงทุน และผลกำรด ำเนินงำนในทำงสถิติ จ ำกัดปริมำณกำรลงทุนตำมสภำพคล่องของ
หลกัทรัพย์ที่ลงทุน จ ำกัดผลขำดทุนว่ำเมื่อมีผลขำดทุนสะสมเกินมูลค่ำที่คณะกรรมกำรกำรลงทุนของธนำคำรก ำหนด  
ฝ่ำยเฮดจ์ฟันด์จะหยดุท ำกำรซือ้ขำยและเข้ำรำยงำนกบัคณะกรรมกำรกำรลงทนุของธนำคำร เพื่อพิจำรณำกำรลงทนุในขัน้
ตอ่ไป โดยฝ่ำยบริหำรควำมเสีย่งท ำหน้ำที่ติดตำมและรำยงำนให้ฝ่ำยจดักำรทรำบเป็นรำยวนั 
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ส ำหรับปี 2561 ฝ่ำยเฮดจ์ฟันด์มีวงเงินส ำหรับลงทุนที่ได้รับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทของ บล.ภทัร 
จ ำนวนวงเงินเร่ิมต้นไมเ่กิน 1,900 ล้ำนบำท โดย ณ สิน้ปี 2561 ฝ่ำยเฮดจ์ฟันด์มีมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิรวมเป็นจ ำนวน 1,638 
ล้ำนบำท 

2) กำรให้ค ำแนะน ำกำรลงทนุ (Advisory Business) 
ฝ่ำยเฮดจ์ฟันด์ประกอบธุรกิจให้ค ำแนะน ำกลยทุธ์กำรลงทนุอย่ำงเป็นระบบ (Systematic Strategy) แก่ บลจ.

ภทัร ซึง่ได้น ำเสนอขำยแก่นกัลงทนุทัง้ในรูปแบบของกองทนุสว่นบคุคลและกองทนุรวม  

2.2.2.4 ธุรกิจจดักำรลงทนุ 

  บลจ.ภทัร ซึง่ให้บริกำรจดักำรลงทนุในกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคลแก่ลกูค้ำได้มกีำรพฒันำผลติภณัฑ์
อยำ่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้สนิทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำรจดักำรเติบโตเพิ่มขึน้มำตลอด 3 ปีที่ผำ่นมำ (ปี 2559 - 2561) โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บลจ.ภทัร มีสนิทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำรจดักำรเทำ่กบั 52,749 ล้ำนบำท และในปี 2560 สนิทรัพย์
ภำยใต้กำรบริหำรจดักำรขยำยตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 68 จำกปี 2559 ท ำให้มีสนิทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำรจดักำร ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 เทำ่กบั 88,408 ล้ำนบำท และตอ่มำในปี 2561 สนิทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำรจดักำรขยำยตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 
จำกปี 2560 ท ำให้มีสนิทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำรจดักำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เทำ่กบั 91,982 ล้ำนบำท (แบง่เป็น
กองทนุรวมจ ำนวน 49,422  ล้ำนบำท กองทนุสว่นบคุคลจ ำนวน 27,364 ล้ำนบำท และกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์จ ำนวน 
15,197 ล้ำนบำท) 

 บลจ.ภทัร ได้พฒันำผลติภณัฑ์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ลงทนุให้หลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ โดยในปี 2561       
บลจ.ภทัร ได้เสนอขำยกองทนุเปิดภทัร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H) เพื่อเพิ่มทำงเลือกให้กบัผู้
ลงทนุท่ีต้องกำรลงทนุในตรำสำรทนุตำ่งประเทศและต้องกำรปอ้งกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น เพิ่มเติมจำกที่เคยได้
เสนอขำยกองทนุเปิดภทัร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP) ในปี 2558 ซึง่ทัง้สองกองทนุเป็นกองทนุรวมหนว่ย
ลงทนุประเภท Feeder Fund ที่ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Capital Group New Perspective Fund (LUX) ซึ่งเป็น
กองทนุรวมตรำสำรทนุตำ่งประเทศที่บริหำรจดักำรโดย Capital Group 

นอกจำกนี ้เพื่อให้ผู้ลงทนุที่สนใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพสำมำรถจัดสรรกำรลงทุนไปในทรัพย์สิน
ประเภทตำ่งๆ ได้หลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ บลจ.ภทัร ได้เสนอขำยกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพเพิ่มเติมอีก 3 กองทนุในปี 2561 
ได้แก่ 1) กองทนุเปิดภทัร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อกำรเลีย้งชีพ เฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-H) 2) กองทนุเปิดภทัร 
โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อกำรเลีย้งชีพ อนัเฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-UH) ซึ่งทัง้สองกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ Capital Group New Perspective Fund (LUX) แต่แตกต่ำงกนัที่นโยบำยกำรป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยน และ 3) กองทุนเปิดภทัร สตรำทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อกำรเลีย้งชีพ (PHATRA SG-AA RMF) ซึ่งเป็น
กองทุนที่เน้นกระจำยกำรลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่ำงๆ ได้แก่ ตรำสำรหนี  ้ตรำสำรทุน ทรัพย์สินทำงเลือก ทัง้ในและ
ตำ่งประเทศ โดยสดัสว่นกำรลงทนุจะขึน้อยู่กบักำรตดัสินใจของบริษัทจดักำรและตำมควำมเหมำะสมกบัสภำวกำรณ์แต่
ละขณะ   

 นอกเหนือจำกกำรพฒันำผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ลงทุนข้ำงต้นแล้ว บลจ.ภทัร ยงัได้ให้
ควำมส ำคญัในกำรขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเพื่อให้ผู้ลงทุนสำมำรถเข้ำถึงกองทุนรวมของ บลจ.ภทัร ได้เพิ่มเติมมำก
ยิ่งขึน้ โดยในปี 2561 บลจ.ภัทร ได้เร่ิมขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยไปยังธนำคำรพำณิชย์ที่มีลักษณะเป็น Open 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

สว่นท่ี 1-2 หน้ำ 2-28 
 

Architecture รวมถึงเพิ่มเติมช่องทำงกำรจ ำหนำ่ยผำ่นกลุม่ธุรกิจประกนัชีวติ (Unit Linked) รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย์ตำ่ง ๆ 
อีกด้วย  

 ทัง้นี ้ในปี 2561 บลจ.ภทัร ได้รับรำงวลั Best Fund House Awards 2018 ประเภทกำรลงทนุหุ้นภำยในประเทศ 
(Domestic Equity) จำก Morningstar, Thailand และรำงวลั Best Mutual Fund of the Year 2018 ประเภทกองทนุรวม
เพื่อกำรเลีย้งชีพตรำสำรทนุ จำกนิตยสำรกำรเงินธนำคำร  
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2.3   ช่องทางการให้บริการ 
กลุม่ธุรกิจฯ มชี่องทำงกำรให้บริกำรโดยตรงผำ่น 3 บริษัท คือ ธนำคำร บล.ภทัร และ บลจ.ภทัร โดยมีรำยละเอียด

ดงันี ้
2.3.1  ธนำคำรเกียรตินำคิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ธนำคำรมีสำขำรวมทัง้สิน้ 65 สำขำ (ไมร่วมส ำนกังำนใหญ่) โดยจ ำนวนสำขำของ

ธนำคำรแบง่ตำมภมูิภำคได้ดงันี ้
 

เขตพืน้ที่ จ านวนสาขา 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 34 

ภำคกลำง 6 

ภำคตะวนัออก 7 

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6 

ภำคใต้ 6 

ภำคเหนือ 6 

รวม 65 

 
ธนำคำรยงัมีศนูย์ประมลูรถยนต์ 2 แหง่ ได้แก่ ศนูย์ประมลูรถยนต์ถนนบำงนำ-ตรำด กม.8 และศนูย์ประมลู

รถยนต์จงัหวดัอดุรธำนี เพื่อรองรับกำรประมลูรถยนต์ใช้แล้ว โดยศนูย์ประมลูรถยนต์ของธนำคำรเป็นศนูย์ประมลูที่
ให้บริกำรครบวงจรและมีมำตรฐำนส ำหรับผู้ประกอบกำรรถยนต์ใช้แล้ว และเป็นทำงเลอืกส ำหรับประชำชนทัว่ไปท่ีต้องกำร
มีรถยนต์ 

นอกจำกนี ้ เพื่อก้ำวสูย่คุดจิิทลัไทยแลนด์ 4.0 อยำ่งเตม็ตวั ธนำคำรได้เลง็เห็นถึงควำมส ำคญัในกำรพฒันำ
รูปแบบกำรให้บริกำรลกูค้ำได้อยำ่งครบวงจรมำกขึน้ และตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน 
ไมว่ำ่จะเป็นบริกำรผำ่นช่องทำงอเิลก็ทรอนิกส์ ช่องทำงโทรศพัท์ และช่องทำงกำรสือ่สำรออนไลน์ที่น ำเอำเทคโนโลยีใหม่ๆ  
มำใช้ให้เหมำะสมกบักลุม่คนรุ่นใหมใ่นยคุดิจิทลั  

ปัจจบุนัธนำคำรมีบริกำรผำ่นช่องทำงอเิลก็ทรอนิกส์ ช่องทำงโทรศพัท์ และช่องทำงกำรสือ่สำรออนไลน์ตำ่งๆ ดงันี ้ 

- บริกำรธนำคำรออนไลน์ ประกอบไปด้วย 

1) บริกำรธนำคำรออนไลน์ส ำหรับลกูค้ำบคุคล (KK e-Banking) ให้ลกูค้ำสำมำรถท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน
ออนไลน์ได้สะดวกทกุที่และทกุเวลำ ผำ่นทำงเว็บไซต์และโมบำยแอปพลเิคชนั โดยรวบรวมข้อมลู
ทำงด้ำนบญัชีและบริกำรตำ่งๆ ของธนำคำรไว้ในหน้ำจอเดยีว ไมว่ำ่จะเป็นบริกำรโอนเงินไปยงับญัชี
ภำยในธนำคำร โอนเงินตำ่งธนำคำร และโอนเงินพร้อมเพย์ บริกำรเรียกดขู้อมลูเงินฝำกและข้อมลูกำร
ลงทนุในรูปแบบของพอร์ตโฟลโิอ โดยแบง่ตำมสดัสว่นสรุปยอดรวมของกองทนุท่ีลกูค้ำได้เปิดพอร์ต
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ลงทนุไว้กบัธนำคำร อกีทัง้สำมำรถท ำรำยกำรซือ้ ขำยและสบัเปลีย่นกองทนุได้ รวมถงึบริกำรจ่ำย
ช ำระคำ่สนิค้ำและบริกำร กำรเรียกเก็บเงินและบริกำรช ำระเงินด้วย QR Code  

2) บริกำรธนำคำรออนไลน์ส ำหรับลกูค้ำองค์กรธุรกิจ (KK Biz e-Banking & Dealer Cash 
Management) ให้ลกูค้ำองค์กรธุรกิจสำมำรถเรียกดขู้อมลูบญัชีเงินฝำก ข้อมลูบญัชีสนิเช่ือ บริกำร
เรียกเก็บเงิน บริกำรช ำระเงินด้วย QR Code บริกำรโอนเงินไปยงับญัชีภำยในธนำคำร โอนเงินตำ่ง
ธนำคำร และโอนเงินพร้อมเพย์แบบหลำยรำยกำร บริกำรส ำหรับลกูค้ำธุรกิจรถยนต์ บริกำรช ำระคำ่
สนิค้ำและบริกำร  

- กำรพฒันำ Banking as a Services เพื่อให้บริษัทหรือองค์กรภำยนอกสำมำรถเช่ือมตอ่เพื่อท ำธุรกรรม
ทำงกำรเงินได้โดยผำ่นทำงระบบงำนของบริษัทหรือองค์กรภำยนอกเอง ไมว่ำ่จะเป็นบริกำรโอนเงิน บริกำร
ช ำระคำ่สนิค้ำและบริกำร 

- กำรพฒันำโครงกำร Market Place โดยมีจดุเดน่ คือ กำรสร้ำงแพลตฟอร์มเพื่อเพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำร
พฒันำเว็บไซต์ในรูปแบบ Market Place เพิ่มประสทิธิภำพให้ลกูค้ำค้นหำและเข้ำถงึสนิค้ำและผลติภณัท์ 
ตำ่งๆ ของธนำคำรได้งำ่ยขึน้ ตอบสนองกำรบริกำรลกูค้ำทีต้่องกำรสนิค้ำและผลติภณัท์ตำ่งๆ ได้รวดเร็วขึน้ 
ซึง่ธนำคำรได้พฒันำและน ำไปใช้แล้วในสว่นของทรัพย์สนิรอขำย และมีแผนจะขยำยตอ่ในผลติภณัฑ์ตลำด
รถยนต์ใช้แล้ว ประกนั สนิเช่ือสว่นบคุคล สนิเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่ำศยั รถยนต์ใหมแ่ละกำรประมลูรถยนต์ โดยรวม
ถึงกำรเพิ่มช่องทำงโมบำยแอปพลเิคชนัเพื่อให้สะดวกตอ่กำรใช้งำนกบัลกูค้ำมำกยิ่งขึน้ 

- บริกำรบตัร เคเค เดบิตคำร์ด แบบมีชิป (KK Debit Chip Card) ซึง่ลกูค้ำสำมำรถใช้บริกำรถอนเงินสดได้ที่
เคร่ืองเอทีเอ็มของทกุธนำคำรในเครือขำ่ย ATM POOL ทัว่ประเทศ และสำมำรถใช้บริกำรรูดช ำระคำ่สนิค้ำ
หรือบริกำรตำมร้ำนค้ำชัน้น ำที่ร่วมรำยกำรกบั UnionPay ทัว่โลก รวมถึงสทิธิประโยชน์สว่นลดโรงแรม โรง
ภำพยนตร์ ร้ำนอำหำร และสถำนท่ีช้อปปิง้ตำ่งๆ ทัว่เอเซยี โดยธนำคำรได้มีกำรออกบตัรเคเค เดบิต แบบมี
ชิป 4 รูปแบบ (KK Value Card, KK Maxi Card, KK Trust Card และ KK Protect Card) เพื่อตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของลกูค้ำ โดยลกูค้ำสำมำรถท ำธุรกรรมพร้อมเลอืกรับควำมคุ้มครองกรณีเกิดอบุตัิเหตใุนรูปแบบ
ตำ่งๆ ได้อยำ่งอุน่ใจ 

- บริกำรฝำก/ ถอนเงินสดและโอนเงินผำ่นเคร่ืองมือมินิเอทีเอม็ (Mini ATM) เป็นบริกำรท่ีอ ำนวยควำมสะดวก
แก่ลกูค้ำในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินได้ด้วยตนเองผำ่นสำขำของธนำคำร เพียงแคม่ีบตัรเอทเีอม็หรือบตัร
เดบิตชิปกำร์ดก็สำมำรถท ำรำยกำรถอนเงินจำกบญัชีที่ผกูกบับตัรนัน้ๆ และน ำเงินฝำกเข้ำบญัชีธนำคำรได้
โดยอตัโนมตัิ โดยไมจ่ ำเป็นต้องพกเงินสดหรือต้องใช้สมดุบญัชี   

- บริกำรรับฝำกเงินสดผำ่นเคร่ืองรับฝำกเงินสดอตัโนมตัิ (ADM/ CDM) และไปรษณีย์ไทย (KK Cash 
Deposit @ Post Office) โดยลกูค้ำสำมำรถใช้บริกำรได้ที่เคร่ืองฝำกเงินสดของทกุธนำคำรและไปรษณีย์
ไทยทกุสำขำทัว่ประเทศกวำ่ 1,400 แหง่ เพิ่มควำมสะดวกรวดเร็วโดยลกูค้ำไมต้่องรอคิวที่สำขำ เงินก็
สำมำรถเข้ำบญัชีได้ทนัที 

- บริกำรพร้อมเพย์ผำ่นช่องทำงสำขำและ KK e-Banking ไมว่ำ่จะเป็นบริกำรกำรลงทะเบียนหรือบริกำรกำร
โอนเงินไปยงัหมำยเลขบญัชีปลำยทำงที่ผกูกบับริกำรพร้อมเพย์ ด้วยหมำยเลขโทรศพัท์เคลือ่นท่ี หมำยเลข
บตัรประจ ำตวัประชำชน หมำยเลขบญัชีปลำยทำง (Actual Account) หรือหมำยเลข e-Wallet ซึง่เป็น
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บริกำรท่ีตอบสนองนโยบำยภำครัฐในเร่ืองระบบกำรช ำระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แหง่ชำติ (National e-
Payment)  

- บริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์เคลือ่นท่ี อำทิ KK Smart SMS เป็นบริกำรแจ้งเตือนควำมเคลือ่นไหวทำงบญัชี
แบบทนัทีที่มีกำรท ำธุรกรรมออนไลน์ผำ่น SMS ไปยงัโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของลกูค้ำที่ได้ลงทะเบียนไว้กบั
ธนำคำร และแจ้งสรุปยอดเงินฝำกแบบรำยวนัและรำยเดือน นอกจำกนี ้ ธนำคำรได้ขยำยช่องทำงกำรท ำ
ธุรกรรมสนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์บนสมำร์ทโฟนภำยใต้แอปพลเิคชนั KK Auto เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถค้นหำรำคำ
รถยนต์ใหม ่ รำคำประเมินรถกู้ เงินดว่น คำ่เบีย้ประกนัภยัรถยนต์ แจ้งควำมสนใจเพื่อให้ธนำคำรติดตอ่กลบั 
รวมถงึกำรแจ้งเตือนตำ่งๆ บนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี เช่น ขำ่วสำรโปรโมชัน่ของธนำคำร แจ้งเตือนตำรำงกำร
ประมลู แจ้งเตือนช ำระคำ่งวด แจ้งเตือนภำษี พ.ร.บ.ประกนัภยัรถยนต์ และสำมำรถตรวจสอบวงเงินพิเศษที่
ธนำคำรมอบแก่ลกูค้ำสนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์  

- บริกำรธนำคำรรับเงินโอนจำกตำ่งประเทศเข้ำบญัชีทกุธนำคำรในประเทศไทย ซึง่เป็นบริกำรรับโอนเงิน
ตำ่งประเทศเข้ำบญัชีอตัโนมตัติำมควำมประสงค์/ ค ำสัง่ของผู้โอน หรือผู้ รับโอนสำมำรถรับเงินสดได้ที่สำขำ
ธนำคำรเกียรตินำคินทัว่ประเทศ  

- บริกำรรับช ำระผลติภณัฑ์สนิเช่ือของธนำคำร หรือช ำระบิลข้ำมธนำคำร โดยผำ่นช่องทำงสำขำและช่องทำง
อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น Mobile Banking, Internet Banking และ ATM/ CDM เพื่อเพิ่มช่องทำงผำ่นบริษัทคูค้่ำ
ของธนำคำร หรือผำ่นธนำคำรผู้ให้บริกำรช ำระบิล อำทิเช่น BigC, CenPay และธนำคำรท่ีเปิดให้บริกำรช ำ
ระบิลข้ำมธนำคำรได้ (Cross Bank Bill Payment)  

- บริกำรหกับญัชีเงินฝำกเพื่อกำรลงทนุแบบอตัโนมตัิ (KK Smart Invest Service) ที่ลกูค้ำสำมำรถวำง
แผนกำรลงทนุในกำรซือ้หนว่ยลงทนุได้ด้วยเงินท่ีเทำ่กนัทกุงวด โดยสำมำรถก ำหนดช่วงระยะเวลำเป็นรำย
สปัดำห์ รำยเดือน หรือรำยไตรมำสที่เป็นบริกำรแบบ Saving Plan หรือลกูค้ำสำมำรถก ำหนดแผนกำร
ลงทนุซือ้/ ขำยหนว่ยลงทนุท่ีตัง้คำ่สงูสดุ (Max) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุและตัง้คำ่ต ำ่สดุ (Min) เพื่อขำยหนว่ย
ลงทนุ เพิ่มผลตอบแทนให้กบับญัชีเงินฝำกแตย่งัคงมีสภำพคลอ่งทำงกำรเงินท่ีเป็นบริกำรแบบ Auto 
Sweep  

- บริกำรทำงโทรศพัท์ ธนำคำรได้มีกำรพฒันำระบบโทรศพัท์ให้อยูใ่นรูปแบบกำรให้บริกำรท่ีครบครันและมี
ระบบจดัเก็บข้อมลูลกูค้ำ ผลติภณัฑ์ตำ่งๆ ที่ลกูค้ำถือครอง และรำยละเอยีดประวตัิกำรติดตอ่ลกูค้ำที่บรูณำ
กำรกำรจดัเก็บข้อมลูให้เป็นฐำนข้อมลูเดียวกนัท่ีเรียกวำ่ Customer Relationship Management (CRM) ที่
เข้ำถงึตวัลกูค้ำได้มำกขึน้ (User Friendly) อีกทัง้ยงัมีระบบกำรจดักำรคิวหรือช่องทำงพเิศษส ำหรับลกูค้ำ
กลุม่พิเศษที่จะได้รับบริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่ Call Agent ที่มีทกัษะและมีควำมเช่ียวชำญด้ำนธุรกิจธนำคำร
เป็นอยำ่งดี ปัจจบุนัศนูย์บริกำรลกูค้ำของธนำคำรประกอบด้วย 
1) ศนูย์บริกำรลกูค้ำ (KKP Contact Center) ผำ่นหมำยเลขโทรศพัท์ 0-2165-5555 ที่เป็นมำกกวำ่กำร

สอบถำมข้อมลูทัว่ไป ด้วยบริกำร KK Phone Service อีกหนึง่บริกำร e-Service ที่เช่ือมตอ่ระบบ
โทรศพัท์ในกำรแนะน ำผลติภณัฑ์ที่นำ่สนใจ เสนอขำยผลติภณัฑ์ทำงโทรศพัท์ และบริกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนเงินฝำก กำรลงทนุ และสนิเช่ือได้ ตลอดจนกำรขอรับบริกำรอื่นๆ ผำ่นเจ้ำหน้ำที่
ธนำคำร (Call Agent) หรือผำ่นระบบโทรศพัท์ตอบรับอตัโนมตัิ (IVR) เพิ่มควำมปลอดภยัในกำรเข้ำ
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ใช้บริกำรและเพิ่มขัน้ตอนกำรยืนยนัตวัตนก่อนท ำธุรกรรมผำ่นบริกำร KK Phone Service โดย
ศนูย์บริกำรลกูค้ำมีพฒันำกำรท่ีส ำคญัดงันี ้
- ขยำยฐำนลกูค้ำให้เข้ำถงึบริกำรอตัโนมตัิทำงโทรศพัท์มำกขึน้ โดยลกูค้ำสำมำรถโทรศพัท์เข้ำมำ

ที ่ KKP Contact Center และใช้บริกำรอตัโนมตัิได้ทนัทีโดยไมต้่องสมคัรใช้บริกำร ซึง่มีควำม
ปลอดภยัและสะดวกสบำยในกำรใช้งำน 

- บริกำรเปิดบตัรเดบติและบตัรกดเงินสด 
2) ศนูย์บริกำรลกูค้ำทรัพย์สนิรอขำย (KKP Asset Contact Center) ผำ่นหมำยเลขโทรศพัท์ 0-2165-

5577 ศนูย์รวมบริกำรข้อมลูออนไลน์ในกำรค้นหำรำยกำรทรัพย์สนิท่ีครอบคลมุทกุควำมต้องกำร ไม่
วำ่จะเป็นบ้ำนเดีย่ว บ้ำนแฝด ทำวน์เฮ้ำส์ ห้องชดุ อำคำรส ำนกังำน โรงงำน ที่ดินเปลำ่ ตลอดจนกำร
ขอสนิเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่ำศยั กำรวำงแผนค ำนวณสนิเช่ือที่สำมำรถใช้ขอกู้วงเงินกบัธนำคำรและสอบถำม
ขำ่วสำรโปรโมชัน่ผำ่นเจ้ำหน้ำที่ได้ 

3) ศนูย์บริกำรลกูค้ำองค์กรธุรกิจ (KKP Biz Contact Center) ผำ่นหมำยเลขโทรศพัท์ 0-2165-5599 
เพือ่ให้ลกูค้ำองค์กรธุรกิจหรือคูค้่ำธุรกิจสำมำรถติดตอ่สอบถำมข้อมลูเก่ียวกบับริกำร KKP Biz e-
Banking ได้ทกุวนัจนัทร์ - วนัศกุร์ เวลำ 8.00 – 18.00 น.  

4) ในสว่นของช่องทำงกำรขำยอื่นๆ ธนำคำรมีทีมผู้แทนกำรตลำด (Direct Sales Agent) เพื่อช่วยในกำร
น ำเสนอผลติภณัฑ์สนิเช่ือบคุคล สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่ำศยั และสนิเช่ือ SME ให้แก่ผู้ที่สนใจ 

- บริกำรสือ่สำรผำ่นช่องทำงออนไลน์ เพื่อใช้ประชำสมัพนัธ์ในกำรสือ่สำรข้อมลูผลติภณัฑ์ ขำ่วสำรโปรโมชัน่ 
รำยกำรสง่เสริมกำรขำยและรับฟังควำมคิดเห็นจำกลกูค้ำ ธนำคำรจึงได้มีกำรเปิดช่องทำงออนไลน์ที่เข้ำถงึ
กลุม่ลกูค้ำให้ตรงตำมเปำ้หมำยและตรงกบัพฤติกรรมกำรรับสือ่ของลกูค้ำให้เกิดประโยชน์มำกที่สดุ ปัจจบุนั
ธนำคำรมีช่องทำงออนไลน์เปิดให้บริกำรดงันี ้
1) เว็บไซต์หลกัของธนำคำร (www.kiatnakin.co.th) ธนำคำรได้มีกำรพฒันำและปรับเปลีย่นรูปแบบ

เว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทำงหลกัในกำรเป็นแหลง่รวมข้อมลู ให้ข้อมลูผลติภณัฑ์/ บริกำร ข้อมลูองค์กร 
พร้อมด้วยเคร่ืองมือและควำมรู้ทำงกำรเงินส ำหรับลกูค้ำ เพื่อช่วยลกูค้ำในกำรตดัสนิใจเลอืกใช้
ผลติภณัฑ์หรือบริกำรด้ำนกำรเงินกำรลงทนุให้เกิดประโยชน์สงูสดุ รวมถึงเปิดช่องทำงเพื่อให้ลกูค้ำ
สอบถำมข้อมลูผลติภณัฑ์และบริกำร แสดงควำมเห็นและข้อเสนอแนะตอ่ธนำคำร เพื่อให้ธนำคำร
สำมำรถติดตอ่กลบัไปยงัลกูค้ำเพื่อให้ข้อมลูได้รวดเร็วและตรงควำมต้องกำรมำกที่สดุ อีกทัง้ยงัเป็น
เคร่ืองมือที่ช่วยน ำควำมคดิเห็นและข้อเสนอแนะของลกูค้ำมำพฒันำผลติภณัฑ์และบริกำรของ
ธนำคำรให้ดยีิ่งขึน้ตอ่ไป  

2) สือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) อำทิ Facebook @kiatnakinlive Twitter @kiatnakinlive 
YouTube @kiatnakinlive ลกูค้ำสำมำรถรับข้อมลูขำ่วสำรลำ่สดุจำกธนำคำรในรูปแบบข้อควำม 
บทควำม ภำพ เสยีง วิดีโอ และสือ่อื่นๆ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง นอกเหนือจำกกำรรับขำ่วสำร
ประชำสมัพนัธ์แล้วยงัมีอีกหนึง่ชอ่งทำงที่ลกูค้ำสำมำรถสอบถำมและตอบโต้กบัเจ้ำหน้ำที่ได้แบบทนัที
ระหวำ่งช่วงเวลำท ำกำรผำ่น Line@ kkplive และ Line@ kkloan   

3) จดหมำยขำ่วอเิลก็ทรอนิกส์ (e-newsletter) นอกเหนือจำกช่องทำงเว็บไซต์และสงัคมออนไลน์แล้ว 
ธนำคำรได้มีช่องทำงกำรรับสง่ข้อมลูขำ่วสำรผำ่นรูปแบบจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ภำยใต้ช่ือ 

http://www.kiatnakin.co.th/
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KK FLASH โดยสง่ตรงถงึ Email Inbox ของลกูค้ำ เพื่อน ำเสนอขำ่วสำรและโปรโมชัน่ลำ่สดุของ
ธนำคำรเพื่อประโยชน์สงูสดุส ำหรับลกูค้ำ 

4) อีกหนึง่ควำมภำคภมูใิจที่ถือวำ่เป็นเทคโนโลยีโลกยคุดิจิทลัที่มกีำรพฒันำนวตักรรมใหมข่องธนำคำร 
คือ ผู้ช่วยแสนวเิศษ “KK Magic Mirror กระจกวิเศษ” ซึง่ได้แนวคิดมำจำกนิทำนเร่ืองสโนไวท์ที่แมม่ด
ถำมวำ่ “กระจกวิเศษบอกข้ำเถิด ใครงำมเลศิในปฐพี” และนัน่ก็คือที่มำของค ำตอบที่เปลีย่นจำกควำม
งำมมำเป็นกำรลงทนุภำยใต้แนวคิด “กระจกวิเศษบอกข้ำเถิด อะไรคือกำรลงทนุท่ีเป็นเลศิในปฐพี” 
โดยอำศยัควำมเคลือ่นไหวจำกมนษุย์เสมือนจริงที่สำมำรถช่วยให้เร่ืองกำรวำงแผนกำรลงทนุเป็นเร่ือง
ง่ำย และเมื่อต้องกำรค ำปรึกษำเร่ืองตำ่งๆ ไมว่ำ่จะเป็นเร่ืองกำรลงทนุหรือผลติภณัฑ์ตำ่งๆ ของ
ธนำคำรก็สำมำรถพดูคยุผำ่น Video Call กบัพนกังำนธนำคำรได้ ตลอดจนกำรจดักิจกรรมสง่เสริม
กำรขำยที่สร้ำงปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งลกูค้ำกบัธนำคำรผำ่นจอดงักลำ่งอยำ่งตอ่เนื่อง 

- KK Virtual Branch ธุรกิจตำ่งๆ ต้องปรับกลยทุธ์แขง่ขนัทำงกำรตลำดมำกขึน้ กำรปรับตวัเองให้เข้ำกบัโลก
สมยัใหมเ่พื่อให้ก้ำวสู ่ Thailand 4.0 ทำ่มกลำงกระแสของเทคโนโลยีและปัญญำประดิษฐ์ที่ท ำให้ธุรกิจต้อง
พยำยำมเปลีย่นตวัเอง ธนำคำรเองก็ยงัมุง่มัน่คดิค้นพฒันำบริกำรที่เช่ือมตอ่กบัพฤติกรรมควำมเป็นมนษุย์ที่
ยงัคุ้นเคยกบักำรไปใช้บริกำรท่ีสำขำอยูห่รือกำรเดินทำงเข้ำไปท ำธุรกรรมที่สำขำ เพียงแตธ่นำคำรยอ่ขนำด
โต๊ะท ำงำนและกระบวนกำรของสำขำให้จบอยูภ่ำยใต้โต๊ะท ำงำนที่จดุเดียวทีเ่รียกวำ่ “KK Virtual Branch”  
“สำขำเสมือน” ประดิษฐกรรมสทิธิบตัรที่ใช้เทคโนโลยียน่ยอ่บริกำรหลำกหลำยให้อยูใ่นโต๊ะท ำงำนตวัเดียว  
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ให้แก่ลกูค้ำผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงินได้ด้วย
ตนเองแบบ Self-service ผำ่นหน้ำจอสมัผสั (Touch Screen) หรือให้พนกังำนธนำคำรเป็นผู้ช่วยในกำรท ำ
ธุรกรรมให้แก่ลกูค้ำได้เช่นกนั บริกำรท่ีเปิดให้ส ำหรับลูกค้ำจะมีในเร่ืองกำรแนะน ำผลติภณัฑ์และบริกำรผำ่น 
VIB Catalog กำรเปิดบญัชีเงินฝำกและสมคัรใช้บริกำรอื่นๆ บริกำรเรียกดขู้อมลูควำมเคลือ่นไหวทำงบญัชี
เงินฝำก กำรโอนเงินระหวำ่งบญัชีภำยในธนำคำรและตำ่งธนำคำร  หรือขอค ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำด้ำน
กำรลงทนุผำ่นเจ้ำหน้ำที่ได้โดยตรง 

2.3.2 บล.ภทัร  
บล.ภทัร ให้บริกำรผำ่นส ำนกังำนใหญ่ที่อำคำรส ำนกังำนเมืองไทย-ภทัร 1 ชัน้ 6, 8-11 เลขที ่ 252/6 ถนน

รัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2305-9000 นอกจำกนี ้ยงัให้บริกำรเพิ่มเติมผำ่นช่อง
ทำงกำรติดตอ่ทำงโทรศพัท์จำกพนกังำน รวมทัง้ทำงอินเทอร์เนต็และแอปพลเิคชนัทำงโทรศพัท์เคลือ่นท่ีผำ่น Phatra Edge 
ซึง่เป็นช่องทำงที่สะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำได้อยำ่งครบถ้วน โดย บล.ภทัร สำมำรถให้บริกำร
ลกูค้ำผำ่นช่องทำงดงักลำ่วได้ครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศ 

2.3.3 บลจ.ภทัร 

ปัจจบุนั บลจ.ภทัร มีส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยูท่ี่อำคำรเมืองไทย-ภทัร คอมเพลก็ซ์ อำคำร เอ ชัน้ 19 เลขที่ 252/25 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2305-9800 และมีตวัแทนสนบัสนนุกำรขำยและรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุทัง้สิน้ 37 แหง่ แบง่ออกเป็นธนำคำรพำณิชย์ 5 แหง่ บริษัทหลกัทรัพย์ 23 แหง่ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำร
กองทนุ 2 แหง่ บริษัทหลกัทรัพย์นำยหน้ำซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ 2 แหง่ และบริษัทประกนัชีวิต 5 แหง่ นอกจำกนี ้บลจ.ภทัร ยงั
มีช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยผำ่นระบบอินเทอร์เน็ต Phatra Click เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำอีกช่องทำงหนึง่ด้วย 
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2.4 สภาวะตลาดและการแข่งขัน 

2.4.1 ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์  

ณ สิน้ปี 2561 สนิทรัพย์ของธนำคำรพำณิชย์ไทย 14 แหง่โดยรวมมจี ำนวนเทำ่กบั 17.2 ล้ำนล้ำนบำท โดย
ขยำยตวัในอตัรำร้อยละ 3.1 ตอ่ปี ชะลอลงจำกปี 2560 ที่ขยำยตวัในอตัรำร้อยละ 5.1 ตอ่ปี ทัง้นี ้ สนิทรัพย์ของธนำคำร
พำณิชย์ขนำดใหญ่ 4 แหง่ (สว่นแบง่กำรตลำดร้อยละ 65 ของตลำดรวม) ขยำยตวัร้อยละ 2.2 ตอ่ปี ขณะที่สนิทรัพย์ของ
ธนำคำรพำณิชย์ขนำดกลำงและขนำดเลก็ขยำยตวัร้อยละ 3.4 และร้อยละ 7.1 ตอ่ปีตำมล ำดบั  

 

 
 

สนิเช่ือโดยรวมของธนำคำรพำณิชย์ไทย ณ สิน้ปี 2561 มีจ ำนวนเทำ่กบั 11.7 ล้ำนล้ำนบำท ขยำยตวัร้อยละ 5.2 
ตอ่ปี เพิ่มขึน้จำกปีก่อนที่ขยำยตวัร้อยละ 4.4 ตอ่ปี โดยกำรขยำยตวัของสนิเช่ือโดยรวมเป็นผลจำกกำรขยำยตวัของสินเช่ือ
อปุโภคบริโภคเป็นส ำคญั ซึ่งสอดคล้องกบัภำวะเศรษฐกิจที่ขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรเติบโตของอปุสงค์ใน
ประเทศ  

แม้ภำวะเศรษฐกิจจะมีทิศทำงกำรปรับตวัดีขึน้ในปี 2561 แต่คุณภำพสินเช่ือกลบัด้อยลง โดยสดัส่วนหนีท้ี่ไม่
ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL) ตอ่สนิเช่ือโดยรวมของระบบธนำคำรพำณิชย์ไทยเพิ่มขึน้มำอยูท่ี่ร้อยละ 2.93 จำก ณ สิน้ปี 2560 ที่
อยูท่ี่ร้อยละ 2.91 อยำ่งไรก็ตำม ระบบธนำคำรพำณิชย์ไทยยงัคงมีเสถียรภำพ ซึง่สะท้อนได้จำกเงินส ำรองและเงินกองทนุท่ี
อยู่ในระดบัสงู เนื่องจำกธนำคำรพำณิชย์ไทยมีกำรกันส ำรองเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับคุณภำพสินเช่ือที่มีทิศทำง
ด้อยลง โดยเงินส ำรองของระบบธนำคำรพำณิชย์ไทยในไตรมำสที่ 3/2561 อยู่ที่ประมำณ 652,000 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก 
ณ สิน้ปีก่อนจ ำนวน 50,000 ล้ำนบำท สง่ผลให้สดัสว่นเงินส ำรองที่มีตอ่เงินส ำรองพงึกนัเพิ่มขึน้มำอยู่ที่ร้อยละ 190.7 จำก
ร้อยละ 171.9  

สว่นแบ่งตลาด สว่นแบ่งตลาด สว่นแบ่งตลาด

(รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ)

1 กรุงเทพ 3,008,242                   17.5 2,262,490                   18.0 1,875,908                   16.1

2 กรุงไทย 2,656,181                   15.4 2,042,948                   16.2 1,823,362                   15.6

3 ไทยพาณชิย์ 2,860,127                   16.6 2,156,936                   17.2 2,022,277                   17.3

4 กสกิรไทย 2,641,150                   15.3 1,991,423                   15.8 1,752,325                   15.0

5 กรุงศรอียธุยา 2,049,902                   11.9 1,420,893                   11.3 1,502,571                   12.9

6 ธนชาต 1,060,929                   6.2 751,917                      6.0 730,468                      6.3

7 ทหารไทย 888,151                      5.2 649,575                      5.2 652,714                      5.6

8 ยโูอบี 525,142                      3.0 405,299                      3.2 372,178                      3.2

9 ทสิโก ้ 302,562                      1.8 193,108                      1.5 228,981                      2.0

10 ซไีอเอ็มบ ีไทย 350,377                      2.0 185,215                      1.5 209,094                      1.8

11 สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ไทย 151,860                      0.9 61,351                        0.5 32,449                        0.3

12 เกยีรตนิาคนิ 295,137                      1.7 182,206                      1.4 220,160                      1.9

13 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 238,658                      1.4 168,171                      1.3 158,118                      1.4

14 ไอซบีซี ี(ไทย) 199,700                      1.2 102,142                      0.8 106,306                      0.9

17,228,118              100.0 12,573,675              100.0 11,686,910              100.0

11,165,700                 64.8                    8,453,797                   67.2                    7,473,872                   64.0                    

3,998,982                   23.2                    2,822,385                   22.4                    2,885,752                   24.7                    

2,063,436                   12.0                    1,297,492                   10.3                    1,327,286                   11.4                    

 

ล าดบั ธนาคารพาณชิย์

สนิทรพัย์ เงนิฝาก เงนิใหส้นิเชือ่สทุธิ

(ลา้นบาท)

รวม

รวมธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ ่4 แหง่

รวมธนาคารพาณชิยข์นาดกลาง 3 แหง่

รวมธนาคารพาณชิยข์นาดเล็ก 7 แหง่

ทีม่า : รายการยอ่แสดงสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิ (ธ.พ. 1.1) ณ สิน้เดอืนธันวาคม 2561
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เงินฝำกมีทิศทำงกำรขยำยตวัที่ชะลอลง โดยเงินฝำกทัง้ระบบของธนำคำรพำณิชย์ไทย ณ สิน้ปี 2561 ขยำยตวั
ชะลอลงจำกปีก่อนที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี มำอยู่ที่ร้อยละ 3.9 ต่อปี เนื่องจำกสภำพคล่องที่ยงัคงเพียงพอต่อกำรเติบโตของ
สนิเช่ือ 

ทัง้นี ้ในช่วง 3 ไตรมำสแรกของปี 2561 ระบบธนำคำรพำณิชย์ไทยมีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จำกระยะเดียวกันปีก่อน
จำกรำยได้ดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยตัวของสินเช่ือและก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน อย่ำงไรก็ตำม รำยได้
ค่ำธรรมเนียมยงัคงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรปรับตัวของธนำคำรเพื่อยกระดบัมำตรฐำนด้ำนกำร
ให้บริกำรลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Market Conduct) และจำกกำรยกเลิกค่ำธรรมเนียมกำรโอนผ่ำนช่องทำงดิจิทลัเมื่อเดือน
มีนำคม 2561 ประกอบกบักำรท่ีลกูค้ำหนัมำใช้บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินผำ่นช่องทำงออนไลน์อยำ่งแพร่หลำยมำกขึน้  

แนวโนม้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

ในปี 2562 แนวโน้มกำรขยำยตวัของธุรกิจธนำคำรพำณิชย์มีทิศทำงชะลอลง เนื่องจำกธุรกิจยงัคงเผชิญปัจจัย
เสี่ยงส ำคญั 3 ประกำร ได้แก่ 1) กำรขยำยตวัของเศรษฐกิจที่มีทิศทำงชะลอลง เนื่องจำกอุปสงค์ด้ำนต่ำงประเทศเป็น
ส ำคญั ในขณะท่ีอปุสงค์ในประเทศ ทัง้ด้ำนกำรบริโภคและกำรลงทนุของภำคเอกชน ถึงแม้จะเติบโตได้ดีในปีที่ผ่ำนมำ แต่
มีปัจจยัเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำยได้ภำคเกษตรและควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในประเทศซึ่งอำจสง่ผลกระทบต่อ
ควำมเช่ือมัน่ของผู้บริโภค รวมทัง้นกัลงทนุทัง้ชำวไทยและต่ำงชำติ  และเป็นปัจจยัลบต่อกำรขยำยตวัของสินเช่ือธนำคำร
พำณิชย์ รวมถึงคณุภำพของสนิเช่ือ 2) กำรแขง่ขนัท่ีเพิ่มสงูขึน้อนัเป็นผลจำกรูปแบบกำรแข่งขนัของธุรกิจธนำคำรพำณิชย์
ที่เปลี่ยนแปลงไป สว่นหนึ่งเป็นผลจำกกำรเข้ำมำมีบทบำทของเทคโนโลยีที่มำกขึน้ ประกอบกบักฎระเบียบที่คมุเข้มมำก
ขึน้ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบกำรของธนำคำรพำณิชย์ โดยเฉพำะรำยได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ เช่น รำยได้ค่ำธรรมเนียม ที่
ยงัคงมีทิศทำงลดลงตอ่เนื่อง และค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มสงูขึน้จำกกำรลงทนุพฒันำด้ำนเทคโนโลยี และ 3) ควำมตึงตวัในตลำด
กำรเงินที่เพิ่มมำกขึน้ ประกอบกบัแนวโน้มดอกเบีย้ที่ปรับสงูขึน้จำกกำรปรับขึน้ดอกเบีย้นโยบำยของธนำคำรกลำงสหรัฐ 
และธนำคำรกลำงตำ่งๆ ทัว่โลก สง่ผลให้ต้นทนุทำงกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์ปรับสงูขึน้ 

2.4.2  ธุรกิจสนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ 

ปริมำณยอดขำยรถยนต์ในปี 2561 ฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่องมำอยู่ที่ 1.04 ล้ำนคัน ขยำยตัวร้อยละ 19.5 ต่อปี 
แบ่งเป็นรถยนต์เชิงพำณิชย์และรถยนต์นัง่สว่นบคุคลที่ขยำยตวัร้อยละ 22.2 และร้อยละ 15.4 ต่อปีตำมล ำดบั สว่นหนึ่ง
เป็นผลจำกฐำนต ่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อน กำรถึงรอบเปลี่ยนรถยนต์นบัจำกโครงกำรรถยนต์คนัแรก รวมถึงกิจกรรม
สง่เสริมกำรขำยของคำ่ยรถยนต์ที่มีอยูอ่ยำ่งตอ่เนื่อง  

กำรขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่องของตลำดรถยนต์ใหม่เห็นได้ชัดเจนในรถยนต์ 2 ประเภท ได้แก่ 1) รถยนต์นัง่ส่วน
บคุคลกลุม่ Eco-car และ C-segment (เคร่ืองยนต์ 1,500 - 1,800 ซีซี) โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 ขยำยตวัอยู่ที่
ร้อยละ 38.3 ต่อปี และ 30.1 ต่อปีตำมล ำดบั และ 2) รถยนต์เชิงพำณิชย์กลุ่มรถยนต์นัง่ที่มีกระบะ (Double Cab) ที่
ขยำยตวัอยำ่งตอ่เนื่องที่ร้อยละ 32.1 ตอ่ปี 

ภำพรวมตลำดรถยนต์ใช้แล้วในปี 2561 มีทิศทำงชะลอตวัลง ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจและ
ก ำลงัซือ้ของเกษตรกรที่ลดลงจำกปัญหำรำคำสนิค้ำเกษตรตกต ่ำ โดยเฉพำะอ้อยและยำงพำรำ ท ำให้เกิดปัญหำค่ำใช้จ่ำย
และภำระหนีค้รัวเรือนสงู ประกอบกับธนำคำรพำณิชย์ยงัคงระมัดระวงัเร่ืองคุณภำพสินเช่ือและเข้มงวดในกำรปล่อย
สนิเช่ือรถยนต์ นอกจำกนี ้ตลำดรถยนต์ใช้แล้วยงัได้รับผลกระทบทัง้ในด้ำนรำคำจำกอปุทำนรถยนต์ใช้แล้วที่อยูใ่นระดบัสงู
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ซึ่งกดดันรำคำรถยนต์ในตลำดนี ้และในด้ำนอุปสงค์ในกำรซือ้รถยนต์ใช้แล้วที่ลดลงจำกกำรที่ค่ำยรถยนต์มีกิจกรรม
สง่เสริมกำรขำยที่จงูใจให้ผู้ซือ้รถยนต์หนัไปซือ้รถยนต์ใหมแ่ทน 

ส ำหรับสนิเช่ือคงค้ำงเพื่อซือ้/ เช่ำซือ้รถยนต์ในระบบธนำคำรพำณิชย์ไทย (ไมน่บัรวมสนิเช่ือบคุคลที่ใช้รถยนต์ค ำ้
ประกนั เช่น CarQuickCash) ณ สิน้ไตรมำสที่ 3/2561 มีจ ำนวนเท่ำกับ 1,036,924 ล้ำนบำท ขยำยตวัร้อยละ 12.5 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีทิศทำงดีขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2560 ที่ขยำยตวัร้อยละ 8.4 สอดรับกับยอดจัด
จ ำหน่ำยรถยนต์ที่ขยำยตวั ขณะที่คุณภำพสินเขื่อยงัคงทรงตวั โดยมีสดัส่วน NPL อยู่ที่ร้อยละ 1.57 ณ สิน้ไตรมำสที่ 
3/2561 ใกล้เคียงกบั ณ สิน้ปี 2560 ที่ระดบัร้อยละ 1.60 

ส ำหรับสนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์คงค้ำง ณ สิน้ปี 2561 (รวมสนิเช่ือบคุคลที่ใช้รถยนต์ค ำ้ประกนั เช่น CarQuickCash) 
ของผู้ ให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ 6 รำยใหญ่ ซึ่งได้แก่ ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษัท กสกิรลสิซิ่ง จ ำกดั พบวำ่สว่นแบง่กำรตลำดของธนำคำรเกียรตินำคินลดลงเลก็น้อยจำกร้อยละ 9 ณ สิน้ปี 2560 มำ
อยูท่ี่ร้อยละ 8 ณ สิน้ปี 2561 ทัง้นี ้รำยละเอียดสว่นแบง่กำรตลำดตำมยอดสนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์คงค้ำง ณ สิน้ปี 2560 และ
ปี 2561 ของแตล่ะธนำคำรแสดงไว้ตำมแผนภำพ               

 
(หมำยเหต:ุ ยอดสินเช่ือเช่ำซือ้ของบริษัท กสิกรสิสซิ่ง จ ำกดั เป็นยอด ณ สิน้งวดบญัชีประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561)  

แนวโนม้ธุรกิจสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ 

ธุรกิจเช่ำซือ้รถยนต์ในระบบธนำคำรพำณิชย์ไทยในปี 2562 มีแนวโน้มขยำยตวัจำกปี 2561 ตำมยอดขำยรถยนต์
ใหมภ่ำยในประเทศที่นำ่จะยงัคงขยำยตวัได้ โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจำก 1) คำ่ยรถยนต์ทยอยเปิดตวัรถยนต์ทัง้รุ่นใหม ่รุ่นไม
เนอร์เชนจ์ และรุ่นตกแต่งพิเศษ 2) กำรลงทุนในโครงสร้ำงพืน้ฐำนและกำรกระตุ้นเศรษฐกิจจำกทำงภำครัฐซึ่งอำจ
สนบัสนนุกำรซือ้รถยนต์ในกลุม่เชิงพำณิชย์มำกขึน้ 3) กำรลงทนุภำคเอกชนท่ีอำจฟืน้ตวั และ 4) กำรเคลือ่นย้ำยกำรลงทนุ
จำกตำ่งประเทศที่มำกกวำ่ทีค่ำดกำรณ์ไว้ อยำ่งไรก็ตำม อตัรำกำรขยำยตวัของยอดขำยรถยนต์และสินเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์
ในปี 2562 มีแนวโน้มชะลอลง สว่นหนึ่งจำกกำรที่อตัรำกำรขยำยตวัในปีที่ผ่ำนมำอยู่ในระดบัสงูจำกกำรครบรอบเปลี่ยน
รถยนต์หลงัจำกโครงกำรรถยนต์คนัแรก รวมทัง้ปัจจยัเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในภำพรวมซึ่งอำจเป็นอปุสรรคส ำคญัต่อตลำด
รถยนต์และธุรกิจสินเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ คือ 1) แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่อำจชะลอตวัลงจำกปัจจัยภำยนอก โดยเฉพำะ
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สงครำมกำรค้ำระหวำ่งประเทศจีนกบัสหรัฐอเมริกำ 2) ควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนั ประกอบกบัรำคำสินค้ำโภคภณัฑ์ที่
อำจได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพำะเศรษฐกิจจีน 3) รำยได้เกษตรกรที่มีควำมผนัผวนและ
หนีค้รัวเรือนที่อยู่ในระดบัสงู เป็นปัจจยัลบต่อกำรบริโภคภำคครัวเรือน 4) ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองที่อำจท ำให้กำร
ลงทนุและกำรบริโภคชะลอตวัในช่วงคร่ึงปีแรก ท ำให้ธนำคำรพำณิชย์มีควำมระมดัระวงัในกำรให้สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ในปี
นีม้ำกขึน้กวำ่ปีที่ผำ่นมำ 

2.4.3  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์  

ภำพรวมตลำดอสงัหำริมทรัพย์ในปี 2561 ปรับตวัดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจำกกำร
ขยำยตวัของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและโครงกำรลงทนุของภำครัฐที่มีควำมชดัเจนมำกขึน้ เช่น แผนกำรก่อสร้ำง
เส้นทำงรถไฟฟ้ำหลำยสำยที่เห็นเป็นรูปธรรมมำกขึน้ โดยเฉพำะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวดัในภำค
ตะวนัออกที่ได้รับประโยชน์จำกกำรพฒันำโครงกำรระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ซึ่งช่วยให้เกิดท ำเลใหม่ๆ ให้
ผู้ประกอบกำรได้พฒันำโครงกำรและผู้ที่สนใจซือ้ที่อยูอ่ำศยั  

ส ำหรับด้ำนอปุทำนพบว่ำสินเช่ือปล่อยใหม่เพื่อกำรพฒันำโครงกำรเพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2560 ที่ 16,539 ล้ำน
บำท มำอยู่ที่ 24,945 ล้ำนบำท สอดรับกับยอดเปิดตัวโครงกำรใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงไตรมำสที่ 
3/2561 ทีเ่พิ่มสงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ทัง้จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนหน่วย และมลูค่ำโครงกำร 
โดยขยำยตวัอยูท่ี่ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 28.5 และร้อยละ 32.6 ตำมล ำดบั ซึง่เป็นผลจำกกลุม่ที่อยูอ่ำศยัแนวรำบเป็นส ำคญั 

ส ำหรับด้ำนอุปสงค์ ในช่วงไตรมำสที่ 3/2561 สินเช่ือปล่อยใหม่ส ำหรับกำรซือ้ที่อยู่อำศยัทัว่ประเทศในช่วงไตร
มำสที่ 3/2561 เพิ่มขึน้อยู่ที่ 184,923 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.3 ต่อปี ขณะท่ียอดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อำศยัทั่ว
ประเทศเพิ่มขึน้จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนมำอยู่ที่ 265,180 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 18.6 ต่อปี ซึ่งเป็นผลจำกกำร
โอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่ำศยัในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภำคตะวนัออกเป็นส ำคญั โดยขยำยตวัอยูท่ี่ร้อยละ 21.8 และ 
26.8 ตอ่ปีตำมล ำดบั 

อยำ่งไรก็ตำม ยอดโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่ำศยัท่ีเพ่ิมสงูขึน้ซึง่ปรำกฏชดัเจนในช่วงไตรมำสสดุท้ำยของปีนัน้สว่นหนึง่
เป็นผลจำกกำรเร่งโอนที่อยู่อำศยัก่อนที่มำตรกำรก ำกบัดูแลสินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศยัของธนำคำรแห่งประ เทศไทยจะมีผล
บงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 เมษำยน 2562 โดยธนำคำรคำดวำ่กำรเร่งโอนกรรมสทิธ์ิจะเป็นเช่นนีต้อ่เน่ืองไปจนถึงไตรมำสแรกของปี 
2562 และจะชะลอตวัลงในช่วงไตรมำสที่ 2/2562 เป็นต้นไป  

แนวโนม้ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ 

ส ำหรับแนวโน้มธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ในปี 2562 มีทิศทำงเติบโตชะลอลงจำกปี 2561 จำกหลำยปัจจยัเสี่ยงที่
กระทบตอ่ตลำด ได้แก่ 1) มำตรกำรก ำกบัดแูลสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่ำศยัของธนำคำรแหง่ประเทศไทยที่จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 
1 เมษำยน 2562 อำจส่งผลให้ภำพรวมของตลำดที่อยู่อำศยัในช่วงคร่ึงปีหลงัชะลอตวัลง และสว่นหนึ่งจำกกำรเร่งโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อำศัยไปในช่วงก่อนหน้ำ 2) กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีทิศทำงชะลอลง ประกอบกับภำระหนี ้
ครัวเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัสงู อำจเป็นปัจจยัถ่วงกำรขยำยตวัของอปุสงค์ในประเทศ 3) ทิศทำงดอกเบีย้ที่ปรับสงูขึน้ สง่ผลให้
ต้นทนุทำงกำรเงินของผู้ประกอบกำรเพิ่มสงูขึน้ และอำจกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระหนีข้องผู้ซือ้ที่อยู่อำศยั
จำกภำระค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ที่สงูขึน้ 4) ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในประเทศ อำจกระทบต่อควำมเช่ือมัน่ของทัง้
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ผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค และ 5) กำรชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพำะเศรษฐกิจจีนท่ีกระทบตอ่อปุสงค์กำรซือ้ที่อยู่
อำศยัในประเทศไทยของชำวตำ่งชำติ ซึง่ขยำยตวัคอ่นข้ำงมำกในช่วงที่ผำ่นมำ 

2.4.4 ธุรกิจตลำดทนุและธุรกิจนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 

แม้ภำวะตลำดในช่วงต้นปี 2561 จะเร่ิมต้นด้วยดี แต่ปี 2561 กลบัเป็นปีที่กำรลงทนุทัว่โลกมีควำมผนัผวนอย่ำง
ยิ่ง มีเพียงดอลลำร์สหรัฐและเงินสดให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก ซึ่งตรงข้ำมโดยสิน้เชิงกับปีก่อนหน้ำที่สินทรัพย์แทบทุก
ประเภทให้ผลตอบแทนที่ดีจำกกำรฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกที่เติบโตขึน้โดยพร้อมเพรียงกนัและอตัรำดอกเบีย้ที่อยู่ในระดบั
ต ่ำ ปัจจยัลบท่ีสร้ำงควำมกงัวลให้กบัตลำดและมีแนวโน้มจะสง่ผลตอ่เนื่องมำยงัปี 2562 อำทิ กำรเติบโตของเศรษฐกิจโลก
ที่ชะลอตวั สภำพคลอ่งทัว่โลกที่ก ำลงัจะลดลงจำกกำรเปลี่ยนผ่ำนนโยบำยทำงกำรเงินจำก  Quantitative Easing เป็น 
Quantitative Tightening ควำมไม่แน่นอนจำกควำมตึงเครียดทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำกับจีน รวมทัง้
ควำมเปรำะบำงของตลำดเกิดใหม่เอง ดชันีตลำดหลกัทรัพย์หลกัทัว่โลกต่ำงปรับตวัลดลงและให้ผลตอบแทนต ่ำสุด
นบัตัง้แตว่ิกฤตเศรษฐกิจในปี 2551 โดยตลำดสหรัฐอเมริกำลดลงร้อยละ 4 - 6 ตลำดประเทศเกิดใหม ่ตลำดเอเชีย (ไมร่วม
ญ่ีปุ่ น) และตลำดยโุรปตำ่งปรับลดลงประมำณร้อยละ 15 - 16 ในขณะท่ีตลำดจีนปรับตวัลดลงกวำ่ร้อยละ 28  

ส ำหรับประเทศไทย แม้อตัรำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจในปี 2561 จะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ดชันีตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
ปรับตวัลดลงประมำณร้อยละ 11 จำกปีก่อนหน้ำ โดยกลุม่นกัลงทนุสถำบนัในประเทศและนกัลงทนุรำยย่อยในประเทศ 
เป็นผู้ซือ้สทุธิกว่ำ 184,264 ล้ำนบำท และ 118,465 ล้ำนบำทตำมล ำดบั ในขณะที่นกัลงทนุสถำบนัต่ำงประเทศขำยสทุธิ
สงูสดุเป็นประวตัิกำรณ์ถึง 287,459 ล้ำนบำท และพอร์ตลงทนุของบริษัทหลกัทรัพย์ขำยสทุธิ 15,271 ล้ำนบำท  

ปัจจยัภำยนอกที่กลำ่วข้ำงต้นสง่ผลต่อรำคำน ำ้มนัที่ปรับตวัลดลง และกำรสง่ออกที่เร่ิมชะลอตวัลงในช่วงคร่ึงปี
หลงัโดยกำรปล่อยสินเช่ือ ตลอดจนอัตรำเงินเฟ้อที่ยังไม่มีสญัญำณกำรฟืน้ตัวอย่ำงมีนัยส ำคัญ ประกอบกับภำคกำร
ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจำกจ ำนวนนกัท่องเที่ยวจีนที่ลดลงหลงัจำกอุบตัิเหตุเรือล่มที่จงัหวดัภูเก็ตในเดือนกรกฎำคม 
2561 ท ำให้ก ำไรของบริษัทจดทะเบียนในภำพรวมมีอตัรำกำรเติบโตลดลง ดงันัน้จึงมีเพียงหลกัทรัพย์ในกลุม่กำรแพทย์
และกำรเงินท่ีให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกในอตัรำร้อยละ 6 และร้อยละ 3 ตำมล ำดบั  

ในปี 2561 ตลำดหลกัทรัพย์ฯ มมีลูคำ่กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์เฉลีย่ตอ่วนัเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี
ก่อนหน้ำ โดยสดัสว่นกำรซือ้ขำยของนกัลงทนุตำ่งชำติเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 36.39 จำกร้อยละ 30.23 ในปี 2560 ในขณะท่ี
สดัสว่นกำรซือ้ขำยของนกัลงทนุรำยยอ่ยในประเทศลดลงเหลอืเพยีงร้อยละ 40.81 จำก ร้อยละ 48.31 ในปี 2560 แม้แรง
กดดนัด้ำนรำคำคำ่ธรรมเนียมกำรซือ้ขำยจำกลกูค้ำสถำบนัโดยทัว่ไปจะไมไ่ด้เพิ่มขึน้มำกนกั แตก่ำรด ำเนินธุรกิจนำยหน้ำ
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ยงัคงต้องเผชิญกบัควำมท้ำทำยที่ลกูค้ำสถำบนัตำ่งประเทศมกีำรใช้บริกำรแบบ Execution-only มำก
ยิ่งขึน้ นอกจำกนัน้ คำ่ธรรมเนียมกำรซือ้ขำยยงัลดลงจำกกำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยอิเลก็ทรอนิกส์แบบ Direct Market Access 
(DMA), High Frequency Trade และ Program Trading ซึง่มีคำ่นำยหน้ำอยูใ่นระดบัต ำ่กวำ่ปกตยิงัคงเพิม่ขึน้อยำ่ง
ตอ่เนื่องตำมแนวโน้มกำรย้ำยเงินลงทนุจำกกำรลงทนุผ่ำนบริษัทจดักำรกองทนุไปยงักองทนุรวมดชันีท่ีจดทะเบียนซือ้ขำย
ในตลำดหลกัทรัพย์ (ETF) 

บล.ภทัร มุง่เน้นคณุภำพของบทวิเครำะห์และกำรให้บริกำร ตลอดจนกำรพฒันำเทคโนโลยีที่ช่วยให้กำรท ำ
ธุรกรรมมีประสทิธิภำพตรงกบัควำมต้องกำรลกูค้ำมำกขึน้ โดยไมม่ีนโยบำยแขง่ขนัด้ำนรำคำคำ่ธรรมเนียมซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ ท ำให้ บล.ภทัร มีสว่นแบง่กำรตลำดในกำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้ำโดยรวมลดลงจำกร้อยละ 
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4.69 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 4.55 ในปี 2561 โดยสว่นแบง่กำรตลำดส ำหรับกลุม่ลกูค้ำสถำบนัในประเทศปรับลดลงจำก
ร้อยละ 9.20 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 8.25 ในปี 2561 สว่นแบง่กำรตลำดส ำหรับกลุม่ลกูค้ำตำ่งประเทศลดลงจำกร้อยละ 
7.46 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 6.60 ในปี 2561 ในขณะท่ีสว่นแบง่กำรตลำดส ำหรับกลุม่ลกูค้ำบคุคลลดลงจำกร้อยละ 1.92 
ในปี 2560 เป็นร้อยละ 1.78 ในปี 2561 

ตำรำงแสดงภำวะตลำดหลกัทรัพย์ฯ และตลำดเอ็ม เอ ไอ มลูคำ่กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ และสว่นแบง่กำรตลำด
ของ บล.ภทัร  

 

  ปี 2560 ปี 2561 

มลูคำ่กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์เฉลีย่ตอ่วนัของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และตลำดเอม็ เอ ไอ  
(ล้ำนบำท) 

50,113.72 57,673.79 

สดัสว่นกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และตลำดเอ็ม เอ ไอ แยกตำมกลุม่นกัลงทนุ   

   นกัลงทนุตำ่งประเทศ  (ร้อยละ) 30.23 36.39 

   นกัลงทนุสถำบนัในประเทศ (ร้อยละ) 11.01 10.52 

   นกัลงทนุในประเทศ (ร้อยละ) 48.31 40.81 

   บญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ (ร้อยละ) 10.45 12.28 

มลูคำ่กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์รวมของ บล.ภทัร เฉลีย่ตอ่วนั (ล้ำนบำท) 5,729.12 6,724.04 

สว่นแบง่กำรตลำดของ บล.ภทัร (ไมร่วมบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์) (ร้อยละ) 4.69  4.55 

     สว่นแบง่กำรตลำด - กลุม่ลกูค้ำตำ่งประเทศ (ร้อยละ) 7.46 6.60 

     สว่นแบง่กำรตลำด - กลุม่ลกูค้ำสถำบนัในประเทศ (ร้อยละ) 9.20 8.25 

     สว่นแบง่กำรตลำด - กลุม่ลกูค้ำบคุคลรำยใหญ่ (ร้อยละ) 1.92 1.78 

อนัดบัท่ี 5  7 

ท่ีมำ: ตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ บล.ภทัร 

 

 ตลำดอนพุนัธ์ในปี 2561 มีปริมำณกำรซือ้ขำยเฉลีย่เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 32 โดยมีกำรซือ้ขำยเฉลีย่ตอ่วนัเพิ่มขึน้จำก  
323,732 สญัญำในปี 2560 เป็น 426,213 สญัญำในปี 2561 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ในทกุประเภทสญัญำ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งสญัญำ SET 50 Index Futures ซึง่เพิ่มขึน้ตำมควำมผนัผวนของตลำด อยำ่งไรดี อตัรำกำรเติบโตของจ ำนวนสญัญำได้
ชะลอลงเหลอืร้อยละ 16 จำกร้อยละ 40 ในปี 2560 และร้อยละ 72 ในปี 2559 

 บล.ภทัรมีสว่นแบง่กำรตลำดในตลำดอนพุนัธ์ลดลงจำกร้อยละ 9.59 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 8.01 ในปี 2561 
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ตำรำงแสดงภำวะตลำดอนพุนัธ์ 

 ปี 2560 ปี 2561 

จ ำนวนกำรซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำของตลำด (สญัญำ)  78,990,574 104,422,200 

จ ำนวนกำรซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำของ บล.ภทัร (สญัญำ) 15,143,754 16,724,828 

มลูคำ่กำรซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำของ บล.ภทัร (ล้ำนบำท) 799,202.29 1,150,000.59 

สว่นแบง่กำรตลำดของ บล.ภทัร (ร้อยละ) 9.59 8.01 

ท่ีมำ: ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

 

2.4.5 ธุรกิจวำนิชธนกิจ  

 บริษัทหลักทรัพย์หลำยแห่งยังคงให้ควำมส ำคัญกับธุรกิจวำนิชธนกิจ ซึ่งมีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มรำยได้และ
สนับสนุนธุรกิจกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ โดยปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ในกำรให้ค ำปรึกษำ
ทำงกำรเงินทัง้หมด 75 บริษัท และมีบริษัทที่ได้รับอนญุำตเป็นผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์จำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ทัง้หมด 42 
บริษัท ทัง้นี ้กำรประสบควำมส ำเร็จในธุรกิจวำนิชธนกิจสว่นใหญ่จะขึน้อยูก่บัประสบกำรณ์และควำมช ำนำญของที่ปรึกษำ 
ควำมคิดริเร่ิมผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ และกำรมีควำมสมัพนัธ์ที่เข้มแข็งกบัลูกค้ำ 

  ในภำวะกำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ บล.ภทัร ยงัสำมำรถรักษำสถำนะควำมเป็นผู้น ำและได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำ
ให้เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินในกำรปรับโครงสร้ำงและกำรควบรวมกิจกำรอยำ่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2561 บล.ภทัร ได้รับเลอืก
ให้เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ในกำรเข้ำซือ้หุ้นสำมญัประมำณร้อยละ 9.54 ของบริษัท ไอ
อำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) จำกธนำคำรออมสนิผำ่นตลำดหลกัทรัพย์ฯ คิดเป็นมลูคำ่รำยกำร 13,845 ล้ำนบำท 

นอกจำกนี ้บล.ภัทร ยังได้รับควำมไว้วำงใจจำกบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) ในกำรปรับ
โครงสร้ำงของธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์โดยกำรโอนกิจกำรทัง้หมดของบริษัท ยนูิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) ให้แก่บริษัท ย ูซิตี ้จ ำกดั (มหำชน) คิดเป็นมลูค่ำรำยกำร 12,917 ล้ำน
บำท อีกทัง้ บล.ภทัร ยงัได้เป็นสว่นส ำคญัในกำรให้ค ำปรึกษำในกำรท ำธุรกรรมของกิจกำรชัน้น ำต่ำงๆ เช่น บริษัท แอด
วำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกดั บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัท ดสุติธำนี จ ำกดั (มหำชน) ในด้ำนธุรกรรมในตลำดทนุ  

ด้วยควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำร และเครือขำ่ยที่แข็งแกร่ง ท ำให้ บล.ภทัร ยงัคงเป็นก ำลงัส ำคญั
ในกำรท ำธุรกรรมผ่ำนตลำดทุนอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บล.ภทัร ได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินและ
ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ของกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพื่ออนำคตประเทศไทย ในกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ
ตอ่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก คิดเป็นมลูคำ่รำยกำร 44,700 ล้ำนบำท ซึง่ได้รับรำงวลั Best Thailand Deal จำก Finance 
Asia 

อีกทัง้ บล.ภทัร ยงัได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ของบริษัท  
โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัท โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั (มหำชน) ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัต่อประชำชน
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ทัว่ไปเป็นครัง้แรก คิดเป็นมลูคำ่รำยกำรรวมทัง้สิน้ 17,302 ล้ำนบำท และได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัแบบข้ำมคืน (Overnight Placement) ให้แก่ผู้ลงทนุในวงจ ำกดัให้กบับริษัท แลนด์ 
แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) บริษัท โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) บริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัท ซำบีน่ำ 
จ ำกดั (มหำชน) คิดเป็นมลูคำ่รำยกำรรวมทัง้สิน้ 19,158 ล้ำนบำท 

นอกจำกนี ้ บล. ภทัร ยงัมีกำรจดัจ ำหนำ่ยตรำสำรหนีซ้ึง่เติบโตอยำ่งตอ่เนื่องในปีที่ผำ่นมำ และก้ำวเข้ำสูก่ำรเป็น
หนึง่ในผู้ประกอบกำรหลกัของตลำดแรกตรำสำรหนีน้บัตัง้แตเ่ร่ิมให้บริกำรจดัจ ำหนำ่ยตรำสำรหนีใ้นเดือนกนัยำยน 2555 
โดยตลอดทัง้ปี 2561 บล.ภทัร ได้จดัจ ำหนำ่ยตรำสำรหนีท้ัง้สิน้จ ำนวน 25 รำยกำร คิดเป็นมลูคำ่รำยกำรรวมทัง้สิน้
มำกกวำ่ 196,000 ล้ำนบำท 

2.4.6 ธุรกิจจดักำรลงทนุ 

ในปี 2561 มีบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวมภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของส ำนกังำน ก.ล.ต. จ ำนวนทัง้สิน้ 23 
แหง่ และมีมลูคำ่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุรวมทัง้หมดรวมกนัจ ำนวนทัง้สิน้ 5.05 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.77                    
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 ที่มีมลูคำ่สนิทรัพย์สทุธิอยูท่ี่ 5.01 ล้ำนล้ำนบำท (จำกข้อมลูของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ ณ 
วนัท่ี 8 มกรำคม 2562)  

เมื่อพิจำรณำมลูคำ่สนิทรัพย์แยกตำมประเภทกองทนุรวมนัน้ ณ สิน้ปี 2561 กองทนุรวมตรำสำรหนีม้ีสดัสว่นมำก
ที่สดุ โดยมีมลูคำ่สนิทรัพย์รวม 2.51 ล้ำนล้ำนบำท หรือร้อยละ 49.60 ของกองทนุรวมทัง้หมด รองลงมำ คือ กองทนุรวม       
ตรำสำรทนุ ซึง่มีมลูคำ่ประมำณ 1.44 ล้ำนล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.40 ของกองทนุรวมทัง้หมด ส ำหรับกองทนุรวมเพื่อกำร
เลีย้งชีพ (RMF) มีมลูคำ่สนิทรัพย์รวม 0.25 ล้ำนล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.54 จำก ณ สิน้ปี 2560                      
ในขณะท่ีกองทนุรวมหุ้นระยะยำว (LTF) มีมลูคำ่ทรัพย์สนิรวม 0.38 ล้ำนล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3.77 จำก ณ สิน้ปี 2560   

ภำพรวมธุรกิจกำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคลมีกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องและมีกำรแขง่ขนัคอ่นข้ำงสงู โดยมีมลูคำ่
สนิทรัพย์สทุธิในเดือนธนัวำคม 2561 ประมำณ 0.99 ล้ำนล้ำนบำท (จำกข้อมลูของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ ณ วนัท่ี 24  
มกรำคม 2562) เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2560 ร้อยละ 17.65   

ในสว่นของธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวมในปี 2561 บลจ.ภทัร ได้จัดตัง้กองทนุเปิดภทัร โกลบอล นิว เพอร์สเปก
ทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H) กองทนุเปิดภทัร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อกำรเลีย้งชีพ เฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-
H) และกองทนุเปิดภทัร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟเพื่อกำรเลีย้งชีพ อนัเฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-UH) รวมถึงกองทนุ
เปิดภทัร สตรำทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน่ เพื่อกำรเลีย้งชีพ (PHATRA SG-AA RMF) เพื่อรองรับควำมต้องกำรของผู้ลงทนุให้
สำมำรถจดัสรรกำรลงทนุไปในทรัพย์สนิประเภทตำ่งๆ ได้หลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ 

บลจ.ภทัร จะยงัคงพฒันำผลติภณัฑ์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัควำมต้องกำรของผู้ลงทนุ
และเหมำะสมกบัภำวะตลำดในแตล่ะสถำนกำรณ์ 
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2.5 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.5.1 ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ 

2.5.1.1 แหลง่เงินทนุ 

กลุ่มธุรกิจฯ มีแหลง่เงินทุนที่ส ำคญัตำมงบกำรเงินรวม ได้แก่ เงินฝำกประเภทต่ำงๆ ตัว๋แลกเงิน  เงินกู้ ยืม และ
รำยกำรระหวำ่งธนำคำร โดยโครงสร้ำงเงินฝำกและเงินกู้ยืมมีดงันี ้

 

รายการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

เงินรับฝำก 109,923 63.1  132,878   67.2  181,694 74.5 

ตัว๋แลกเงิน (บีอ)ี 90 0.1 0  -    495 0.2 

หุ้นกู้  55,965 32.1  56,658   28.6  48,513 19.9 

รำยกำรระหวำ่งธนำคำร 8,360 4.8  8,290   4.2  13,157 5.4 

รวม 174,337 100.0  197,825   100.0  243,859 100.0 

 

ณ สิน้ปี 2561 แหลง่เงินทนุท่ีส ำคญัมีจ ำนวน 243,859 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 46,034 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 23.27 
จำก ณ สิน้ปี 2560 โดยเงินทนุเพิ่มขึน้ตำมกำรเพิม่ขึน้ของสนิเช่ือ ในระหวำ่งปี 2561 อตัรำดอกเบีย้ในตลำดเงินได้ปรับ
สงูขึน้ตัง้แตไ่ตรมำสที่ 3/2561 ธนำคำรได้ท ำกำรปรับโครงสร้ำงกำรระดมเงินให้เหมำะสมตอ่กำรบริหำรต้นทนุทำงกำรเงิน
ในแตล่ะชว่งเวลำ รวมถึงสร้ำงควำมสมดลุระหวำ่งกำรบริหำรต้นทนุทำงกำรเงินและบริหำรควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่งใน 
2 เกณฑ์หลกั คือ หลกัเกณฑ์กำรด ำรงสนิทรัพย์สภำพคลอ่งเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคลอ่งที่มีควำมรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) และหลกัเกณฑ์อตัรำสว่นที่มำและใช้ไปของแหลง่เงินท่ีมีควำมมัน่คง (Net Stable 
Funding Ratio: NSFR) ท ำให้ ณ สิน้ปี 2561 กลุม่ธุรกิจฯ มีหุ้นกู้ทัง้หมดมลูคำ่ 48,513 ล้ำนบำท จดัเป็นหุ้นกู้ทัว่ไปมลูคำ่ 
40,223 ล้ำนบำท และหุ้นกู้ ด้อยสทิธิมลูคำ่ 8,290 ล้ำนบำท สง่ผลให้สดัสว่นหุ้นกู้ปรับลดลงเป็นร้อยละ 19.89 จำกร้อยละ 
28.6 ณ สิน้ปี 2560 ขณะที่เงินรับฝำก ณ สิน้ปี 2561 เพิ่มขึน้ร้อยละ 36.7 เนื่องจำกธนำคำรได้เพิ่มกำรระดมเงินรับฝำก
มำกขึน้ รวมถึงกำรเพิม่ขึน้ของเงินรับฝำกระยะยำวเพื่อบริหำรควำมเสีย่งด้ำนอตัรำดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อกำรธนำคำร ซึง่มำ
จำกแนวโน้มวำ่อตัรำดอกเบีย้จะสงูขึน้ตัง้แตใ่นไตรมำสที่ 3/2561 โดยอตัรำดอกเบีย้จำ่ยของธนำคำรในปี 2561 ทรงตวัที่
ร้อยละ 2.3 เทำ่กบัปี 2560 

- นโยบำยอตัรำดอกเบีย้เงินรับฝำก 

คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนีส้ินเป็นผู้ก ำหนดกรอบกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้เงินรับฝำกและอัตรำ
ดอกเบีย้ตัว๋แลกเงินส ำหรับบคุคลธรรมดำและนิติบคุคล โดยมอบหมำยให้คณะอนกุรรมกำรดแูลด้ำนสภำพคลอ่ง (Money 
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Desk Sub-committee) พิจำรณำก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ที่เหมำะสมในแต่ละช่วงเวลำ โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้อง อำทิ ควำมต้องกำรด้ำนสภำพคล่องของธนำคำร กำรแข่งขนัของอตัรำดอกเบีย้ในตลำดเงินฝำก และแนวโน้ม
อตัรำดอกเบีย้ ทัง้นี ้กำรปฏิบตัิเก่ียวกับกำรรับเงินฝำกและกำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้เงินฝำกเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่
ประกำศโดยธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

2.5.1.2 กำรให้สนิเช่ือ  

- นโยบำยสนิเช่ือ  

ธนำคำรมีกำรก ำหนดนโยบำยสนิเช่ือเพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องยดึถือเป็นแนวทำงปฏิบตัิที่ชดัเจนเป็นมำตรฐำนเดียวกนั
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยนโยบำยสินเช่ือที่จัดท ำขึน้มีลกัษณะเป็นแนวทำงด ำเนินกำร ครอบคลุม
หลกักำรพืน้ฐำนในกำรพิจำรณำสนิเช่ือที่ก ำหนดไว้แล้ว สิง่ที่ผู้ปฏิบตัิงำนด้ำนสินเช่ือพึงระมดัระวงัและหลีกเลี่ยง และสิ่งที่
ธนำคำรสนบัสนนุให้ด ำเนินกำรเพื่อขยำยสนิเช่ืออยำ่งมีคณุภำพ   

นโยบำยสนิเช่ือถือเป็นสว่นส ำคญัที่ช่วยสนบัสนนุกำรด ำเนินกำรตำมกลยทุธ์ของธนำคำร เพื่อให้บรรลเุป้ำหมำย
กำรให้สนิเช่ือ และสำมำรถควบคมุพอร์ตสนิเช่ือให้เป็นไปตำมระดบัควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ มีกำรก ำหนดสดัสว่นของพอร์ต
สินเช่ือให้เหมำะสมตำมประเภทธุรกิจ โดยค ำนึงถึงกำรกระจุกตัวและกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ตสินเช่ือต่อกำร
เปลี่ยนแปลงภำวะเศรษฐกิจอย่ำงสม ่ำเสมอ และประเมินระดบัควำมเสี่ยงโดยรวมให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
รวมทัง้มีหลกัเกณฑ์กำรให้สนิเช่ือที่ครอบคลมุกลุม่ธุรกิจเปำ้หมำย   

- นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งจำกกำรให้สนิเช่ือ  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งท ำหน้ำที่ก ำหนดหลกัเกณฑ์สนิเช่ือแตล่ะประเภท โดยอ้ำงอิงจำกนโยบำยสนิเช่ือ
หลกั (Core Credit Policy) นโยบำยสินเช่ือรำยย่อย (Retail Lending Policy) และนโยบำยสินเช่ือธุรกิจ (Commercial 
Lending Policy) ซึ่งหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวจะประกอบด้วยเนือ้หำที่ครอบคลมุแนวทำงกำรคดัเลือกลกูค้ำ กำรวิเครำะห์
สนิเช่ือ และกำรก ำหนดเง่ือนไขที่จ ำเป็นในแตล่ะธุรกิจ ทัง้ก่อนกำรอนมุตัิไปจนถึงกำรบริหำรสนิเช่ือ โดยมีประธำนสำยเป็น
ผู้ รับผิดชอบติดตำมกำรดแูลกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

ส ำหรับสนิเช่ือรำยยอ่ย ธนำคำรได้พฒันำแบบจ ำลองควำมเสีย่ง Credit Scoring โดยใช้ข้อมลูทำงสถิติของลกูค้ำ
ของธนำคำร โดยผลกำรค ำนวณจำกแบบจ ำลองร่วมกับข้อมูลจำกส ำนกังำนข้อมูลเครดิตแห่งชำติ (National Credit 
Bureau) จะถูกน ำมำใช้เพื่อประกอบกำรตดัสินกำรให้สินเช่ือ ตำมแนวทำงมำตรฐำนขัน้ต ่ำในกำรด ำรงเงินกองทนุของ 
Basel Committee for Banking Supervision ตำมวิธี Internal Ratings Based Approach – IRB 

นอกจำกนี ้ธนำคำรมีกำรทบทวนและประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยสินเช่ือและกำรปฏิบัติงำนใน
กระบวนกำรสนิเช่ือเพื่อให้มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอ โดยทบทวนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือ
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภำยในหรือภำยนอกที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง 

- กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี ้ 

กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนีเ้ป็นกำรด ำเนินกำรแก้ไขหนีท้ัว่ไปและหนีท้ี่มีปัญหำ เพื่อให้ธนำคำรมีโอกำสได้รับช ำระ
หนีค้ืนสงูสดุ หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในกำรด ำเนินกิจกำรตอ่ไปทัง้ลกูหนีแ้ละธนำคำร โดยเฉพำะลกูหนีท้ี่ประสบ



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

สว่นท่ี 1-2 หน้ำ 2-44 
 

ปัญหำกำรช ำระหนีเ้นื่องจำกผลกระทบทำงเศรษฐกิจ แตย่งัมแีนวโน้มที่จะด ำเนินธุรกิจตอ่ไปได้ ทัง้นี ้ กำรปรับปรุง
โครงสร้ำงหนีจ้ะต้องค ำนงึถึงควำมสำมำรถที่แท้จริงของลกูหนี ้ รวมถึงอตัรำผลตอบแทน อตัรำกำรรับช ำระหนี ้ และควำม
เสีย่งที่จะยอมรับได้ ทัง้นี ้ จะต้องเป็นลกูหนีท้ีม่เีจตนำที่จะช ำระหนี ้ และวิธีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนีก้บัลกูหนีแ้ตล่ะรำย
ต้องมกีำรพิจำรณำควำมเป็นไปได้อยำ่งสมเหตสุมผล กรณีลกูหนีไ้มใ่ห้ควำมร่วมมือในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนีห้รือมี
แนวโน้มแก้ไขหนีไ้มไ่ด้ เจ้ำหน้ำที่บริหำรสนิเช่ือจะขออนมุตัิด ำเนินคดตีอ่ผู้มีอ ำนำจอนมุตัิและโอนบญัชีลกูหนีไ้ปยงั
หนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบด้ำนกฎหมำยโดยเร็วเพื่อให้ด ำเนินคดตีอ่ไป 

- กำรติดตำมหนีผิ้ดนดั 

ธนำคำรมีนโยบำยในกำรติดตำมให้ลกูหนีผิ้ดนดัทกุรำยช ำระหนีท้ัง้หมดคืนแก่ธนำคำรโดยเร็ว โดยธนำคำรจะ
ประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีแ้ละควำมร่วมมือของลกูหนีแ้ตล่ะรำย เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรติดตำมและแก้ไขหนีท้ี่
เหมำะสม ธนำคำรจะพิจำรณำปรับปรุงโครงสร้ำงหนีข้องลกูหนีร้ำยที่ให้ควำมร่วมมือและมแีนวโน้มสำมำรถปฏิบตัิได้ตำม
เง่ือนไขข้อตกลงใหมเ่พื่อให้ธนำคำรมีโอกำสได้รับช ำระหนีค้ืนสงูสดุและเหมำะสมกบัควำมสำมำรถที่แท้จริงของลกูหนี ้
กรณีลกูหนีบ้ำงรำยไมส่ำมำรถช ำระหนีห้รือไมส่ำมำรถติดต่อได้หรือไมใ่ห้ควำมร่วมมือ แตภ่ำระหนีส้นิท่ียงัคงมีอยูก่บั
ธนำคำรยงัคงเหลอือยูเ่ป็นจ ำนวนมำก จะเป็นหน้ำที่ของส ำนกัทีป่รึกษำกฎหมำยและงำนคดีหรือบคุคลภำยนอกจะต้องสบื
หำติดตำมทรัพย์สนิของลกูหนี ้เพื่อน ำมำช ำระหนีโ้ดยไมม่ีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

- กำรอนมุตักิำรให้กู้ยมืและอ ำนำจกำรอนมุตั ิ 

ธนำคำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจและรูปแบบกำรอนมุตัิสนิเช่ือและธุรกรรมคล้ำยกำรให้สนิเช่ือของธนำคำรตำมที่
ปรำกฏในนโยบำยสนิเช่ือคูค้่ำและนโยบำยสนิเช่ือธุรกิจของธนำคำร ซึง่ได้แก่ ธุรกรรมสนิเช่ือคูค้่ำ สนิเช่ือเพื่อใช้ประกอบ
ธุรกิจขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดยอ่ม สนิเช่ือบริหำรหนี ้ สนิเช่ือเพื่อซือ้ทรัพย์รอขำย รวมถึงกำรอนมุตัิสนิเช่ือรำย
ยอ่ยที่วงเงินอนมุตัเิกินกวำ่ทีก่ ำหนดไว้ในนโยบำยอ ำนำจอนมุตัิสนิเช่ือรำยยอ่ยแบบ Product Program ส ำหรับสนิเช่ือรำย
ยอ่ย ธนำคำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนมุตัิตำมระดบัวงเงินและเง่ือนไขสินเช่ือตำมระดบัขัน้ตัง้แตร่ะดบัเจ้ำหน้ำที่ถงึระดบั
ประธำนสำย โดยมีกำรตรวจสอบเครดิตและวิเครำะห์สนิเช่ือตำม Product Program ที่ก ำหนด ทัง้นี ้ ทกุๆ Product 
Program จะถกูก ำหนด Early Warning Indicator หำกมีระดบัหนีเ้สยีสงูกวำ่ก ำหนด ธนำคำรจะมีกำรปรับปรุง Product 
Program ให้เหมำะสมตอ่ไป นอกจำกนี ้ ธนำคำรมกีำรบริหำรควำมเสีย่งระดบัพอร์ตสนิเช่ือผำ่นกำรก ำหนดตวัชีว้ดัและ
เพดำนควำมเสีย่ง ซึง่รวมถึงกำรกระจกุตวัของสนิเช่ือ ซึง่ต้องรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2.5.1.3 ควำมสำมำรถในกำรด ำรงเงินกองทนุของธนำคำร 

กลุม่ธุรกิจฯ ได้ให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำรเงินกองทนุเป็นอยำ่งมำก เพื่อให้มัน่ใจว่ำกลุม่ธุรกิจฯ จะมีกล
ยทุธ์ในกำรรักษำระดบัเงินกองทุนให้สงูกว่ำเป้ำหมำยกำรด ำรงเงินกองทุนที่ก ำหนดไว้ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
ธนำคำรมีระดบัเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 16.29 สงูกว่ำอตัรำส่วนเงินกองทุนขัน้ต ่ำและ
เงินกองทุนส่วนเพิ่มของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 10.375 โดยมีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของ
ธนำคำรดงันี ้
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งบการเงนิเฉพาะธนาคาร Basel III 

อัตราส่วนเงนิกองทุนตามกฏหมาย  

 (ร้อยละ) 

31 ธันวาคม 
2559 

 

31 ธันวาคม 
2560 

 

31 ธันวาคม 
2561 

 

อัตราส่วนเงนิกองทุน
ขัน้ต ่าและเงนิกองทุน

ส่วนเพิ่ม* 

ตามข้อก าหนด 

ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ
ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 

15.01 13.30 12.49 6.375 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 15.01 13.30 12.49 7.875 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 3.52 3.15 3.80  -  

เงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 18.53 16.45 16.29 10.375 

*อตัรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤตก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็น
สว่นของเจ้ำของเพิ่มเติมจำกกำรด ำรงอตัรำสว่นเงินกองทนุขัน้ต ่ำอีกร้อยละ 0.625 ในแตล่ะปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2559 จนครบร้อยละ 
2.50 ในวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 

 

หำกรวมก ำไรถึงสิน้ปี 2561 เงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งเทำ่กบัร้อยละ 17.46 และเงินกองทนุชัน้ที่ 1 เท่ำกบัร้อย
ละ 13.65 

2.5.1.4 กำรบริหำรสภำพคลอ่ง  

ธนำคำรก ำหนดให้กำรบริหำรสภำพคล่องอยู่ภำยใต้กำรดแูลและกำรก ำหนดกลยทุธ์ของคณะกรรมกำรบริหำร
สินทรัพย์และหนีส้ิน โดยมีคณะอนุกรรมกำรดูแลด้ำนสภำพคล่องเป็นกลไกส ำคัญในกำรพิจำรณำอัตรำดอกเบีย้ให้
สอดคล้องกบัควำมต้องกำรด้ำนสภำพคล่อง  นอกจำกนี ้ยงัมีฝ่ำยบริหำรเงินเป็นหน่วยงำนหลกัท ำหน้ำที่ในกำรบริหำร
สภำพคลอ่ง โดยมีกำรบริหำรฐำนะสภำพคลอ่งอยำ่งใกล้ชิดทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว ให้สอดคล้องกบัปัจจยัภำยใน ซึ่ง
ได้แก่ แผนกำรขยำยธุรกิจและกำรด ำรงสนิทรัพย์สภำพคลอ่งของธนำคำร และปัจจยัภำยนอก ซึง่ได้แก่  สภำวะกำรแข่งขนั 
และแนวโน้มอตัรำดอกเบีย้ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนีส้ินได้ก ำหนดให้มีกำรทบทวนภำวะเศรษฐกิจและ
แนวโน้มอตัรำดอกเบีย้เป็นประจ ำ เพื่อให้กำรบริหำรสภำพคลอ่งทนัต่อควำมผนัผวนของเศรษฐกิจทัง้ภำยในและภำยนอก
ประเทศ  

 ธนำคำรได้บริหำรจดักำรสภำพคลอ่งให้เป็นไปตำมกฎระเบียบท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด ซึป่ระกอบด้วย
กำรก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ด ำรงเงินฝำกที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทย (Reserve Requirement)  หลกัเกณฑ์กำรด ำรง
สนิทรัพย์สภำพคลอ่งเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคลอ่งที่มคีวำมรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) และ
หลกัเกณฑ์อตัรำสว่นท่ีมำและใช้ไปของแหลง่เงินท่ีมีควำมมัน่คง (Net Stable Funding Ratio: NSFR) โดยบริหำรสภำพ
คลอ่งให้อยูใ่นระดบัเหมำะสมที่สดุโดยพิจำรณำปัจจยัทัง้ในด้ำนต้นทนุทำงกำรเงินและควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่ง 
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นอกจำกนี ้ ยงัมกีำรกระจำยตวัของแหลง่เงินทนุท่ีเหมำะสม โดยไมอ่ำศยัเงินฝำกที่มำจำกกลุม่ผู้ฝำกเงินรำยใหญ่หรือ
สถำบนักำรเงินอื่นมำกเกินไป และให้มีกำรกระจำยตวัในแตล่ะประเภทและอำยคุรบก ำหนด ส ำหรับกรณีเหตฉุกุเฉินใน
ภำวะวกิฤตตำ่งๆ ธนำคำรมีกำรจดัท ำแผนรองรับเหตฉุกุเฉินด้ำนสภำพคลอ่งเพื่อให้มีแหลง่สภำพคลอ่งเพียงพอท่ีจะรองรับ
กำรถอนเงินของผู้ฝำกในสถำนกำรณ์ที่ไมป่กติ  

2.5.1.5 กำรจดัชัน้สนิทรัพย์ กำรตัง้ส ำรอง และกำรตดัจ ำหนำ่ยหนีส้ญู 

ธนำคำรปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์กำรจดัชัน้สนิทรัพย์และกำรกนัเงินส ำรองของธนำคำรแหง่ประเทศไทยและ
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งพิจำรณำเห็นวำ่เหมำะสม  ธนำคำรจะตดัลกูหนีอ้อกจำกบญัชีเมื่อเห็นวำ่ไม่
สำมำรถทีจ่ะเรียกช ำระหนีค้ืนได้ เช่น ได้ด ำเนินคดีทำงกฎหมำยแล้ว ลกูหนีไ้มม่ีทรัพย์สนิท่ีจะช ำระหนีไ้ด้ หรือไมม่ีบคุคลค ำ้
ประกนั หรือหลกัประกนัไมม่ีคำ่แล้ว ธนำคำรสำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยกำรตดัจ ำหนำ่ยหนีส้ญูและหนีส้ญูรับคืนให้ถือ
ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของประกำศธนำคำรแหง่ประเทศไทย หลกัเกณฑ์กำรตดัหนีส้ญูของกรมสรรพำกร และหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งพิจำรณำเห็นวำ่เหมำะสม ทัง้นี ้ กำรตดัลกูหนีอ้อกจำกบญัชีจะต้องไมเ่ป็นกำรเอือ้
ประโยชน์แก่กรรมกำร ผู้บริหำรระดบัสงู ผู้ ถือหุ้นของธนำคำร หรือผู้ที่เก่ียวข้อง หรือกิจกำรท่ีบคุคลดงักลำ่วมีผลประโยชน์
เก่ียวข้อง  

 
2.5.2 ธุรกิจตลำดทนุ  

2.5.2.1  แหลง่เงินทนุ 

ปัจจบุนักลุม่ธุรกิจตลำดทนุอำศยัแหลง่เงินทนุสว่นหนึ่งจำกธนำคำรซึ่งเป็นบริษัทแม่ และ บล.ภทัร ยงัมีกำรออก
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง และจดัเตรียมแหลง่เงินทนุอื่นไว้โดยมีวงเงินกู้ยืมเบิกเงินเกินบญัชีกบัธนำคำรพำณิชย์หลำยแหง่ 

2.5.2.2 กำรจดัหำเงินทนุหรือกำรให้กู้ยืมผำ่นบคุคลที่เก่ียวข้องกบัผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

ในปี 2561 ธนำคำรได้รับอนญุำตจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทยให้สำมำรถให้สนิเช่ือแก่กลุม่ธุรกิจตลำดทนุเป็น
สดัสว่นร้อยละ 25 ของเงินกองทนุรวมของธนำคำร สง่ผลท ำให้กลุม่ธุรกิจตลำดทนุมวีงเงินกู้ยมืกบัธนำคำร โดยแตล่ะ
บริษัทสำมำรถกู้ยมืเงินได้ไมเ่กินวงเงินท่ีก ำหนด และทกุบริษัทรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 25 ของเงินกองทนุของกลุม่ Solo 
Consolidation  

2.5.2.3  กำรอนมุตัวิงเงินและอ ำนำจกำรอนมุตัิ 

บล.ภทัร มีนโยบำยในกำรพิจำรณำอนุมตัิวงเงินเพื่อซือ้ขำยหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้ำ โดยพิจำรณำจำกฐำนะทำง
กำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูค้ำ และรำยได้ประจ ำของลกูค้ำ 

2.5.2.4 กำรให้สนิเช่ือโดยใช้หลกัทรัพย์เป็นหลกัประกนั 

ธนำคำรมีบริกำรให้สนิเช่ือแก่ลกูค้ำบคุคลรำยใหญ่ของ บล.ภทัร ภำยใต้บริกำรดงันี ้

1) สนิเช่ือ Lombard  เป็นกำรให้สนิเช่ือหมนุเวียนแบบอเนกประสงค์ โดยใช้สินทรัพย์ทำงกำรเงินของลกูค้ำที่
อยูภ่ำยใต้กำรจดักำรของ บล.ภทัร เป็นหลกัประกนั อำทิ เงินสด หุ้นสำมญัของบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ เฉพำะที่อยู่ในดชันี SET100 (ยกเว้นหุ้น KKP) กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำร
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ลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีมีกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกองทนุรวม
ที ่บลจ.ภทัร เป็นบริษัทจดักำรกองทนุ เป็นต้น  

2) สินเช่ือ Portfolio for Property Financing (PPF) เป็นกำรให้สินเช่ือไม่หมนุเวียน โดยใช้ที่ดินเปลำ่ ที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นบ้ำนหรืออำคำรพำณิชย์ และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆ เช่น อพำร์ตเม้นต์ 
โรงแรม ห้องชุด พร้อมด้วยสินทรัพย์ทำงกำรเงินของลูกค้ำที่อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของ บล.ภัทร เป็น
หลกัประกนั อำทิ เงินสด หุ้นสำมญัของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ เฉพำะที่อยูใ่นดชันี SET100 
(ยกเว้นหุ้น KKP) กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ กองทนุรวมโครงสร้ำง
พืน้ฐำนท่ีมีกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกองทนุรวมที่ บลจ.ภทัร เป็นบริษัทจดักำรกองทนุ เป็นต้น  

2.5.2.5  ควำมสำมำรถในกำรด ำรงเงินกองทนุสภำพคลอ่ง  

อตัรำสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์สภำพคลอ่งสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ของ บล.ภทัร เกินกว่ำอตัรำขัน้ต ่ำ
ที่ร้อยละ 7.00 ตำมหลกัเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์สภำพคลอ่งสทุธิตำมที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด โดยแสดง
รำยละเอียดในตำรำงดงันี ้

 

เงนิกองทุนสภาพคล่อง (ร้อยละ) ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 

บล.ภทัร 32.22 32.31 62.42 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 

ปัจจยัควำมเสี่ยงดงัต่อไปนีไ้ม่รวมถึงปัจจัยควำมเสี่ยงโดยทัว่ไปที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มธุรกิจฯ  
นอกจำกนี ้ยงัอำจมีควำมเสี่ยงอื่นๆ  ที่กลุม่ธุรกิจฯ ไม่อำจทรำบได้ในขณะนีห้รือควำมเสี่ยงที่กลุม่ธุรกิจฯ พิจำรณำว่ำไม่เป็น
สำระส ำคญัในขณะนีแ้ต่อำจถือเป็นควำมเสี่ยงที่มีควำมส ำคัญในอนำคตและอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อธุรกิจ 
รำยได้ ผลก ำไร สนิทรัพย์ สภำพคลอ่ง หรือแหลง่เงินทนุของกลุม่ธุรกิจฯ ได้  

1. การเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศอาจส่งผลกระทบโดยตรงกบัธุรกิจของธนาคาร
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ  

ธุรกิจของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ต้องพึ่งพิงกบัสภำวะเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและเศรษฐกิจโลก โดยในปี 
2561 ที่ผำ่นมำ เศรษฐกิจทัง้ในประเทศและเศรษฐกิจโลกขยำยตวัได้ดีในช่วงคร่ึงปีแรกตอ่เนื่องมำจำกปลำยปีที่แล้ว เศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกำขยำยตวัได้ดีจำกปัจจยัพืน้ฐำนทำงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและจำกแรงกระตุ้นภำคกำรคลงั สง่ผลให้ตลำดแรงงำน
เร่ิมตงึตวั (อตัรำกำรวำ่งงำนอยูใ่นระดบัต ่ำที่สดุในรอบ 49 ปี) ขณะที่อตัรำเงินเฟอ้ปรับตวัเข้ำสูร่ะดบัเปำ้หมำย น ำไปสูก่ำรปรับ
ขึน้อตัรำดอกเบีย้นโยบำยและกำรลดขนำดงบดลุของธนำคำรกลำงสหรัฐอยำ่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป  อยำ่งไรก็ดี ในช่วงคร่ึงหลงัของ
ปี 2561 ภำวะกำรเงินโลกที่เร่ิมตึงตวัขึน้ประกอบกบัควำมกงัวลต่อนโยบำยกีดกนัทำงกำรค้ำของสหรัฐอเมริกำและ จีนที่เพิ่ม
ควำมรุนแรงมำกขึน้ได้สง่ผลกระทบมำยงักลุม่ประเทศก ำลงัพฒันำ ท ำให้เกิดควำมผนัผวนและแรงกดดนัต่อค่ำเงินและรำคำ
สนิทรัพย์ในหลำยประเทศผำ่นเงินทนุเคลือ่นย้ำยที่ไหลออกจำกกลุม่ประเทศตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets) โดยเฉพำะ
กลุ่มประเทศที่มีควำมเปรำะบำงทำงเสถียรภำพด้ำนต่ำงประเทศ ส่งผลให้ธนำคำรกลำงในภูมิภำคบำงแห่งปรับขึน้อตัรำ
ดอกเบีย้นโยบำย  

ในปี 2562 เศรษฐกิจโลกโดยรวมมีแนวโน้มขยำยตวัที่ชะลอลง โดยเผชิญควำมเสี่ยง 4 ประกำร คือ 1) นโยบำยกีด
กันทำงกำรค้ำของสหรัฐอเมริกำที่อำจเข้มข้นขึน้ โดยเฉพำะกำรด ำเนินกำรกับประเทศจีนทัง้ในด้ำนกำรค้ำ ทรัพย์สินทำง
ปัญญำและเทคโนโลยี ซึ่งสง่ผลกระทบต่อ Global Supply Chain และปริมำณกำรค้ำโลก 2) ปัญหำเสถียรภำพเศรษฐกิจ
กำรเงินภำยในประเทศของจีน ซึ่งอำจฉุดรัง้ให้เศรษฐกิจจีนชะลอตวัลงกว่ำที่คำดหรือท ำให้รัฐบำลจีนจ ำเป็นต้องผ่อนปรน
มำตรกำรด้ำนกำรเงินอยำ่งตอ่เนื่อง 3) สถำนกำรณ์กำรเมืองในยโุรป ไมว่ำ่จะเป็นควำมไมแ่นน่อนในกำรเจรจำ Brexit ระหวำ่ง
ประเทศองักฤษกบัสหภำพยโุรป (European Union) หรือปัญหำเร่ืองร่ำงงบประมำณประจ ำปี 2562 ของประเทศอิตำลีที่ไม่
สอดคล้องกบัข้อเสนอของสหภำพยโุรป ซึ่งอำจน ำไปสูก่ระบวนกำรพิจำรณำลงโทษ EDP และ 4) ควำมตึงเครียดในภมูิภำค
ตะวันออกกลำงทัง้จำกมำตรกำรคว ่ำบำตรประเทศอิหร่ำนของสหรัฐอเมริกำและกำรเปลี่ยนแปลงสมำชิกภำพของกลุ่ม
ประเทศผู้ผลติน ำ้มนัเพื่อกำรสง่ออก (OPEC) อำจกระทบตอ่ควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัในตลำดโลกในอนำคต 

เศรษฐกิจไทยขยำยตวัได้ดีในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2561 โดยมีแรงขบัเคลื่อนจำกทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ แต่
เร่ิมสง่สญัญำณชะลอตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2561 โดยได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ซึง่เห็นได้จำกภำค
กำรสง่ออกที่ชะลอตวัลง ประกอบกบัจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวจีนท่ีลดลงอยำ่งตอ่เนื่องนบัตัง้แตเ่หตกุำรณ์เรือลม่ที่จงัหวดัภเูก็ต  

ส ำหรับปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะยงัคงเผชิญควำมเสี่ยงจำกเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง ผลกระทบจำก
สงครำมทำงกำรค้ำ เศรษฐกิจประเทศคูค้่ำที่อำจขยำยตวัได้ต ำ่กวำ่ทีค่ำดกำรณ์ไว้ ซึง่อำจสง่ผลให้กำรเติบโตของเศรษฐกิจไทย
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ชะลอตวัลง ถึงแม้ภำคกำรทอ่งเที่ยวคำดวำ่จะฟืน้ตวัได้ในช่วงไตรมำสที่ 1/2562 จำกกำรกลบัมำของนกัทอ่งเที่ยวจีน แต่อตัรำ
กำรเติบโตคำดวำ่จะไมส่งูเทำ่กบัในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 ประกอบกบัทิศทำงกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำง
สหรัฐมีแนวโน้มท ำให้ภำวะกำรเงินโลกตึงตวัขึน้อย่ำงต่อเนื่อง อำจส่งผลให้ตลำดกำรเงินและตลำดอตัรำแลกเปลี่ยนยงัคง
เผชิญควำมผนัผวนสงู นอกจำกนี ้ควำมไมแ่นน่อนภำยในประเทศเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองอำจกระทบต่อกำร
ลงทนุในปี 2562 

เพื่อบริหำรควำมเสี่ยงดงักลำ่ว กลุม่ธุรกิจฯ ได้มีกำรเฝำ้ระวงั วิเครำะห์ข้อมลู และติดตำมสถำนกำรณ์ที่อำจส่งผล
กระทบตอ่กลุม่ธุรกิจฯ อยำ่งสม ่ำเสมอ ปรับปรุงโครงสร้ำงสนิทรัพย์และหนีส้ินให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป พฒันำ
หลกัเกณฑ์กำรคดักรองลูกหนีเ้พื่อเพิ่มสัดส่วนลกูหนีท้ี่มีคุณภำพ เน้นกำรรวมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำไปในกระบวนกำร
ด ำเนินธุรกิจ ทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Test) และเตรียมแผนรองรับส ำหรับเหตกุำรณ์วิกฤตที่อำจเกิดขึน้อยำ่งสม ่ำเสมอ 

อย่ำงไรก็ตำม ควำมผนัผวนของเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและเศรษฐกิจโลก รวมถึงภำวะกำรเมืองและนโยบำยของ
รัฐบำลเป็นปัจจยัที่อยูน่อกเหนือกำรควบคมุของกลุม่ธุรกิจฯ กลุม่ธุรกิจฯ จึงไม่อำจรับรองได้ว่ำเมื่อเกิดผลกระทบดงักลำ่วขึน้
ในระดบัท่ีรุนแรงแล้วจะไมเ่กิดผลกระทบตอ่กลุม่ธุรกิจฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

2. กลุ่มธุรกิจฯ อาจไม่สามารถบรรลเุป้าหมายตามแผนกลยทุธ์ที่วางไว้ ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั 
รวมถึงผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ  

ในกำรด ำเนินกำรให้แผนกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจฯ ส ำเร็จลุล่วง กลุ่มธุรกิจฯ จ ำเป็นต้องพัฒนำและปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งกำรพัฒนำดังกล่ำวอำจต้องใช้งบลงทุนในปริมำณสูง รวมถึงจ ำเป็นต้องใช้
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรยำวนำน อำทิ กำรจัดตัง้และขยำยสำยงำนเพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตในอนำคต กำรพฒันำ
ผลติภณัฑ์ใหม ่กำรขยำยฐำนลกูค้ำบคุคลและลกูค้ำ PRIORITY ที่ต้องอำศยับคุลำกรที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและกำรเปิด
กว้ำงของกฎระเบียบในด้ำนกำรก ำกบัดแูล เพื่อให้สำมำรถให้บริกำรและเสนอขำยผลิตภณัฑ์ได้เทียบเคียงกบัต่ำงประเทศ ซึ่ง
กลุ่มธุรกิจฯ คำดว่ำแผนกำรดงักล่ำวจะมีกำรลงทุนและมีต้นทุนที่สงู แต่ก็มีควำมจ ำเป็นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจฯ สำมำรถด ำเนิน 
กลยุทธ์ให้เข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยได้ดีขึน้ เป็นต้น โดยกลุ่มธุรกิจฯ ไม่อำจรับประกนัได้ว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุ
เปำ้หมำยตำมแผนกลยทุธ์ข้ำงต้นได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด และไม่อำจรับรองได้ว่ำแม้กลุม่ธุรกิจฯ จะสำมำรถด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จได้ตำมแผน กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจะสำมำรถท ำให้กลุ่มธุรกิจฯ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทดัเทียมหรือเหนือกว่ำ
คูแ่ขง่ 

นอกจำกนี ้แผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ มีควำมเก่ียวข้องกบักำรพฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นอย่ำง
มำก ทัง้กระบวนกำรด ำเนินงำนภำยใน แผนกำรขยำยผลติภณัฑ์ บริกำร รวมถึงช่องทำงกำรให้บริกำรท่ีหลำกหลำย ครอบคลมุ
และมีประสทิธิภำพ เพื่อพฒันำกำรให้บริกำรของกลุม่ธุรกิจฯ ให้สอดรับกบักำรเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในสงัคมยคุ
ดิจิทลั (Digitalization) ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยทุธ์ดงักลำ่วจึงเก่ียวข้องกบัควำมสำมำรถของกลุม่ธุรกิจฯ 
ในกำรปรับปรุงและพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีขีดควำมสำมำรถทดัเทียมหรือสงูกว่ำคู่แข่ง ซึ่งกลุม่ธุรกิจฯ  ไม่อำจ
รับรองได้ว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรปรับปรุงและพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้บรรลตุำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ หรืออำจ
พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศแล้วเสร็จแต่ล่ำช้ำกว่ำคู่แข่งในตลำด จนท ำให้กลุ่มธุรกิจฯ สญูเสียควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัไป หรือถึงแม้ว่ำกลุ่มธุรกิจฯ จะสำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย แต่กลุ่ม  
ธุรกิจฯ ก็ยงัคงมีควำมเสี่ยงจำกกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรของตลำดผิดไปจำกควำมเป็นจริง ท ำให้ผลิตภณัฑ์ บริกำรหรือ
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ธุรกรรมใหมไ่มไ่ด้รับควำมนิยมตำมที่วำงแผนไว้ สง่ผลให้ก ำไรไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำย หรือกลุม่ธุรกิจฯ อำจมีประสบกำรณ์ไม่
เพียงพอในผลติภณัฑ์หรือบริกำรใหมน่ัน้ สง่ผลให้ไมส่ำมำรถแขง่ขนัได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมแผนกลยทุธ์ที่
วำงไว้  

3. ธนาคารอาจไม่สามารถด ารงเงินกองทนุได้เพียงพอต่อความต้องการเพือ่รองรับการขยายธุรกิจและการแข่งขนัใน
อนาคต 

 ควำมเพียงพอของเงินกองทนุของธนำคำรภำยใต้หลกัเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยและหลกัเกณฑ์กำรด ำรง
เงินกองทุนตำม Basel III เป็นผลจำกปริมำณสินทรัพย์เสี่ยง (Risk-Weighted Asset: RWA) และระดบัเงินกองทนุตำม
กฎหมำย (Regulatory Capital) โดยทัง้ปริมำณสินทรัพย์เสี่ยงและระดบัเงินกองทนุตำมกฎหมำยอำจได้รับผลกระทบจำก
ปัจจัยหลำยประกำร อำทิ ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจและควำมเสี่ยงของธนำคำรที่เปลี่ยนไป รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของ
กฎเกณฑ์เร่ืองกำรด ำรงเงินกองทนุ นอกจำกนี ้หำกธนำคำรมีผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนก็จะสง่ผลตอ่ระดบัเงินกองทนุตำม
กฎหมำยซึ่งจะถูกปรับลดลง และกระทบต่อควำมเพียงพอของเงินกองทนุในที่สดุ โดยหำกเงินกองทุนของธนำคำรลดต ่ำลง
เนื่องจำกปัจจัยใดๆ ธนำคำรอำจจ ำเป็นต้องเพิ่มทนุเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจตำมแผนกลยทุธ์ ซึ่งอำจท ำได้ยำกหรืออำจมี
ต้นทนุทำงกำรเงินท่ีสงู หรือหำกธนำคำรไม่สำมำรถเพิ่มทนุได้ ธนำคำรอำจไม่สำมำรถขยำยธุรกิจได้ตำมแผน ซึ่งอำจกระทบ
ตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของธนำคำร หรืออำจจ ำเป็นต้องลดขนำดของธุรกิจลง หำกธนำคำรไมส่ำมำรถแก้ไข
ข้อจ ำกดัด้ำนเงินกองทนุได้ในระยะยำว 

 ในปี 2561 กลุม่ธุรกิจฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรเสริมสร้ำงเงินกองทนุให้มีควำมแข็งแกร่งในกำรรองรับควำมเสี่ยงด้ำน
ต่ำงๆ และกำรขยำยตัวทำงธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ รวมถึงมีระดับควำมเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง นอกจำกนี ้
ธนำคำรยังมีนโยบำยกำรด ำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำรขยำยตัวทำงธุรกิจในอนำคต โดย
เปำ้หมำยกำรด ำรงเงินกองทนุและระดบัเงินกองทนุขัน้ต ่ำที่ต้องด ำรงไว้ได้ถกูก ำหนดไว้ในข้อควำมควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
ธนำคำรท่ีได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรธนำคำร ทัง้นี ้เปำ้หมำยกำรด ำรงเงินกองทนุและระดบัเงินกองทนุขัน้ต ่ำที่ธนำคำร
ก ำหนดขึน้ได้สะท้อนถึงวตัถปุระสงค์หลกัตำ่งๆ ดงันี ้

- ด ำรงเงินกองทนุสงูกวำ่เกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทนุขัน้ต ่ำที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนดตำมเกณฑ์กำรด ำรง
เงินกองทนุขัน้ต ่ำ เพื่อปอ้งกนัควำมเสีย่งที่มีนยัส ำคญัอื่นซึง่ไมร่วมอยูใ่นเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทนุขัน้ต ่ำ 

- ด ำรงเงินกองทนุให้สอดคล้องกบัระดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดบัของควำมเบี่ยงเบน
จำกควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ซึง่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรธนำคำร 

- ค ำนึงถึงระดบัเงินกองทนุภำยใต้ภำวะวิกฤต และมีแผนรองรับกำรรักษำระดบัเงินกองทุนภำยใต้ภำวะวิกฤต
ไมใ่ห้ต ่ำไปกวำ่เกณฑ์ที่ก ำหนด 

- ด ำรงเงินกองทุนให้เพียงพอกับควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญที่ธนำคำรเผชิญอยู่ตำมเกณฑ์กำรก ำกับดูแ ลโดย
ทำงกำร 

- ค ำนงึถึงผลกระทบที่มีตอ่ผู้ ถือหุ้นในกำรด ำรงเงินกองทนุ 

ทัง้นี ้เพื่อให้กระบวนกำรในกำรประเมินเงินกองทนุมีควำมสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ธนำคำรได้มีกำรด ำเนินกำรดงันี  ้
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- พฒันำระบบประเมินควำมเสีย่งที่มีนยัส ำคญัที่สำมำรถประเมินได้โดยใช้วิธีเชิงปริมำณ ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิต ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบตัิกำร ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตวัด้ำนเครดิต และควำม
เสีย่งด้ำนอตัรำดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อกำรธนำคำร ทัง้ภำยใต้ภำวะปกติและภำวะวิกฤต 

- พฒันำหลกัเกณฑ์ในกำรด ำรงเงินกองทุนที่เช่ือมโยงกบัระดบัควำมเสี่ยงที่มีนยัส ำคญัแต่ละประเภทดงักลำ่ว
ข้ำงต้น ในแตล่ะประเภทธุรกิจของธนำคำร 

- พฒันำระบบประเมินผลงำนของธุรกิจแต่ละประเภทโดยค ำนึงถึงต้นทุนในกำรด ำรงเงินกองทนุ  และสำมำรถ
แสดงผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นได้รับจำกธุรกิจแตล่ะประเภท 

- พฒันำกระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยงและควำมเพียงพอของเงินกองทุนโดยใช้วิธีประเมินระดบัเงินกองทุน
ทำงเศรษฐศำสตร์ 

 ส ำหรับปี 2562 กลุม่ธุรกิจฯ ยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรเสริมสร้ำงเงินกองทนุและใช้เงินกองทนุให้มีประสิทธิภำพ 
สำมำรถรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจ รวมถึงมีโครงสร้ำงของเงินกองทนุท่ีเหมำะสมและใกล้เคียงกบัอตุสำหกรรม  

 อย่ำงไรก็ตำม กลุม่ธุรกิจฯ ยงัต้องมีกำรระดมทนุตรำสำรหนีด้้อยสิทธิทัง้เพื่อรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจและเพื่อ
ทดแทนตรำสำรหนีด้้อยสิทธิที่จะครบก ำหนดอำยุ (Roll-over) ใน 7 - 10 ปีข้ำงหน้ำ กลุ่มธุรกิจฯ อำจมีควำมเสี่ยงที่จะไม่
สำมำรถระดมทุนเพื่อทดแทนตรำสำรหนีด้้อยสิทธิดงักล่ำวได้ หรือสำมำรถระดมทุนได้ แต่ด้วยต้นทุนที่สงูขึน้มำกจนส่งผล
กระทบตอ่ผลประกอบกำรอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 ในกำรบริหำรทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ควำมเหมำะสมของระดบัเงินกองทุนขัน้ต ่ำที่ธนำคำรต้องด ำรง ปริมำณควำม
ต้องกำรเงินกองทนุสว่นเพิ่มในอนำคตจำกกำรประมำณกำรท่ีสอดคล้องตำมแผนธุรกิจประจ ำปี ระดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
และระดบัของควำมเบี่ยงเบนจำกควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ของธนำคำรจะถกูน ำมำใช้ประมำณควำมเพียงพอของเงินกองทนุ แต่
หำกระดบัควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมประมำณกำรมีแนวโน้มที่จะต ่ำกว่ำระดบัควำมเบี่ยงเบนของเงินกองทนุขัน้ต ่ำ
เปำ้หมำยหรือเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทนุขัน้ต ่ำที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด ธนำคำรจะจดัท ำแผนเงินกองทนุ (Capital 
Plan) โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของทำงเลอืก รวมถึงแนวทำงปฏิบตัิเป็นครำวๆ ไป 

4. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ กระบวนการท างาน และ
ความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มธุรกิจฯ 

ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรมีอยู่และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ 
และระเบียบของภำครัฐรวมถึงหน่วยงำนที่ก ำกับดแูล อนัได้แก่ ธนำคำรแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงำนหลกัในกำรก ำกับ
ดูแล ส ำนกังำน ก.ล.ต. ซึ่งก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจด้ำนหลกัทรัพย์ที่ธนำคำรและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ด ำเนินกำรอยู ่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (“ส ำนกังำน คปภ.”) ซึ่งก ำกบัดแูลกำรประกอบธุรกิจ
ด้ำนนำยหน้ำประกันภยั (Bancassurance) นอกจำกนี ้ธนำคำรและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ยงัถูกก ำกับดูแลโดยหน่วยงำน
ก ำกบัดแูลอื่น เช่น ส ำนกังำนคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนกังำนปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (“ส ำนกังำน ปปง.”) ซึง่กฎหมำย
และข้อก ำหนดในกำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนก ำกับดแูลข้ำงต้นมีควำมเข้มงวดและมีกำรปรับเปลี่ยนให้มีควำมเข้มงวดขึน้
ตลอดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรสง่เสริมและพฒันำกำรด ำเนินกิจกำรของ
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ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และระเบียบ อนัจะเป็นพืน้ฐำนของผลกำรด ำเนินงำนที่ดี 
เพื่อกำรเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งของกลุม่ธุรกิจฯ อยำ่งยัง่ยืน 

 เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่ลกูค้ำจะได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และเป็นธรรมในกำรท ำธุรกรรมทำงด้ำนผลิตภณัฑ์
ทำงกำรเงินและกำรลงทุน ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จึงมุ่งปรับปรุงกำรให้บริกำรและกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ และระเบียบ โดยในปีที่ผ่ำนมำก็มีกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ หลำยประกำร เช่น กำรบริหำรจดักำรด้ำนกำร
ให้บริกำรแก่ลกูค้ำอยำ่งเป็นธรรม (Market Conduct) หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัช่องทำงให้บริกำรของธนำคำรพำณิชย์ หลกัเกณฑ์
กำรก ำกบัดแูลควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( Information Technology Risk) ของสถำบนักำรเงิน และประกำศ
คณะกรรมกำรวำ่ด้วยสญัญำ เร่ืองให้ธุรกิจให้เช่ำซือ้รถยนต์และรถจกัรยำนยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคมุสญัญำ พ.ศ. 2561 เป็นต้น 
ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โดยธนำคำรและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้ มีกำร
ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว 

นอกจำกนี ้ในปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยัได้มีประกำศเ ร่ืองก ำหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีกำรออก กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกนัภยัของบริษัทประกนัวินำศภยั และกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของตวัแทนประกนั
วินำศภยั นำยหน้ำประกนัวินำศภยั และธนำคำร พ.ศ. 2561 และประกำศเร่ืองก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำรออก กำรเสนอขำย
กรมธรรม์ประกนัภยัของบริษัทประกนัชีวิต และกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของตวัแทนประกันชีวิต นำยหน้ำประกนัชีวิต และธนำคำร 
พ.ศ. 2561 ซึง่มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2562 โดยเปิดโอกำสให้ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยกรมธรรม์ประกนัภยัและ
ประกนัชีวิตผำ่นทำงโทรศพัท์ได้ ซึง่คำดวำ่จะสง่ผลดีตอ่กำรด ำเนินกำรของธนำคำร 

ทัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย กฎเกณฑ์ และระเบียบนัน้ย่อมมีผลกระทบต่อเป้ำหมำย ควำมสำมำรถในกำร
ประกอบธุรกิจ และกำรแข่งขนัของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ รวมทัง้อำจสง่ผลกระทบต่อควำมรับผิดในกำรประกอบ
ธุรกิจอนัเนื่องมำจำกกำรไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดเหลำ่นัน้ได้อย่ำงครบถ้วน ซึ่งอำจสง่ผลกระทบในทำง
ลบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  

5. การเกิดเหตกุารณ์ทจุริตทัง้ภายในและภายนอกในภาคการเงินและธนาคารมีแนวโนม้ที่สูงข้ึน รวมถึงกระบวนการ
ท างานของธนาคารอาจไม่รัดกุมเหมาะสมและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านปฏิบติัการ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงผลการด าเนินงานของธนาคาร 

 กำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรในปัจจบุนัเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์และบริกำรซึง่มีควำมหลำกหลำยและมีกระบวนกำรที่
ซบัซ้อน เก่ียวข้องกับหน่วยงำนหลำยภำคส่วนในหลำกหลำยสถำนที่ทั่วประเทศ และอยู่ภำยใต้กฎหมำย กฎเกณฑ์ และ
กฎระเบียบจ ำนวนมำก อีกทัง้ในปัจจบุนัธุรกิจต้องเผชิญกบักำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำตำมองค์ประกอบหลำยด้ำน เช่น กำร
เติบโตและขยำยธุรกิจ กำรออกผลติภณัฑ์และบริกำรใหม ่วิวฒันำกำรของเทคโนโลยี เทคนิคกำรทจุริตในรูปแบบใหม่ๆ มีกำร
พัฒนำล ำ้หน้ำกว่ำเหตุกำรณ์ควำมเสียหำยในอดีตที่เคยเกิดขึน้ นอกจำกนี ้สภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอำจส่งผลให้
กระบวนกำรท่ีมีอยูไ่มรั่ดกมุเพียงพอ ทัง้หมดนีอ้ำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงหรือช่องว่ำงในกำรด ำเนินงำน และเกิดควำมเสียหำย
ในกำรด ำเนินธุรกิจ อำทิ เกิดควำมผิดพลำดในกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์และบริกำรต่อลกูค้ำ ซึ่งอำจสง่ผลกระทบต่อช่ือเสียง มี
ควำมเสี่ยงต่อกำรถูกฟ้องร้อง อำจท ำให้กำรให้บริกำรของธนำคำรล่ำช้ำ ขำดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ก่อให้เกิดกำร
สญูเสยีรำยได้ หรือมีคำ่ใช้จ่ำยสงู ซึง่กระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำร 
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 เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบตัิกำรรวมถึงกำรทุจริตต่ำงๆ คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบตัิกำรของ
ธนำคำรมีหน้ำที่บริหำรจดักำรและติดตำมประเด็นควำมเสี่ยงและควำมเสียหำยด้ำนปฏิบตัิกำรที่ส ำคญัของธนำคำรให้อยู่ใน
ระดบัท่ีธนำคำรยอมรับได้ และธนำคำรยงัก ำหนดให้มีหนว่ยงำนปอ้งกนัและควบคมุควำมเสี่ยง (Fraud Unit) ท ำหน้ำที่ในกำร
ควบคุมและตรวจสอบเหตุกำรณ์ที่ผิดปกติหรือต้องสงสยัในกำรทุจริต เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรก่อนเหตุกำรณ์ควำม
เสียหำยจะเกิดขึน้ นอกจำกนี ้ธนำคำรยงัมีกำรก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบตัิกำรดงักล่ำว
ส ำหรับผลติภณัฑ์และบริกำรใหมข่องธนำคำร ซึง่ก ำหนดให้ผู้ที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรประเมินควำมเสีย่งและจดัท ำแผนลดควำม
เสี่ยง พร้อมทัง้จดัท ำ Readiness Checking ก่อนออกผลิตภณัฑ์และบริกำรใหม่และเร่ิมกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรใดๆ 
กำรก ำหนดให้หนว่ยงำนท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบล ำดบัท่ีสอง (Second Line of Defense) อำทิ ส ำนกัที่ปรึกษำกฎหมำยและงำนคดี 
ส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน และสำยบริหำรควำมเสีย่งร่วมกนัวิเครำะห์และกลัน่กรองประเด็นต่ำงๆ โดยมีคณะท ำงำนชุด
ยอ่ยของคณะอนกุรรมกำรเตรียมควำมพร้อมผลติภณัฑ์และกระบวนกำรท ำงำนใหม่ของธนำคำรท ำหน้ำที่กลัน่กรองและสอบ
ทำนแนวทำงกำรพัฒนำและออกแบบระบบงำนหรือกระบวนกำร ตลอดจนระบบกำรควบคุมควำมเสี่ยงก่อนน ำเสนอต่อ
คณะอนกุรรมกำรเตรียมควำมพร้อมผลติภณัฑ์และกระบวนกำรท ำงำนใหม่  ส ำหรับกำรอนมุตัิให้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่และเร่ิม
กำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำร ระบุจุดบกพร่องและให้ค ำแนะน ำในด้ำนควำมเสี่ยงและด้ำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์และบริกำรให้สมบรูณ์มำกที่สดุ นอกจำกนี ้ธนำคำรได้มีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพื่อปอ้งกนัควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงควำมเสีย่งที่เกิดจำกภยัคกุคำม
ทำงไซเบอร์ (Cyber Threat) ซึง่อำจมีผลกระทบตอ่ระบบกำรปฏิบตัิงำนหรือกำรให้บริกำรของธนำคำร  

 อยำ่งไรก็ตำม ถึงแม้ธนำคำรจะก ำหนดมำตรกำรกำรควบคมุกระบวนกำรให้มีควำมรัดกมุดงักลำ่วแล้ว ธนำคำรอำจ
ยงัไมส่ำมำรถควบคมุบำงปัจจยัเสี่ยงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและมีนยัส ำคญั อำทิ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรพฒันำ
อยำ่งรวดเร็วด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคนิควิธีกำรทจุริต กำรยกัยอก และกำรฉ้อโกงที่มีรูปแบบซบัซ้อนมำกขึน้ ย่อมสง่ผล
ตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรอยำ่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ 

6. ธนาคารอาจไม่สามารถจดัหาและด ารงสภาพคล่องทีเ่พียงพอต่อการด าเนินงานและการขยายธุรกิจ 

 กำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถของธนำคำรในกำรหำเงินฝำกและเงินทนุจำกแหลง่อื่นๆ เพื่อมำ
ด ำเนินกิจกำร โดยธนำคำรจ ำเป็นจะต้องด ำรงเงินฝำกและเงินทนุดงักลำ่วนัน้ไว้สว่นหนึ่งเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์สภำพคลอ่งให้
เพียงพอตำมควำมต้องกำรทัง้ในภำวะปกติและภำวะวิกฤต ทัง้นี ้ควำมสำมำรถของธนำคำรในกำรหำสภำพคลอ่งขึน้ อยู่กับ
ปัจจยัหลำยอยำ่ง อำทิ กำรแขง่ขนั ทิศทำงดอกเบีย้ ช่ือเสียงของธนำคำร อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ ที่ตัง้และจ ำนวนสำขำ ควำม
หลำกหลำยของผลติภณัฑ์ และคณุภำพของกำรให้บริกำร ซึง่ควำมสำมำรถของธนำคำรดงักลำ่วจะสง่ผลต่อต้นทนุกำรระดม
เงินของธนำคำร เช่น หำกธนำคำรมีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือลดลง ต้นทนุกำรระดมเงินกู้ ก็จะเพิ่มสงูขึน้ เป็นต้น  

 นอกจำกปัจจัยทำงกำรแข่งขนัและปัจจัยภำยในของธนำคำรแล้ว ยงัมีปัจจัยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของ
ทำงกำรที่อำจกระทบกับกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องของธนำคำร ได้แก่ หลกัเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยและ
หลกัเกณฑ์ก ำกบัดแูลเงินกองทนุตำม Basel III ที่เข้มงวดขึน้ภำยหลงัวิกฤตเศรษฐกิจโลก ท ำให้ธนำคำรจ ำเป็นต้องด ำรงสภำพ
คล่องสงูขึน้เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในเร่ืองกำรคุ้มครองเงินฝำกภำยใต้  
พ.ร.บ. สถำบนัคุ้มครองเงินฝำกที่จะปรับลดจ ำนวนกำรได้รับควำมคุ้มครองลงในแต่ละปี โดยธนำคำรจะมีควำมเสี่ยงด้ำน
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สภำพคลอ่งเกิดขึน้หำกประชำชนผู้ฝำกเงินต้องกำรกระจำยควำมเสี่ยงของตนโดยถอนเงินฝำกสว่นเกินที่ได้รับควำมคุ้มครอง
ออกจำกธนำคำรเพื่อไปฝำกในสถำบนักำรเงินอื่นหรือน ำไปลงทนุผำ่นช่องทำงอื่นๆ 

 ในกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่งของธนำคำรนัน้ ธนำคำรได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรดแูลด้ำนสภำพคลอ่ง 
(Money Desk Sub-committee) เพื่อท ำหน้ำที่วิเครำะห์และติดตำม Cash Inflow และ Cash Outflow ของธนำคำร รวมถึงหำ
มำตรกำรดแูลสภำพคลอ่งของธนำคำรอย่ำงใกล้ชิด ทัง้ในภำวะปกติและในภำวะวิกฤต เพื่อให้เป็นไปตำมกรอบควำมเสี่ยงที่
ธนำคำรก ำหนดไว้ทัง้ด้ำนกำรกระจกุตวัของเงินฝำก ด้ำนควำมเหลือ่มล ำ้กนัระหวำ่งอำยสุนิทรัพย์และหนีส้นิ (Mismatch) และ
ด้ำนปริมำณควำมเพียงพอของสนิทรัพย์สภำพคลอ่งในภำวะตำ่งๆ โดยจดัให้มีกำรประชมุเป็นประจ ำสม ่ำเสมออยำ่งน้อยทกุ 2 
สปัดำห์ ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบริหำรสนิทรัพย์และหนีส้ิน โดยมีฝ่ำยบริหำรเงินท ำหน้ำที่หลกัในกำรด ำเนิน
นโยบำยในกำรบริหำรสภำพคล่องของธนำคำร เพื่อควบคมุระดบัสภำพคลอ่งของธนำคำรให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสม และมี
สำยบริหำรควำมเสีย่งเฝำ้ติดตำม ควบคมุฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่ง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และคณะกรรมกำรธนำคำรอย่ำงสม ่ำเสมอ อีกทัง้ธนำคำรยงัได้ก ำหนดแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity 
Contingency Plan) ขึน้และมีกำรซ้อมแผนดงักลำ่วเป็นประจ ำทกุปีอีกด้วย 

อยำ่งไรก็ตำม เนื่องจำกควำมสำมำรถของธนำคำรในกำรระดมเงินขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยด้ำนข้ำงต้น ธนำคำรจึงไม่
สำมำรถยืนยันได้ว่ำกำรบริหำรจัดกำรดังกล่ำวจะสำมำรถหลีกเลี่ยงกำรเผชิญกับปัญหำด้ำนสภำพคล่องได้ หำกมีกำร
เปลีย่นแปลงของภำวะตลำดอยำ่งมีนยัส ำคญั 

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

 ควำมเสี่ยงในเร่ืองของอำยเุฉลี่ยของหนีส้ิน (Liabilities Duration) ของธนำคำรที่สัน้ลงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงส ำคญัที่
ธนำคำรตระหนกัถึงและคอยติดตำมควบคุมอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตำมกรอบควำมเสี่ยงที่ธนำคำรก ำหนดไว้ ภำยใต้
สมมติฐำนกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ทัง้ในภำวะปกติและในภำวะวิกฤต ธนำคำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
บริหำรสินทรัพย์และหนีส้ินเป็นผู้ ก ำกับดูแลผลกระทบดังกล่ำว โดยใช้หลกักำรปรับอำยุและระยะเวลำในกำรปรับอัตรำ
ดอกเบีย้ด้ำนหนีส้ินให้สอดคล้องกบัด้ำนสินทรัพย์ อีกทัง้ยงัมีสำยบริหำรควำมเสี่ยงเฝำ้ติดตำมและควบคุมฐำนะควำมเสี่ยง
ด้ำนอตัรำดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อกำรธนำคำร และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและคณะกรรมกำรธนำคำรอย่ำง
สม ่ำเสมอ  

อย่ำงไรก็ตำม หำกธนำคำรต้องเผชิญกบัภำวะควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ที่สงูเกินกว่ำที่ได้คำดกำรณ์ไว้ หรือ
อตัรำดอกเบีย้ตลำดมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงตรงกันข้ำม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ธนำคำรไม่สำมำรถควบคุมได้ ควำมเสี่ยง
ดงักล่ำวนีจ้ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้ดอกเบีย้สทุธิ (Net Interest Income) และมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของธนำคำร 
(Economic Value of Equity) อยำ่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ 

8. กลุ่มธุรกิจฯ มีความเสีย่งดา้นตลาดจากธุรกิจในบญัชีเพือ่การคา้ (Trading Book) และบญัชีเผือ่ขาย (Available for 
Sale) เพ่ิมสูงข้ึนจากการท าธุรกรรมที่หลากหลาย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ หาก
ภาวะเศรษฐกิจและตลาดมีความผนัผวนสูง 
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 ปัจจุบนัธนำคำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงินหลำยประเภททัง้ในบญัชีเพื่อกำรค้ำและบญัชีเผ่ือ
ขำย ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กำรซือ้ขำยตรำสำรหนีแ้ละอนุพนัธ์ด้ำนตรำสำรหนี ้2) กำรซือ้ขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศและอนุพันธ์ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 3) อนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบีย้ 4) กำรซือ้ขำยหุ้ นสำมัญ กองทุนรวม
อสงัหำริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน และทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ (REIT) ที่จดทะเบียนซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ และอนพุนัธ์ด้ำนตรำสำรทนุ และ 5) สญัญำออปชั่นที่อ้ำงอิงรำคำตรำสำรทนุและผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทนุรวม เพื่อบริหำรควำมเสีย่งหรือเพื่อประกอบเป็นหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงส ำหรับขำยแก่นกัลงทนุ นอกจำกนี ้ธุรกิจตลำดทนุ
ยงัด ำเนินธุรกิจกำรลงทนุในหุ้นสำมญัในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และตลำดหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำในตลำด
อนพุนัธ์ และอนพุนัธ์ตรำสำรทนุ ซึง่มีควำมเสีย่งด้ำนตลำดด้วยเช่นกนั 

 ส ำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนตลำดในบญัชีเพื่อกำรค้ำของธนำคำรซึ่งเน้นกำรท ำธุรกรรมที่มีควำมเสี่ยงด้ำน
อตัรำดอกเบีย้และอตัรำแลกเปลีย่นเป็นหลกั ธนำคำรตระหนกัถึงควำมเสีย่งจำกกำรท ำธุรกรรมประเภทดงักลำ่วในภำวะตลำด
ที่มีควำมผนัผวนสงูอนัมีสำเหตมุำจำกปัจจยัทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศที่ธนำคำรไมส่ำมำรถควบคมุได้ ซึง่อำจสง่ผลด้ำน
ลบตอ่ฐำนะในบญัชีเพื่อกำรค้ำ ด้วยเหตนุี ้ธนำคำรจึงมีกำรก ำหนดเพดำนควำมเสีย่งด้ำนอตัรำดอกเบีย้และอตัรำแลกเปลี่ยน
ส ำหรับกำรท ำธุรกรรมในบญัชีเพื่อกำรค้ำให้อยู่ในระดบัที่ธนำคำรยอมรับได้ และก ำหนดให้กำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัตรำ
สำรทนุต้องเป็นไปในลกัษณะที่ท ำให้ควำมเสีย่งด้ำนรำคำตรำสำรทนุในภำพรวมเป็นศนูย์ 

 ส ำหรับกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนตลำดในบญัชีเผ่ือขำยของธนำคำรซึ่งเน้นกำรท ำธุรกรรมที่มีควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำ
ดอกเบีย้เป็นหลกั ธนำคำรได้ก ำหนดเพดำนควำมเสีย่งด้ำนอตัรำดอกเบีย้ให้อยูใ่นระดบัท่ีธนำคำรยอมรับได้ และก ำหนดให้ปิด
ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดหรือให้อยู่ในระดบัที่ไม่มีนยัส ำคญั อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรอำจลงทุนในหุ้นสำมญั 
กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน และทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ที่จดทะเบียนซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่เป็นกำรลงทนุระยะยำวและต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวข้องเป็นรำยกรณี 

 ธนำคำรได้มีกำรพฒันำกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนตลำดที่ครอบคลมุและเป็นระบบอย่ำงต่อเนื่อง ตัง้แต่กำร
ระบคุวำมเสี่ยง กำรวดัควำมเสี่ยง ไปจนถึงกำรควบคมุและติดตำมควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่เ ก่ียวข้องกบัธุรกรรมแต่ละประเภทใน
บญัชีเพื่อกำรค้ำและบญัชีเผ่ือขำย ซึ่งกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวครอบคลมุถึงปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนตลำดที่
เก่ียวข้องและมีนยัส ำคญั ทัง้นี ้สำยตลำดกำรเงินและฝ่ำยบริหำรเงินเป็นหนว่ยงำนหลกัที่มีหน้ำที่บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนตลำด
ในบญัชีเพื่อกำรค้ำและบญัชีเผ่ือขำยตำมล ำดบั โดยมีฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนตลำดและฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพ
คลอ่งและ ALM ท ำหน้ำที่ก ำหนดตวัชีว้ดัควำมเสีย่ง และเสนอขออนมุตัิเพดำนควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพื่อใช้ประเมินและติดตำมฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนตลำด โดยใช้เคร่ืองมือวดัควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่เป็นมำตรฐำนสำกล เช่น ควำม
เสยีหำยสงูสดุที่สำมำรถเกิดขึน้ได้ที่ระดบัควำมเช่ือมัน่ที่ก ำหนด (Value at Risk: VaR) ควำมอ่อนไหวของมลูค่ำเงินลงทนุต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ 1 Basis Point (PV01) ฐำนะเงินตรำต่ำงประเทศสทุธิ (Net Open Position in Foreign 
Currency: NOP) และมลูคำ่ทำงเศรษฐกิจของสว่นของผู้ ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) เพื่อให้ทนัต่อภำวะตลำด
และสถำนกำรณ์ที่เกิดขึน้ ทัง้นี ้ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนตลำดและฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและ ALM จะ
รำยงำนให้หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องทรำบ หำกควำมเสีย่งด้ำนตลำดเกินกวำ่ระดบัท่ียอมรับได้หรือมีเหตกุำรณ์ผิดปกติเกิดขึน้  

 ส ำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนตลำดในธุรกิจตลำดทนุซึ่งเป็นกำรลงทนุในหุ้นสำมญัในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ
ตลำดหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำในตลำดอนุพนัธ์ และอนุพนัธ์ตรำสำรทนุ โดยมีปัจจยัควำมเสี่ยงด้ำน
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ตลำดที่ส ำคญั ได้แก่ รำคำตรำสำรทนุ สภำพคลอ่ง และควำมผนัผวนของรำคำตรำสำรทนุ แม้ว่ำกลยทุธ์กำรลงทนุระยะสัน้
ของธุรกิจตลำดทนุจะเป็นกำรลงทนุท่ีมีควำมเสี่ยงด้ำนตลำดค่อนข้ำงต ่ำ เนื่องจำกมีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนตลำดเพื่อลด
ควำมเสีย่งของกลยทุธ์กำรลงทนุต่ำงๆ แต่กำรลงทนุระยะยำวโดยฝ่ำยลงทนุของทนุภทัรเป็นกำรลงทนุโดยตรง (Directional) 
ในหุ้นสำมญัทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ จึงยงัคงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนด้ำนตลำดสงู ซึ่งหำกมีกำรลดลงของรำคำ
หลกัทรัพย์ที่ถือครองอยู ่หรือกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นก็จะสง่ผลกระทบในด้ำนลบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและก ำไร
ของกลุม่ธุรกิจฯ อย่ำงไรก็ดี กลุม่ธุรกิจฯ ตระหนกัถึงควำมเสี่ยงอนัเกิดจำกกำรลงทนุในกลยทุธ์เหลำ่นี ้จึงได้ก ำหนดให้ระดบั
ควำมเสีย่งของกำรลงทนุอยูภ่ำยใต้ควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ ฝ่ำยบริหำรควำมเสีย่งของธรุกิจตลำดทนุท ำหน้ำที่ก ำหนดคำ่เพดำน
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่เป็นมำตรฐำน อำทิ ควำมเสียหำยสงูสดุที่สำมำรถเกิดขึน้ได้ที่ระดบัควำมเช่ือมัน่ที่ก ำหนดไว้ และฐำนะ
สงูสดุที่ถือไว้ได้โดยก ำหนดตำมปริมำณกำรซือ้ขำยตอ่วนั เป็นต้น ทัง้นี ้ฝ่ำยบริหำรควำมเสีย่งของธุรกิจตลำดทนุจะรำยงำนให้
หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องทรำบ หำกควำมเสีย่งในบญัชีเพื่อกำรค้ำเกินกวำ่ระดบัท่ียอมรับได้หรือมีเหตกุำรณ์ผิดปกติเกิดขึน้  

 อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำรเกิดจำกปัจจัยที่อยู่นอกเหนือกำรควบคมุของกลุม่ธุรกิจฯ  
ถึงแม้วำ่กลุม่ธุรกิจฯ จะมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนตลำดอยำ่งเป็นมำตรฐำนแล้ว กลุม่ธุรกิจฯ ไม่อำจรับรองได้ว่ำจะ
ไม่เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมีนยัส ำคญั หำกเกิดภำวะควำมผนัผวนของปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนตลำดต่ำงๆ สงูเกินกว่ำที่กลุ่ม
ธุรกิจฯ คำดกำรณ์ไว้ อนัจะสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและตอ่มลูคำ่ทำงเศรษฐกิจของกลุม่ธุรกิจฯ 

9. ธนาคารมีความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อและการกระจุกตวัของสินเชื่อ ซ่ึงหากเกิดภาวะการด้อย
คุณภาพของสินเชื่อเกินกว่าที่ธนาคารคาดการณ์ไว้จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธนาคารอย่างมี
นยัส าคญั 

เนื่องจำกกลุม่ลกูหนีห้ลกัของธนำคำรเป็นบริษัทขนำดกลำงถึงขนำดเลก็ รวมถึงลกูหนีร้ำยยอ่ย ซึ่งโดยทัว่ไปหำกเกิด
ควำมผันผวนต่อภำวะเศรษฐกิจโดยรวมหรือภำวะอุตสำหกรรมที่ลูกหนีป้ระกอบธุรกิจอยู่ ลูกหนีก้ลุ่มดังกล่ำวจะได้รับ
ผลกระทบมำกกวำ่ลกูหนีบ้รรษัทหรือบริษัทขนำดใหญ่ ดงันัน้ธนำคำรจึงมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตสงูเมื่อเกิดควำมผนัผวนของ
ภำวะเศรษฐกิจอยำ่งมีนยัส ำคญั นอกจำกนี ้ธนำคำรยงัมีกำรกระจุกตวัของลกูหนีร้ำยใหญ่ในสินเช่ือธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ซึ่ง
เกิดจำกกำรท่ีธนำคำรมีกำรกระจำยตวัของพอร์ตสนิเช่ือต ่ำ ท ำให้ธนำคำรมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตสงู หำกลกูหนีร้ำยใหญ่บำง
รำยของธนำคำรมีปัญหำด้ำนเครดิต อย่ำงไรก็ดี ธนำคำรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตจำกกำรกระจุกตวัของลกูหนี ้
สนิเช่ือโดยกำรก ำหนดเพดำนควำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวัด้ำนสินเช่ือ เพื่อจ ำกดัผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยขึน้
ต่อผลประกอบกำรของธนำคำร อำทิ เพดำนควำมเสี่ยงด้ำนกำรกระจุกตวัระดบัลกูหนีร้ำยใหญ่ต่อรำย (Single Lending 
Limit) และด้ำนกำรกระจกุตวัของลกูหนีร้ำยใหญ่ (Large Borrower Concentration)  

จำกกำรท่ีธนำคำรมีควำมเสีย่งจำกกำรด้อยคณุภำพของสินเช่ือตำมภำวะเศรษฐกิจโดยรวมหรือภำวะอตุสำหกรรม  
กลุ่มธุรกิจฯ จึงได้พฒันำกระบวนกำรพิจำรณำสินเช่ือของธนำคำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อลดควำมเสี่ยงดงักล่ำว อำทิ ก ำหนด
กระบวนกำรพิจำรณำสนิเช่ือให้ครอบคลมุถึงกำรก ำหนดนโยบำยสนิเช่ือ กำรออกหลกัเกณฑ์ตำ่งๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรคดั
สรรลูกหนีใ้นเบือ้งต้น รวมถึงกำรประเมินควำมสำมำรถของผู้บริหำรและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีค้ืน กำรพิจำรณำ
วตัถปุระสงค์กำรขอกู้ยืม ตลอดจนหลกัทรัพย์ค ำ้ประกนั และจดัให้มีกำรทบทวนสนิเช่ืออยำ่งสม ่ำเสมอ 

ส ำหรับสนิเช่ือรำยยอ่ย ธนำคำรมีกำรปรับเปลีย่นกำรกระจกุตวัของผลติภณัฑ์สนิเช่ือรำยยอ่ยอยำ่งมีนยัส ำคญั ซึง่ใน
ปีที่ผ่ำนมำสินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศยั สินเช่ือบคุคล และสินเช่ือ SME รำยย่อยยงัคงมีอตัรำกำรเติบโตที่สงูอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับ
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สินเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ ธนำคำรมุ่งเน้นไปที่ High Yield Product ซึ่งได้แก่ สินเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ใช้แล้ว และสินเช่ือ 
CarQuickCash มำกขึน้ ซึง่จะให้ผลตอบแทนสงูกวำ่สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ใหมท่ี่มีกำรแขง่ขนัเร่ืองอตัรำดอกเบีย้คอ่นข้ำงรุนแรง 
อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรยงัคงรักษำระดบัควำมเข้มข้นในกำรพิจำรณำสินเช่ือเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกสินเช่ือด้อยคณุภำพ โดย
ธนำคำรเน้นกำรพิจำรณำสนิเช่ือในรูปแบบ Client Profile-based Lending ซึง่ท ำให้สนิเช่ือของธนำคำรสำมำรถเติบโตในกลุม่
ลกูค้ำใหมท่ี่มีศกัยภำพได้อยำ่งตอ่เนื่อง โดยในปีที่ผำ่นมำธนำคำรเป็นธนำคำรกลุม่แรกๆ ที่ริเร่ิมกำรใช้ Bureau Score ในกำร
พิจำรณำสนิเช่ือ โดยร่วมมือกบับริษัทข้อมลูเครดิตแหง่ชำติ (NCB) ซึง่ท ำให้กำรคดักรองลกูค้ำเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพมำก
ขึน้ รวมถึงมีกำรก ำหนด Risk Appetite และอตัรำกำรท ำก ำไร (Profitability Analysis) ในแต่ละผลิตภณัฑ์ ท ำให้ธนำคำร
สำมำรถบริหำรปริมำณกำรให้สนิเช่ือและก ำไรได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ อีกทัง้ธนำคำรได้น ำ Behavior Score (B-score) มำใช้
ร่วมกบักำรท ำ Retention Program ต่ำงๆ เพื่อช่วยในกำรท ำ Cross-selling เพื่อให้ลกูค้ำที่มีประวตัิกำรช ำระที่ดีได้รับกำร
น ำเสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือที่เหมำะสมและได้รับกำรสนบัสนุนให้ใช้สินเช่ือของธนำคำรเพิ่มเติม ประกอบกับธนำคำรมีกำร
วิเครำะห์พอร์ตสินเช่ือรำยย่อยโดยรวม (Retail Portfolio Management) กำรวดัผลและประเมินผลควำมเสี่ยงด้ำนสินเช่ือทัง้
ตำมผลติภณัฑ์และตำมกลุม่ลกูค้ำ (Segmentation) เพื่อควบคมุให้ธนำคำรมีระดบัควำมเสีย่งจำกสนิเช่ือประเภทตำ่งๆ ตำมที่
ธนำคำรก ำหนด นอกจำกนี ้ธนำคำรยงัมีกำรติดตำมสถำนะพอร์ตสนิเช่ือทกุประเภทในรูปแบบของกำรจัดท ำข้อมลูสำรสนเทศ
ที่เป็นระบบอย่ำงสม ่ำเสมอ น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ประเด็นควำมเสี่ยงในเชิงลึกพร้อมแนวทำงแก้ไขต่อผู้บริหำรและผู้ที่
เก่ียวข้อง รวมถึงกำรพัฒนำสญัญำณเตือนภัยล่วงหน้ำในพอร์ตสินเช่ือที่มีผลกระทบต่อควำมเสี่ยงของธนำคำรอย่ำงมี
นยัส ำคญั (Early Warning Indicator) ที่ช่วยให้ธนำคำรสำมำรถบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงได้ทนัต่อสถำนกำรณ์ และที่ส ำคญั
ที่สดุ ธนำคำรมุง่เน้นกำรท ำ Risk Governance ส ำหรับสนิเช่ือรำยย่อยประเภท Product Program ซึ่งจะต้องได้รับกำรอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งหรือคณะอนกุรรมกำรหรือบคุคลที่ได้รับมอบอ ำนำจเทำ่นัน้  

ส ำหรับสินเช่ือที่มีควำมเสี่ยงสงูหรือ Segment หรือ Channel ใหม่ๆ ธนำคำรได้ก ำหนดเง่ือนไขในกำรพิจำรณำ
สินเช่ือเพิ่มเติมและก ำหนดให้มี Test Program และ Limited Exposure ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรสร้ำงโอกำสใหม่ๆ ให้กบัธนำคำร 
แตไ่มท่ ำให้ธนำคำรมีควำมเสีย่งเพิ่มขึน้โดยไมส่ำมำรถวดัหรือหยดุควำมเสยีหำยได้ โดยกำรก ำหนด Test Program จะมีตัง้แต่
ระดบั 100 ล้ำนบำทขึน้ไปขึน้อยูก่บัผลติภณัฑ์ที่จะท ำ Test Program นอกจำกกำรก ำหนด Limited Exposure แล้ว ธนำคำรก็
ยงัก ำหนด Trigger ที่เป็น Early Warning Indicator ที่เป็นระยะสัน้ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อให้สำมำรถหยดุหรือ
ปรับเปลีย่นเง่ือนไขของ Test program ได้อยำ่งทนัทว่งที    

แม้วำ่ธนำคำรจะมีกระบวนกำรรองรับควำมเสีย่งด้ำนเครดิตและกำรกระจุกตวัด้ำนเครดิต ธนำคำรไม่อำจรับรองได้
วำ่จะไมเ่กิดควำมเสยีหำยจำกกำรด้อยคณุภำพของสนิเช่ือและกำรกระจกุตวัของสนิเช่ือ และหำกกำรด้อยคณุภำพของสินเช่ือ
ดงักลำ่วเกิดขึน้มำกกวำ่ที่ธนำคำรคำดกำรณ์ไว้ ธนำคำรอำจต้องกนัเงินส ำรองสว่นเพิ่มมำกขึน้ หรือธนำคำรอำจเผชิญกบักำร
ตัง้ส ำรองสว่นเพิ่มมำกกวำ่ที่ธนำคำรคำดกำรณ์ไว้จำกกำรเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์กำรกันส ำรองของหน่วยงำนก ำกบัดแูล ซึ่ง
จะสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำร รวมถึงควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของธนำคำรอยำ่งมีนยัส ำคญั 

10. กลุ่มธุรกิจฯ อาจไดร้บัผลกระทบหากตลาดรถยนต์ไฟฟา้ (EV) เติบโตเร็วกว่าทีค่าดการณ์ไว้ 

ตลำดรถยนต์ไฟฟำ้ (EV) มีกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง เพรำะหลำยประเทศทัว่โลกสนบัสนนุกำรใช้และกำรผลิตรถยนต์
นัง่สว่นบคุคลไฟฟำ้ ท ำให้มีกำรปรับลดลงของต้นทนุกำรผลิตและมำตรกำรกำรสนบัสนนุจำกภำครัฐในประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก 
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รวมถึงประเทศไทยที่ได้ท ำข้อตกลงกำรค้ำเสรี (FTA) ไทย-จีน ซึง่จะเป็นกำรปรับลดอตัรำภำษีน ำเข้ำสนิค้ำที่น ำเข้ำจำกประเทศ
จีนให้เหลอืร้อยละ 0 ทีเ่ร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปี 2561 โดยรถยนต์ไฟฟำ้เป็นหนึง่ในสนิค้ำที่ถกูระบอุยูใ่นข้อตกลงดงักลำ่วด้วย 

นอกจำกนัน้ รัฐบำล หน่วยงำนเอกชน และบริษัทต่ำงๆ ในประเทศไทยได้มีกำรลงทุนและสนับสนุนโครงกำรที่
เก่ียวเนื่องกบัรถยนต์ไฟฟำ้ในหลำยๆ ด้ำน เช่น กำรสง่เสริมกำรลงทนุส ำหรับรถยนต์ไฟฟำ้จำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ 
(บีโอไอ) ซึง่ได้รับควำมสนใจจำกบริษัทผู้ผลติรถยนต์ตำ่งๆ โครงกำร "อีโคอีวี" เพื่อผลกัดนัให้กำรผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำในประเทศ
ไทยเกิดขึน้ได้เร็วตำมยทุธศำสตร์รถยนต์แห่งอนำคตของรัฐบำล และบริษัทเอกชนหลำยรำยที่ลงทนุในสถำนีอดับรรจุไฟฟ้ำที่
เร่ิมให้บริกำรในประเทศไทยตำมจงัหวดัหลกัๆ เพิ่มมำกขึน้ เป็นต้น 

ปัจจยัข้ำงต้นท ำให้ในอนำคตมแีนวโน้มที่ผู้บริโภคจะให้ควำมสนใจในรถยนต์ไฟฟำ้เพิ่มมำกขึน้ ประกอบกบัรำคำของ
รถยนต์ไฟฟำ้มีแนวโน้มลดลงอยำ่งตอ่เนื่อง ซึง่อำจสง่ผลกระทบต่อรำคำรถยนต์แบบดัง้เดิมทัง้รถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว 
และอำจสง่ผลตอ่คณุภำพหนีแ้ละควำมต้องกำรช ำระหนีข้องสินเช่ือ รวมถึงอำจท ำให้มลูค่ำของพอร์ตสินเช่ือของกลุม่ธุรกิจฯ 
ปรับตวัลดลงได้ 

กลุม่ธุรกิจฯ มิได้นิ่งนอนใจเก่ียวกบัควำมเสีย่งที่เกิดขึน้จำกกำรขยำยตวัของตลำดรถยนต์ไฟฟ้ำ และได้มีกำรติดตำม
กระแสควำมนิยมของรถยนต์ไฟฟ้ำ เฝำ้ระวงัและหมัน่ตรวจสอบสดัสว่นมลูค่ำรถยนต์ในพอร์ตของกลุม่ธุรกิจฯ ปรับปรุงกำร
ประเมินคณุภำพหนี ้หลกัเกณฑ์กำรอนุมตัิสินเช่ือ และกำรติดตำมหนีอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกรถยนต์ไฟฟ้ำ
เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ของตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศที่กลุม่ธุรกิจฯ ไม่เคยด ำเนินธุรกรรมที่เก่ียวข้องมำก่อน จึงมีควำมเสี่ยงที่
กลุม่ธุรกิจฯ อำจไมส่ำมำรถระบแุละจดักำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงครบถ้วน แม้ว่ำกลุม่ธุรกิจฯ จะได้มีกำรเตรียมมำตรกำรในกำร
รับมือกำรเติบโตและเปลีย่นแปลงของตลำดรถยนต์โดยรวมแล้วก็ตำม 

11. ภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงจากธนาคารขนาดใหญ่และกลุ่มธุรกิจรายใหม่ในตลาดอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อผล
การด าเนินงานของธนาคาร 

ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์เป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันอย่ำงรุนแรงและนับวันจะยิ่งทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึน้  เนื่องจำก
พฤติกรรมของบริษัทในตลำดที่เปลีย่นแปลงไปจำกที่เคยพึง่พิงตวักลำงเช่นธนำคำรในกำรเป็นแหลง่เงินกู้  เป็นกำรกู้ เงินจำกนกั
ลงทนุโดยตรง (Disintermediary) ผ่ำนหุ้นกู้  (Debenture) หรือระดมทนุผ่ำนตลำดตรำสำรทนุ (Capital Market) จึงท ำให้
ควำมต้องกำรสินเช่ือจำกธนำคำรลดลง ในขณะที่ตลำดตรำสำรหนีม้ีขนำดใหญ่ขึน้มำก ซึ่งอำจสง่ผลให้แนวโน้มกำรเติบโต
ของสนิเช่ือของธนำคำรโดยรวมได้รับผลกระทบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกบริษัทขนำดใหญ่ บริษัทที่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือสงู 
และบริษัทท่ีมีฐำนะทำงกำรเงินทีด่ี 

ในขณะเดียวกนักำรแขง่ขนัทัง้จำกผู้ให้บริกำรรำยเดิมและผู้ให้บริกำรรำยใหมก็่มีควำมเข้มข้นขึน้ด้วยเช่นกนั ในสว่น
ของผู้ ให้บริกำรรำยเดิม เช่น ธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ก็มีควำมต้องกำรขยำยส่วนแบ่งกำรตลำดและรุกเข้ำไปในธุรกิจที่
ธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ไมเ่คยท ำธุรกิจมำก่อน โดยเฉพำะลกัษณะกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จของธนำคำรพำณิชย์ขนำด
ใหญ่หรือ Universal Banking Model ในขณะท่ีธนำคำรพำณิชย์ขนำดเลก็ยงัมีข้อเสยีเปรียบในกำรแขง่ขนั เช่น อำจไมม่ีควำม
ประหยดัตอ่ขนำดและควำมประหยดัต่อขอบเขต (Economies of Scale and Economies of Scope) ท ำให้ต้นทนุผลิตภณัฑ์
ตอ่หนว่ยสงูกวำ่ธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ ซึง่ท ำให้เสยีเปรียบในกำรแขง่ขนัหรืออำจไมส่ำมำรถขำยพ่วงผลิตภณัฑ์อื่นๆ ของ
ธนำคำร (Product Bundling) ท ำให้ศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรแข่งขนัในตลำดของธนำคำรพำณิชย์ขนำดเล็กด้อย
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กวำ่เมื่อเปรียบเทียบกบัธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ โดยหำกธนำคำรซึ่งเป็นธนำคำรพำณิชย์ขนำดเล็กไม่สำมำรถตอบสนอง
ตอ่ภำวะกำรแขง่ขนัท่ีรุนแรงโดยกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์และบริกำรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำ รวมถึงกำรพฒันำ
ช่องทำงกำรขำยให้หลำกหลำยและครอบคลมุลกูค้ำได้เทียบเท่ำหรือดีกว่ำคู่แข่ง ธนำคำรอำจสญูเสียส่วนแบ่งกำรตลำดใน
ธุรกิจหลักที่ธนำคำรด ำเนินกำรอยู่ เช่น ธุรกิจสินเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์และธุรกิจสินเช่ืออสังหำริมทรัพย์ หรืออำจสูญเสีย
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้และผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรในระยะ
ยำวอยำ่งมีนยัส ำคญั 

ในด้ำนกำรแข่งขนัจำกกลุ่มผู้ ให้บริกำรรำยใหม่ เช่น กลุม่บริษัท Fintech Startups กลุ่มบริษัทผู้ ให้บริกำรโอนเงิน 
ช ำระเงินและ e-Wallet  และกลุม่บริษัทผู้ให้บริกำรด้ำน e-Commerce เป็นต้น โดยกลุม่บริษัทผู้ให้บริกำรดงักลำ่วจะท ำให้กำร
ท ำธุรกรรมทำงด้ำนกำรเงินเปลีย่นแปลงไปจำกเดิม อำทิ กำรช ำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชนัของผู้ ให้บริกำร กำรเข้ำถึงข้อมลูด้ำน
กำรลงทนุหรือสนิเช่ือ และกำรให้สนิเช่ือโดยไมต้่องติดตอ่ผำ่นธนำคำรโดยตรง ซึง่จะท ำให้กำรท ำธุรกรรมตำ่งๆ มีควำมสะดวก 
รวดเร็วและประหยดัมำกขึน้จำกกำรน ำเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำช่วยในกำรท ำธุรกรรม ดงันัน้ระดบักำรแข่งขนัในตลำดจะเพิ่ม
สงูขึน้ อีกทัง้ยงัท ำให้บทบำท โอกำสทำงธุรกิจ ควำมสมัพนัธ์ รวมถึงระดบัควำมภกัดีต่อแบรนด์ของกลุม่ธุรกิจฯ มีระดบัลดลง 
ซึง่จะสง่ผลตอ่ผลกำรประกอบธุรกิจตำ่งๆ โดยตรง 

ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้จำกผู้ ให้บริกำรรำยเดิมและผู้ ให้บริกำรรำยใหม่ท ำให้กลุ่มธุรกิจฯ มีแผนที่จะมุ่งเน้นกำร
ปรับปรุงคณุภำพผลติภณัฑ์และบริกำรเดิมที่เคยน ำเสนอตอ่ลกูค้ำ อีกทัง้มีกำรศกึษำเพื่อวดัผลกระทบจำกกลุม่ธุรกิจใหม่ เพื่อ
ปรับตวัทัง้ในรูปแบบของกำรเป็นผู้บ่มเพำะ กำรเป็นผู้ ร่วมทุน กำรเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจ กำรควบรวมกิจกำร และกำรตัง้
บริษัทลกูแยกออกมำเพื่อเพิ่มช่องทำงทำงธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม แม้กลุม่ธุรกิจฯ จะได้มีกำรเตรียมกำรเพื่อรองรับควำมเสี่ยงที่
อำจเกิดขึน้ดงักลำ่วทัง้จำกผู้ให้บริกำรรำยเดิมและผู้ให้บริกำรรำยใหม ่หำกแตปั่จจยัควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้ดงักลำ่วเป็นปัจจยั
ที่ควบคมุและคำดกำรณ์ได้ยำก และอำจสง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่ธุรกิจฯ อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ อำทิ สว่น
แบ่งกำรตลำดที่อำจเปลี่ยนไปจำกสภำพกำรแข่งขัน หรือควำมนิยมกำรท ำธุรกรรมแบบใหม่ของผู้บริโภคที่ผิดไปจำกที่
คำดกำรณ์ เป็นต้น  

12. กลุ่มธุรกิจฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากความเสีย่งดา้นชื่อเสียง 

ปัจจบุนัช่ือเสยีงถือเป็นปัจจยัหนึง่ที่มีควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำกในกำรด ำเนินธุรกิจของทกุอตุสำหกรรม โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในอตุสำหกรรมกำรให้บริกำรทำงกำรเงินที่มีกำรแข่งขนักันอย่ำงรุนแรงจำกทัง้สถำบนักำรเงินด้วยกันเองและกลุ่ม
ธุรกิจอื่นที่มีกำรท ำธุรกรรมเสมือนสถำบนักำรเงิน ดงันัน้กำรรักษำและเพิ่มพนูช่ือเสียงที่ดีจะสำมำรถน ำมำสู่กำรขยำยฐำน
ลกูค้ำทำงธุรกิจได้ รวมถึงรักษำฐำนลกูค้ำเดิมไว้ได้อยำ่งยัง่ยืน ซึง่จะสง่ผลตอ่ไปถึงผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินที่ดี
ด้วย แต่หำกมีควำมเสียหำยด้ำนช่ือเสียงเกิดขึน้ กลุม่ธุรกิจฯ อำจได้รับผลกระทบทำงลบในระยะยำว ดงันัน้กลุม่ธุรกิจฯ จึง
พยำยำมด ำเนินกำรเพื่อที่จะสร้ำงและรักษำช่ือเสียงที่ดี ไว้ รวมถึงหำแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของกลุ่มธุรกิจฯ เช่น ก ำหนดจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ ำง
รับผิดชอบต่อสงัคมทัง้ในและนอกกระบวนกำรท ำงำน (CSR in & after Process) เพื่อก ำกบัดแูลกำรด ำเนินธุรกิจให้เป็นไป
อยำ่งยัง่ยืน รวมถึงกำรฝึกอบรมพนกังำนของกลุม่ธุรกิจฯ ในด้ำนตำ่งๆ เพื่อท่ีจะสำมำรถปฏิบตัิงำนได้อยำ่งมีประสทิธิภำพและ
สร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัลกูค้ำและคู่ค้ำควบคู่กนั เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม กลุม่ธุรกิจฯ ไม่สำมำรถยืนยนัได้ว่ำหำกกลุม่ธุรกิจฯ 
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ด ำเนินกำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนช่ือเสียงได้อย่ำงครบถ้วนแล้ว กลุ่มธุรกิจฯ จะสำมำรถป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิด
เหตกุำรณ์ที่กระทบตอ่ช่ือเสยีงของกลุม่ธุรกิจฯ ได้อยำ่งสมบรูณ์และทนัทว่งที 

13. กลุ่มธุรกิจฯ อาจไดร้บัผลกระทบหากไม่สามารถบริหารจดัการและรกัษาบคุลากรทีส่ าคญัไดต้ามทีค่าดหวงั 

เนื่องจำกกลุม่ธุรกิจฯ ด ำเนินกิจกำรอยู่ในธุรกิจที่ต้องพึ่งพำประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ และ
ควำมเช่ียวชำญในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเป็นหลกั อำทิ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์สินเช่ือ เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ผู้จัดกำรลูกค้ำ
สมัพนัธ์ บคุลำกรส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน และผู้บริหำรระดบัสงู เป็นต้น ดงันัน้เพื่อให้กลุม่ธุรกิจฯ สำมำรถรักษำบคุลำกรที่
มีคณุภำพไว้ได้ คณะกรรมกำรธนำคำรจึงได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิต่อพนกังำนไว้อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึ่งแนวทำงดงักลำ่ว
ได้เน้นถึงระบบกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรที่เหมำะสม กำรฝึกอบรมเพื่อสง่เสริมกำรพฒันำทกัษะและควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน กำรบริหำรจดักำรและกำรปฏิบตัิตอ่พนกังำนอยำ่งเป็นธรรมและเสมอภำค กำรร่วมกนัสร้ำงองค์กรให้
เป็นองค์กรที่นำ่อยู ่กำรให้ควำมส ำคญักบักำรดแูลสขุอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของพนกังำน รวมถึงสวสัดิกำรด้ำน
ตำ่งๆ เช่น กำรรักษำพยำบำล กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี กำรจดัท ำประกนัอบุตัิเหตแุละสขุภำพให้แก่พนกังำน รวมถึงกำรให้สิทธิ
ในเร่ืองวนัลำตำ่งๆ ที่มีกำรปรับปรุงให้ครอบคลมุถึงกำรลำประกอบพิธีทำงศำสนำของทกุศำสนำ เป็นต้น  

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำกลุ่มธุรกิจฯ จะด ำเนินกำรตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ก็ไม่อำจรับรองได้ว่ำกลุม่ธุรกิจฯ จะสำมำรถ
รักษำบคุลำกรที่ส ำคญัเอำไว้ได้ และไม่อำจรับประกนัได้ว่ำจะสำมำรถสรรหำพนกังำนใหม่ที่มีควำมสำมำรถเข้ำสูก่ลุม่ธุรกิจฯ ได้
อยำ่งเพียงพอ ซึง่อำจสง่ผลกระทบในทำงลบต่อควำมต่อเนื่องของธุรกิจ ซึ่งจะสง่ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่ธุรกิจฯ 

14. ก าไรทีเ่กิดจากธุรกิจบริหารสินทรพัย์อาจลดลงหรือหมดไปในอนาคต 

กลุม่ธุรกิจฯ ด ำเนินธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ผ่ำนธนำคำรและกองทุนรวมที่ธนำคำรถือหน่วยลงทนุ ธนำคำรได้เร่ิมด ำเนิน
ธุรกิจบริหำรสนิทรัพย์ในปี 2542 จำกกำรประมลูสทิธิเรียกร้องที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจของสถำบนักำรเงินมำจำกองค์กำรเพื่อ
กำรปฏิรูประบบสถำบนักำรเงิน (ปรส.) ในระหว่ำงปี 2546 - 2549 ธนำคำรได้ประมูลหนีจ้ำกกรมบงัคบัคดีซึ่งเป็นหนีท้ี่อยู่ใน
กระบวนกำรทำงกฎหมำย และในปี 2553 ธนำคำรได้ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมแกมม่ำแคปปิตอล และกองทนุรวมบำงกอก
แคปปิตอล ซึ่งมีลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจเช่นเดียวกบักองทุนรวมอื่นๆ ที่ธนำคำรถืออยู่ โดยในปี 2561 กลุม่ธุรกิจฯ มีก ำไรจำก
ธุรกิจบริหำรหนีจ้ ำนวน 369 ล้ำนบำท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 7.21 ของก ำไรเบ็ดเสร็จของกลุม่ธุรกิจฯ  

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกลุม่ธุรกิจฯ ด ำเนินธุรกิจบริหำรสินทรัพย์มำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน และปัจจุบนักองทนุภำยใต้
กำรลงทนุได้ปิดตวัลง และยงัมีสินทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำรคงเหลือประมำณ 6,802 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ธนำคำรไม่ได้เห็นว่ำโอกำสใน
กำรประกอบธุรกิจทำงด้ำนนีจ้ะมีกำรขยำยตัวหรือคงอยู่ และควำมต่อเนื่องของรำยได้ในธุรกิจดังกล่ำวย่อมมีผลกระทบ ซึ่ง
ธนำคำรได้ด ำเนินแผนกำรขยำยธุรกิจในด้ำนอื่นๆ เพื่อรองรับรำยได้ที่อำจได้รับผลกระทบในด้ำนนีม้ำโดยตลอด 
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44..    ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ      
 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 4.1.1 ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์สทุธิ 

 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยมีที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์สทุธิซึง่เป็นเจ้ำของกรรมสทิธ์ิและไมต่ดิภำระผกูพนัใดๆ ที่ใช้ใน
กำรประกอบธุรกิจดงันี ้

 (หนว่ย : ล้ำนบำท) 

รายการ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

  ที่ดิน 344 523 557 

  อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร 1,002 1,422 1,339 

  อปุกรณ์ 365 375 435 

  เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้ 286 272 260 

  ยำนพำหนะ 89 109 134 

  งำนระหวำ่งติดตัง้ 6 43 48 

  รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,092 2,744 2,773 

 

 4.1.2 สญัญำเช่ำและบริกำรระยะยำว 

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำรถยนต์ สญัญำเช่ำส ำนกังำน ค่ำใช้จ่ำย
เก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์และกำรรักษำข้อมลู และคำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัอปุกรณ์ส ำนกังำน โดยมีสว่นที่ครบก ำหนดช ำระ
ตำมระยะเวลำนบัตัง้แตว่นัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ดงันี ้

(หนว่ย : ล้ำนบำท) 

                                  31 ธันวาคม 2561 

 
ค่าเช่าตามสัญญา

เช่ารถยนต์ 
ค่าเช่าตามสัญญา
เช่าส านักงาน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ส านักงาน 

รวม 

  ภำยใน 1 ปี 1  317 26 344 

  ภำยในปีที่ 2 1  236  20  257  
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                                  31 ธันวาคม 2561 

 
ค่าเช่าตามสัญญา

เช่ารถยนต์ 
ค่าเช่าตามสัญญา
เช่าส านักงาน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ส านักงาน 

รวม 

  3 ปีขึน้ไป 1  231  11  243  

  รวม 3  784  57  844  

 

 (หนว่ย : ล้ำนบำท) 

                            31 ธันวาคม 2560 

 
ค่าเช่าตามสัญญา

เช่ารถยนต์ 
ค่าเช่าตามสัญญา
เช่าส านักงาน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ส านักงาน 

รวม 

  ภำยใน 1 ปี 1  255  1  257  

  ภำยในปีที่ 2 1  77  -  78  

  3 ปีขึน้ไป 1  127  -  128  

  รวม 3  459  1  463  

 

 (หนว่ย : ล้ำนบำท) 

                                 31 ธันวาคม 2559 

 
ค่าเช่าตามสัญญา

เช่ารถยนต์ 
ค่าเช่าตามสัญญา
เช่าส านักงาน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ส านักงาน 

รวม 

  ภำยใน 1 ปี 1 127 1 129 

  ภำยในปีที่ 2 1 90 1 92 

  3 ปีขึน้ไป 2 134 - 136 

  รวม 4 351 2 357 
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4.2 การลงทุนของธนาคารในบริษัทย่อย 

- ควำมหมำยของบริษัทยอ่ย 

ควำมหมำยของบริษัทยอ่ยเป็นไปตำมค ำนิยำมของมำตรฐำนกำรบญัชี ซึง่ได้เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินในสว่นของ
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน หวัข้อนโยบำยกำรบญัชี  

- นโยบำยกำรลงทนุของธนำคำร 

กำรลงทนุเชิงกลยทุธ์ 

กำรลงทนุเชิงกลยทุธ์เป็นกำรลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม โดยจะลงทนุในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่เอือ้
ประโยชน์กบัธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ในเชิงยทุธศำสตร์ เพื่อให้บรรลตุำมพนัธกิจ กลยทุธ์ และแผนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่
ธุรกิจฯ และเป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของกลุม่ธุรกิจฯ รวมถงึแนวทำงกำรก ำกบัแบบ
รวมกลุม่ของธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

กำรลงทนุเพื่อผลตอบแทน 

กำรลงทนุเพื่อผลตอบแทนเป็นกำรลงทนุเพื่อวตัถปุระสงค์กำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ประเภทสนิเช่ือทีด้่อยคณุภำพด้วย
รำคำทีต่ ่ำกวำ่มลูคำ่เงินต้นคงค้ำงและมลูคำ่หลกัประกนั ทัง้นี ้ เพื่อหวงัก ำไรหรือผลตอบแทนจำกกำรบริหำรกำรลงทนุผำ่น
ลกัษณะกองทนุรวมตำ่งๆ ที่เป็นบริษัทยอ่ยของธนำคำร ซึง่จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพื่อกำรลงทนุในสทิธิเรียกร้อง
ประเภทสนิเช่ือธุรกิจ สนิเช่ือพำณิชย์ สนิเช่ืออื่น ซึง่องค์กำรเพื่อกำรปฏิรูประบบสถำบนักำรเงิน (“ปรส.”) ได้น ำออกประมลู 
รวมถงึกองทนุประเภทลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้องที่มีอสงัหำริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั 
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55..    ข้อพพิาททางกฎหมายข้อพพิาททางกฎหมาย  
 

ในกำรประกอบธุรกิจด้ำนสนิเช่ือ สนิเช่ือเช่ำซือ้ และปรับปรุงโครงสร้ำงหนี ้ ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีคดี
ควำมทัง้ที่ธนำคำรเป็นผู้ฟอ้งคดแีละที่ธนำคำรถกูฟอ้งคดีอนัเป็นคดีควำมทีเ่ป็นผลมำจำกกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น กำรฟอ้งบงัคบั
ช ำระหนีจ้ำกผู้กู้  กำรฟอ้งเรียกหลกัประกนั ซึง่เหลำ่นีเ้ป็นคดีควำมที่มีลกัษณะเป็นปกติในกำรด ำเนินธุรกิจ  อยำ่งไรก็ตำม คดี
ควำมดงักลำ่วมิได้มคีดีที่อำจมีผลกระทบตอ่สนิทรัพย์ของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ที่มีจ ำนวนสงูกวำ่ร้อยละ 5 ของ
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

นอกจำกนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มิได้มีข้อพิพำททำงกฎหมำยอื่นใดที่อำจมี
ผลกระทบด้ำนลบตอ่สนิทรัพย์ของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ที่มีจ ำนวนสงูกวำ่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น หรือที่
อำจกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ อย่ำงมีนยัส ำคญัและไมส่ำมำรถประเมินผลกระทบเป็น
ตวัเลขได้  
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ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืนและข้อมูลส ำคัญอ่ืน  
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) (“ธนำคำร”) 

 ช่ือภำษำองักฤษ  KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    

 ช่ือยอ่   KKP   

ประกอบธุรกิจ ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ธุรกิจตลำดทุน และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องตำมที่ได้รับอนุญำตไว้ใน
พระรำชบญัญตัิธุรกิจสถำบนักำรเงินฯ และพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
และประกำศที่เก่ียวข้อง 

จ ำนวนและชนิดของหุ้น 846,751,109 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท โดยเป็นหุ้นสำมญั 846,751,109 หุ้น 

 และหุ้นบริุมสทิธิ -0- หุ้น (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) 

ทุนจดทะเบียน     8,467,511,090 บำท  

ทุนช ำระแล้ว        8,467,511,090 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) 

ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 500 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000986   

โทรศัพท์ 0-2165-5555 

เว็บไซต์ www.kiatnakinphatra.com 
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ชื่อ ที่ตัง้ส ำนักงำน หมำยเลขโทรศัพท์ และหมำยเลขโทรสำรของบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ 

นายทะเบียน   -  หุ้นสำมญั : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง  

  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศพัท์ 0-2009-9000   โทรสำร 0-2009-9991 

 

  ผู้สอบบัญช ี : น.ส.สกณุำ แย้มสกลุ                                         

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที ่4906 

  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั  

  เลขที่ 179/74-80 อำคำรบำงกอกซิตีท้ำวเวอร์ ชัน้ 15  

  ถนนสำทรใต้ เขตสำทร  

กรุงเทพฯ 10120 

  โทรศพัท์  0-2844-1000   โทรสำร  0-2286-5050 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย : ไมม่ี 

   

ที่ปรึกษา/ ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : ไมม่ี 
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นิติบุคคลที่ธนำคำรถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10.00 ขึน้ไป  

ธนำคำรมีกำรลงทุนในนิติบคุคล โดยถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10.00 ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
ดงัตอ่ไปนี ้
 

ช่ือนิติบุคคลและสถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ หุ้นสำมัญที่
จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

สัดส่วนควำม
เป็นเจ้ำของ 
(ร้อยละ) 

1.   บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
     ที่อยู่  เลขที่ 252/6 อำคำรส ำนกังำนเมืองไทย-ภทัร 1 ชัน้ 9   
              ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
               โทรศพัท์ 0-2305-9000 โทรสำร 0-2305-9539 

ธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน 
และธุรกิจกำรลงทนุ 

210,310,240.00 99.98 

2.   บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
     ที่อยู่  เลขที่ 252/6 อำคำรส ำนกังำนเมืองไทย-ภทัร 1 ชัน้ 6, 8-11 
              ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง  กรุงเทพฯ 10310 
           โทรศพัท์ 0-2305-9000 โทรสำร 0-2305-9535 

ธุรกิจหลกัทรัพย์ 213,500,000.00 99.95* 

3.   บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร จ ำกดั    
     ที่อยู่  เลขที่ 252/25 อำคำรเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ อำคำร เอ 
              ชัน้ 19 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง   
              เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
               โทรศพัท์ 0-2305-9800   โทรสำร 0-2305-9803 

ธุรกิจจดักำรกองทนุ 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  

ธุรกิจจดักำรกองทนุ 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 

ธุรกิจจดักำรลงทนุใน
หลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ 

1.00 99.98* 

6.   บริษัท ส ำนกักฎหมำยเอรำวณั จ ำกดั 
     ที่อยู ่ เลขที่ 209/1 อำคำรเคเคพี ทำวเวอร์ บี ชัน้ 12  
              ถนนสขุมุวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ  
              เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 
              โทรศพัท์ 0-2664-0424   โทรสำร 0-2664-0980 

ส ำนกักฎหมำย 10,000.00 99.96 

7.   บริษัท เคเคพี ทำวเวอร์ จ ำกดั 
  ชื่อเดิม บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จ ำกดั 

     ที่อยู่  เลขที่ 209, 209/1 อำคำรเคเคพี ทำวเวอร์  
              ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  
              เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110   
              โทรศพัท์ 0-2664-1396-7   โทรสำร 0-2664-2163 

ธุรกิจให้เชำ่และบริหำร
จดักำรอำคำรส ำนกังำน
ที่ให้เชำ่กบัธนำคำรและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

230,000,000.00 84.30 

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

ธุรกิจเชำ่กำรเงิน 600,000.00 10.00 
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ช่ือนิติบุคคลและสถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ หุ้นสำมัญที่
จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

สัดส่วนควำม
เป็นเจ้ำของ 
(ร้อยละ) 

     ที่อยู ่ เลขที่ 54 อำคำรหะรินธร ชัน้ 4  
              ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
              โทรศพัท์ 0-2266-3060   โทรสำร 0-2266-3067 
9.   กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1   
     ที่อยู่  บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร จ ำกดั    
              เลขที่ 252/25 อำคำรเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ อำคำร เอ 
              ชัน้ 19 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 
              เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
              โทรศพัท์ 0-2305-9800   โทรสำร 0-2305-9803 

ธุรกิจลงทนุ 21,665,778.5942 99.95 

10. กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 
     ที่อยู่  บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร จ ำกดั    
              เลขที่ 252/25 อำคำรเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ อำคำร เอ 
              ชัน้ 19 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 
              เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
              โทรศพัท์ 0-2305-9800   โทรสำร 0-2305-9803 

ธุรกิจลงทนุ 78,683,161.1474 99.59 

11. กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3 
       ที่อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร จ ำกดั    
                เลขที่ 252/25 อำคำรเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ อำคำร เอ 
                ชัน้ 19 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 
                เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
             โทรศพัท์ 0-2305-9800   โทรสำร 0-2305-9803 

ธุรกิจลงทนุ 77,595,895.6819 99.97 

12. กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง   
       ที่อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร จ ำกดั    
                เลขที่ 252/25 อำคำรเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ อำคำร เอ 
                ชัน้ 19 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 
                เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
                 โทรศพัท์ 0-2305-9800   โทรสำร 0-2305-9803 

ธุรกิจลงทนุ 68,263,486.3132 98.91 

13. กองทนุรวมบำงกอกแคปปิตอล  
       ที่อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร จ ำกดั    
                เลขที่ 252/25 อำคำรเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ อำคำร เอ 
                ชัน้ 19 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 
                เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
                 โทรศพัท์ 0-2305-9800   โทรสำร 0-2305-9803 

ธุรกิจลงทนุ 34,388,611.8195 
 

95.72 

14. กองทนุรวมแกมมำ่แคปปิตอล 
       ที่อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร จ ำกดั    
               เลขที่ 252/25 อำคำรเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ อำคำร เอ 
               ชัน้ 19 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 
               เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
                โทรศพัท์ 0-2305-9800   โทรสำร 0-2305-9803 

ธุรกิจลงทนุ 27,020,796.4744 94.03 
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ช่ือนิติบุคคลและสถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ หุ้นสำมัญที่
จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

สัดส่วนควำม
เป็นเจ้ำของ 
(ร้อยละ) 

15. บริษัท ระยองรุ่ง จ ำกดั 
ที่อยู ่ 47/11 ถนนรำษฎร์บ ำรุง ต.เนินพระ  
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 

ธุรกิจกำรซือ้และกำร
ขำยอสงัหำริมทรัพย์ที่
เป็นของตนเองที่ไมใ่ช่
เพ่ือเป็นที่พกัอำศยั 

575,000.00 24.99 

*  ถือหุ้นผำ่นบริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
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ข้อมูลกำรถกูเปรียบเทียบปรับโดยหน่วยงำนก ำกับดูแลในช่วงระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 – 2561) 

 

บริษัท ปี หน่วยงำน
ก ำกับดูแล 

มำตรำและควำมผิดที่ถูกเปรียบเทยีบปรับ จ ำนวนเงนิ (บำท) 

ธนำคำรเกียรติ
นำคิน จ ำกดั 
(มหำชน) 

2561 ธนำคำรแหง่
ประเทศไทย 

มำตรำ 60 แหง่พระรำชบญัญัติ
ธุรกิจสถำบนักำรเงิน พ.ศ. 2551 

กำรจดัชัน้สินทรัพย์ไมถ่กูต้อง 4,370,000 

มำตรำ 71 แหง่พระรำชบญัญัติ
ธุรกิจสถำบนักำรเงิน พ.ศ. 2551 

กำรรำยงำนชดุข้อมลูเก่ียวกบั
กำรจดัชัน้ไมถ่กูต้อง 

2561 ส ำนกังำน 
ก.ล.ต. 

มำตรำ 113 แหง่พระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 

ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ
ก ำหนดในเร่ืองกำรเป็นนำยหน้ำ
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 

886,000 

บริษัท
หลกัทรัพย์
จดักำรกองทนุ 
ภทัร จ ำกดั 

2561 ส ำนกังำน 
ก.ล.ต. 

มำตรำ 117 แหง่พระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 

ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ
ก ำหนดในเร่ืองกำรจดักำร
กองทนุรวม 

1,635,000 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดแูล

กิจการ 
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สว่นที่ 2-7 หน้ำ 7-1 

77..    ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น    

 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  

7.1.1 หุ้นสำมญัของธนำคำรจดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ภำยใต้ช่ือ “KKP” โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2561 ธนำคำรมีหุ้นสำมญัจ ำนวนทัง้สิน้ 846,751,109 หุ้น (มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท) มีทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้วดงันี ้ 

- ทนุจดทะเบียน  8,467,511,090  บำท 

- ทนุช ำระแล้ว   8,467,511,090  บำท 

7.1.2 ธนำคำรไมม่ีหุ้นบริุมสทิธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  
 

7.2 ผู้ถอืหุ้น  

7.2.1 รำยช่ือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

รำยช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รำยแรกของธนำคำร ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิรับเงินปันผลระหวำ่งกำลในวนัท่ี 6 
กนัยำยน 2561 มีดงันี ้

 
ล ำดับ
ที่ 

รำยชื่อผู้ถอืหุ้น ประเภทผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น)  

สัดส่วน
กำรถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั นิติบคุคลในประเทศ 116,092,341 13.71 

2. น.ส.ฐิตินนัท์ วธันเวคิน บคุคลธรรมดำในประเทศ 35,532,761 4.20 

3. 
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 
LIMITED 

นิติบคุคลตำ่งประเทศ 35,110,695 4.15 

4. บริษัท น ำ้ตำลตะวนัออก จ ำกดั /1 นิติบคุคลในประเทศ 35,000,804 4.13 
5. บริษัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั (มหำชน) นิติบคุคลในประเทศ 34,867,143 4.12 
6. STATE STREET EUROPE LIMITED นิติบคุคลตำ่งประเทศ 28,447,655 3.36 
7. นำงวรรณสมร  วรรณเมธี บคุคลธรรมดำในประเทศ 24,972,703 2.95 
8. บริษัท โชติธนวฒัน์ จ ำกดั /2  นิติบคุคลในประเทศ 20,693,600 2.44 

9. 
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES 
LIMITED 

นิติบคุคลตำ่งประเทศ 20,347,822 2.40 

10. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 
LEND 

นิติบคุคลตำ่งประเทศ 18,710,324 2.21 

ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  10  รำย 369,775,848 43.67 
ผู้ ถือหุ้นอื่น 476,975,261 56.33 
รวม 846,751,109 100.00 
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ผู้ถอืหุ้นแบ่งตำมสัญชำต ิ จ ำนวนหุ้น  
(หุ้น) 

สัดส่วน
กำรถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

ผู้ ถือหุ้นสญัชำติไทย 655,848,078 77.45 
ผู้ ถือหุ้นสญัชำติตำ่งด้ำว 190,903,031 22.55 

 
หมำยเหต ุ  /1  บริษัท น ำ้ตำลตะวนัออก จ ำกดั ถือหุ้นโดยคณุหญิงณฐิักำ วธันเวคิน  ร้อยละ 12.95 และนำยสขุกำญจน์ วธันเวคิน ร้อยละ 

26.76 ซึง่ถือหุ้นในธนำคำรร้อยละ 0.24 และร้อยละ 1.35 ตำมล ำดบั 
/2    บริษัท โชติธนวฒัน์ จ ำกดั ถือหุ้นโดยนำงพนิดำ เทพกำญจนำ ร้อยละ 74.32 ซึง่ถือหุ้นในธนำคำรร้อยละ 1.81  

 
7.2.2 ข้อตกลงระหวำ่งผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีผลกระทบตอ่กำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ และพนัธะผกูพนั

เก่ียวกบักำรออกหุ้นในอนำคต  

- ไมม่ี  - 
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7.3 กำรออกหลกัทรัพย์อื่น  

7.3.1 หุ้นกู้    

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ธนำคำรมีหุ้นกู้คงเหลอืรวมมลูคำ่ทัง้สิน้ 46,748.00 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

- หุ้นกู้ ระยะสัน้อำยไุมเ่กิน 270 วนั ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิและไมม่ีประกนัมลูคำ่ 29,255.00 ล้ำน
บำท 

 

ชื่อหุ้นกู้ จ ำนวน 
(ล้ำนบำท) 

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก ำหนดไถ่
ถอน 

อำย ุ
(เดือน) 

Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK19103A 800.00  09/04/2561 03/01/2562 9  1.57  
KK19108A 400.00  30/05/2561 08/01/2562 7  1.65  
KK19108B 500.00  23/05/2561 08/01/2562 8  1.66  
KK19114A 500.00  19/04/2561 14/01/2562 9  1.57  
KK19115A 500.00  20/04/2561 15/01/2562 9  1.57  
KK19117A 100.00  24/04/2561 17/01/2562 9  1.57  
KK19117B 650.00  26/04/2561 17/01/2562 9  1.60  
KK19118A 200.00  24/04/2561 18/01/2562 9  1.60  
KK19118B 1,000.00  25/04/2561 18/01/2562 9  1.60  
KK19207A 580.00  21/05/2561 07/02/2562 9  1.69  
KK19212A 300.00  18/05/2561 12/02/2562 9  1.69  
KK19214A 1,020.00  21/05/2561 14/02/2562 9  1.69  
KK19215A 250.00  23/05/2561 15/02/2562 9  1.69  
KK19215B 1,100.00  25/05/2561 15/02/2562 9  1.69  
KK19220A 1,000.00  20/12/2561 20/02/2562 2  1.72  
KK19228A 1,000.00  19/09/2561 28/02/2562 5  1.75  
KK19307A 700.00  14/12/2561 07/03/2562 3  1.75  
KK19312A 170.00  14/12/2561 12/03/2562 3  1.75  
KK19313A 200.00  14/12/2561 13/03/2562 3  1.75  
KK19314A 500.00  25/06/2561 14/03/2562 9  1.69  
KK19314B 600.00  26/06/2561 14/03/2562 9  1.69  
KK19319A 400.00  26/06/2561 19/03/2562 9  1.69  
KK19319B 500.00  18/09/2561 19/03/2562 6  1.75  
KK19320A 100.00  27/06/2561 20/03/2562 9  1.69  
KK19320B 930.00  21/12/2561 20/03/2562 3 1.75 
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ชื่อหุ้นกู้ จ ำนวน 
(ล้ำนบำท) 

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก ำหนดไถ่
ถอน 

อำย ุ
(เดือน) 

Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK19321A 120.00  25/06/2561 21/03/2562 9 1.68 
KK19321B 25.00  20/09/2561 21/03/2562 6 1.75 
KK19321C 1,000.00 25/09/2561 21/03/2562 6 1.75 
KK19321D 244.00 19/09/2561 21/03/2562 6 1.75 
KK19325A 320.00 28/06/2561 25/03/2562 9 1.69 
KK19326A 500.00 02/07/2561 26/03/2562 9 1.69 
KK19326B 50.00 26/09/2561 26/03/2562 6 1.75 
KK19327A 500.00 03/07/2561 27/03/2562 9 1.69 
KK19328A 600.00 04/07/2561 28/03/2562 9 1.69 
KK19328B 106.00 27/09/2561 28/03/2562 6 1.75 
KK19418A 1,000.00 26/10/2561 18/04/2562 6 1.97 
KK19424A 1,000.00 26/10/2561 24/04/2562 6 1.97 
KK19425A 500.00 30/10/2561 25/04/2562 6 1.97 
KK19429A 500.00 29/10/2561 29/04/2562 6 1.97 
KK19502A 500.00 31/10/2561 02/05/2562 6 1.97 
KK19502B 500.00 31/10/2561 02/05/2562 6 1.97 
KK19506A 60.00 01/11/2561 06/05/2562 6 1.97 
KK19613A 400.00 20/09/2561 13/06/2562 9 1.90 
KK19613B 1,000.00 26/09/2561 13/06/2562 9 1.90 
KK19613C 500.00 27/09/2561 13/06/2562 9 1.90 
KK19613D 130.00 14/12/2561 13/06/2562 6 1.85 
KK19618A 1,000.00 21/09/2561 18/06/2562 9 1.90 
KK19620A 500.00 24/09/2561 20/06/2562 9 1.90 
KK19620B 100.00 26/09/2561 20/06/2562 9 1.90 
KK19621A 400.00 26/12/2561 21/06/2562 6 1.98 
KK19624A 500.00 27/09/2561 24/06/2562 9 1.90 
KK19625B 500.00 24/12/2561 25/06/2562 6 1.98 
KK19625C 850.00 25/12/2561 25/06/2562 6 1.98 
KK19625D 100.00 25/12/2561 25/06/2562 6 1.98 
KK19627A 50.00 03/10/2561 27/06/2562 9 1.90 
KK19627B 1,000.00 02/10/2561 27/06/2562 9 1.90 
KK19627C 700.00 27/12/2561 27/06/2562 6 1.98 

รวม 29,255.00     



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561  

 

สว่นที่ 2-7 หน้ำ 7-5 

- หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงชนดิระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั ไมม่ีกำรแปลงสภำพ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมลูคำ่ 3,203.00 ล้ำนบำท 

 

ชื่อหุ้นกู้ จ ำนวน 
(ล้ำนบำท) 

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก ำหนดไถ่
ถอน 

อำย ุ
(วนั) 

Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK197A 50.00 05/07/2560 05/07/2562 730 2.03 
KK209Z 916.00 28/09/2561 28/09/2563 731 2.20 
KK209A 275.00 08/09/2560 04/09/2563 1,092 2.12 
KK209B 145.00 08/09/2560 04/09/2563 1,092 2.12 
KK209C 100.00 08/09/2560 04/09/2563 1,092 2.12 
KK209D 185.00 08/09/2560 04/09/2563 1,092 2.12 
KK209E 150.00 15/09/2560 11/09/2563 1,092 2.12 
KK209F 88.00 15/09/2560 11/09/2563 1,092 2.12 
KK20OA 90.00 05/10/2560 01/10/2563 1,092 1.99 
KK20OB 61.00 05/10/2560 01/10/2563 1,092 1.99 

KK19204Z 50.00 06/08/2561 04/02/2562 182 1.60 
KK19215X 5.00 17/08/2561 15/02/2562 182 1.60 
KK19215Y 10.00 17/08/2561 15/02/2562 182 1.60 
KK19215Z 45.00 17/08/2561 15/02/2562 182 1.60 
KK19222Y 5.00 24/08/2561 22/02/2562 182 1.60 
KK19222Z 20.00 24/08/2561 22/02/2562 182 1.60 
KK19301Y 10.00 31/08/2561 01/03/2562 182 1.60 
KK19301Z 20.00 31/08/2561 01/03/2562 182 1.60 
KK19328Z 25.00 27/09/2561 28/03/2562 182 1.60 
KK19111W 55.00 13/07/2561 11/01/2562 182 1.60 
KK19111X 140.00 13/07/2561 11/01/2562 182 1.60 
KK19111Y 10.00 13/07/2561 11/01/2562 182 1.60 
KK19111Z 55.00 13/07/2561 11/01/2562 182 1.60 
KK19118U 5.00 20/07/2561 18/01/2562 182 1.60 
KK19118V 30.00 20/07/2561 18/01/2562 182 1.60 
KK19118W 20.00 20/07/2561 18/01/2562 182 1.60 
KK19206W 20.00 10/08/2561 06/02/2562 180 1.60 
KK19206X 15.00 10/08/2561 06/02/2562 180 1.60 
KK19206Y 75.00 10/08/2561 06/02/2562 180 1.60 
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ชื่อหุ้นกู้ จ ำนวน 
(ล้ำนบำท) 

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก ำหนดไถ่
ถอน 

อำย ุ
(วนั) 

Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK19206Z 222.00 10/08/2561 06/02/2562 180 1.60 
KK19220Y 30.00 24/08/2561 20/02/2562 180 1.60 
KK19220Z 60.00 24/08/2561 20/02/2562 180 1.60 
KK19306Y 12.00 07/09/2561 06/03/2562 180 1.60 
KK19306Z 45.00 07/09/2561 06/03/2562 180 1.60 
KK19327X 25.00 28/09/2561 27/03/2562 180 1.60 
KK19327Y 5.00 28/09/2561 27/03/2562 180 1.60 
KK19327Z 43.00 28/09/2561 27/03/2562 180 1.60 
KK19425Z 36.00 26/10/2561 25/04/2562 181 1.60 
KK19603Y 10.00 30/11/2561 03/06/2562 185 1.65 
KK19603Z 30.00 30/11/2561 03/06/2562 185 1.65 
KK19627Z 10.00 28/12/2561 27/06/2562 181 1.65 

รวม 3,203.00     
 

- หุ้นกู้ ระยะยำวชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมม่ีประกนัและไมด้่อยสทิธิมลูคำ่ 6,000.00 ล้ำนบำท  
 

ชื่อหุ้นกู้ จ ำนวน 
(ล้ำนบำท) 

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก ำหนดไถ่
ถอน 

อำย ุ
 (ปี) 

Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK202A 3,000.00 20/02/2561 20/02/2563 2 1.80 
KK203A 3,000.00 20/03/2561 20/02/2563 2 1.72 
รวม  6,000.00     

 

รำยละเอียดของหุ้นกู้ ระยะยำวชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมม่ีประกนัและไมด้่อยสทิธิมดีงันี ้

1. หุ้นกู้ของธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2561 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2563 

สญัลกัษณ์   : KK202A 

ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะกำรเสนอขำย  : เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุสถำบนัและ/ หรือผู้ลงทนุรำยใหญ่ 

มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บำท 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย   : 1,000.00 บำท 

จ ำนวนทีเ่สนอขำย   : 3,000,000 หนว่ย 
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จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลอื   : 3,000,000 หนว่ย 

อำยหุุ้นกู้     : 2 ปี 

วนัออกหุ้นกู้     : 20 กมุภำพนัธ์ 2561 

วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 20 กมุภำพนัธ์ 2563 

อตัรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 1.80 ตอ่ปี 

วนัช ำระดอกเบีย้   : ทกุวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ และ 20 สงิหำคมของทกุปี ตลอดอำยหุุ้นกู้                            

กำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ  : A- (TRIS Rating) 

นำยทะเบียนหุ้นกู้    : ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

2. หุ้นกู้ของธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2/2561 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2563 

สญัลกัษณ์  : KK203A 

ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะกำรเสนอขำย  :  เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุสถำบนัและ/ หรือผู้ลงทนุรำยใหญ่ 

มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บำท 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บำท 

จ ำนวนทีเ่สนอขำย  : 3,000,000 หนว่ย 

จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลอื : 3,000,000 หนว่ย 

อำยหุุ้นกู้   : 2 ปี 

วนัออกหุ้นกู้  : 20 มีนำคม 2561 

วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 20 มีนำคม 2563 

อตัรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 1.72 ตอ่ปี 

วนัช ำระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 20 มีนำคม และ 20 กนัยำยนของทกุปี ตลอดอำยหุุ้นกู้                

กำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ :  A- (TRIS Rating) 

นำยทะเบียนหุ้นกู้   : ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

- หุ้นกู้ ด้อยสทิธิชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสทิธิ ไมม่ีประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือตรำสำรเงินกองทนุ ที่นบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 มลูคำ่ 8,290.00 ล้ำนบำท 
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ชื่อหุ้นกู้ จ ำนวน 

(ล้ำนบำท) 

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก ำหนดไถ่
ถอน 

อำยุ  

(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 

KK285A          1,400.00  18/05/2561 18/05/2571 10 3.50 

KK28OA          890.00   8/10/2561 8/10/2571 10 4.00 

รวม 8,290.00     

 

รำยละเอียดของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสทิธิ ไมม่ีประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือตรำสำรเงินกองทนุ 
ที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 มีดงันี ้

1.    หุ้นกู้ ด้อยสทิธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ของธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2558 ครบ
ก ำหนดไถ่ถอนปี 2568 ซึง่มข้ีอก ำหนดให้สำมำรถตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น) เมื่อทำงกำร      
ตดัสนิเข้ำช่วยเหลอืทำงกำรเงินแก่ผู้ออกหุ้นกู้กองทนุ และผู้ออกตรำสำรเงินกองทนุมีสทิธิไถ่ถอนกอ่นก ำหนด 

 สญัลกัษณ์  : KK25DA 

 ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ ด้อยสิทธิชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
   ไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ กองทุน ที่นับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่  2 ตำม
   หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย และสำมำรถรองรับผล
   ขำดทุนของผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนได้ เมื่อผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนมีผลกำร
   ด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได้ โดยสำมำรถตดัเป็น
   หนีส้ญู (ทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น) เมื่อทำงกำรตดัสินใจเข้ำช่วยเหลือ
   ทำงกำรเงิน 

ลกัษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุสถำบนัและ/ หรือผู้ลงทนุรำยใหญ่ 

มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บำท 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บำท 

จ ำนวนทีเ่สนอขำย  : 3,000,000 หนว่ย  

จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 3,000,000 หนว่ย 

อำยหุุ้นกู้  : 10 ปี 
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วนัออกหุ้นกู้   : 23 ธนัวำคม 2558 

วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   :  23 ธนัวำคม 2568 

อตัรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้   :  ร้อยละ 5.10 ตอ่ปี 

วนัช ำระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 23 มีนำคม 23 มิถนุำยน 23 กนัยำยน และ 23 ธนัวำคม   
ของทกุปี ตลอดอำยหุุ้นกู้ เงินกองทนุ  

กำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ  : BBB (TRIS Rating) 

นำยทะเบยีนหุ้นกู้   : ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 

2.    หุ้นกู้ ด้อยสทิธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ของธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2559 ครบ
ก ำหนดไถ่ถอนปี 2569 ซึง่มข้ีอก ำหนดให้สำมำรถตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น) เมื่อทำงกำร      
ตดัสนิเข้ำช่วยเหลอืทำงกำรเงินแก่ผู้ออกหุ้นกู้กองทนุ และผู้ออกตรำสำรเงินกองทนุมีสทิธิไถ่ถอนกอ่นก ำหนด 

 สญัลกัษณ์  : KK262A 

 ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ ด้อยสิทธิชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
   ไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ กองทุน ที่นับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่  2 ตำม
   หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย และสำมำรถรองรับผล
   ขำดทุนของผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนได้ เมื่อผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนมีผลกำร
   ด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได้ โดยสำมำรถตดัเป็น
   หนีส้ญู (ทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น) เมื่อทำงกำรตดัสินใจเข้ำช่วยเหลือ
   ทำงกำรเงิน 

ลกัษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 รำย   

มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บำท 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บำท 

จ ำนวนทีเ่สนอขำย  : 1,500,000 หนว่ย  

จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 1,500,000 หนว่ย 

อำยหุุ้นกู้  : 10 ปี 

วนัออกหุ้นกู้   : 25 กมุภำพนัธ์ 2559 

วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   :  25 กมุภำพนัธ์ 2569 

อตัรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้   :  ร้อยละ 4.75 ตอ่ปี 

วนัช ำระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 25 พฤษภำคม 25 สิงหำคม 25 พฤศจิกำยน และ 25 
กมุภำพนัธ์ของทกุปี ตลอดอำยหุุ้นกู้ เงินกองทนุ  
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กำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ  : A- (TRIS Rating) (ผู้ออกตรำสำร) 

นำยทะเบยีนหุ้นกู้   : ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 

3.    หุ้นกู้ ด้อยสทิธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ของธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2/2559 ครบ
ก ำหนดไถ่ถอนปี 2569 ซึง่มข้ีอก ำหนดให้สำมำรถตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น) เมื่อทำงกำร      
ตดัสนิเข้ำช่วยเหลอืทำงกำรเงินแก่ผู้ออกหุ้นกู้กองทนุ และผู้ออกตรำสำรเงินกองทนุมีสทิธิไถ่ถอนกอ่นก ำหนด 

 สญัลกัษณ์  : KK268A 

 ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ ด้อยสิทธิชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
   ไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ กองทุน ที่นับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่  2 ตำม
   หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย และสำมำรถรองรับผล
   ขำดทุนของผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนได้ เมื่อผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนมีผลกำร
   ด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได้ โดยสำมำรถตดัเป็น
   หนีส้ญู (ทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น) เมื่อทำงกำรตดัสินใจเข้ำช่วยเหลือ
   ทำงกำรเงิน 

ลกัษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 รำย   

มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บำท 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บำท 

จ ำนวนทีเ่สนอขำย  : 1,500,000 หนว่ย  

จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 1,500,000 หนว่ย 

อำยหุุ้นกู้  : 10 ปี 

วนัออกหุ้นกู้   : 30 สงิหำคม 2559 

วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   :  30 สงิหำคม 2569 

อตัรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้   :  ร้อยละ 3.80 ตอ่ปี 

วนัช ำระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 28 กมุภำพนัธ์ 30 พฤษภำคม และ 30 
สงิหำคมของทกุปี ตลอดอำยหุุ้นกู้ เงินกองทนุ  

กำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ  : A- (TRIS Rating) (ผู้ออกตรำสำร) 

นำยทะเบยีนหุ้นกู้   : ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
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4.    หุ้นกู้ ด้อยสทิธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ของธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2561 ครบ
ก ำหนดไถ่ถอนปี 2571 ซึง่มข้ีอก ำหนดให้สำมำรถตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น) เมื่อทำงกำร      
ตดัสนิเข้ำช่วยเหลอืทำงกำรเงินแก่ผู้ออกหุ้นกู้กองทนุ และผู้ออกตรำสำรเงินกองทนุมีสทิธิไถ่ถอนกอ่นก ำหนด 

 สญัลกัษณ์  : KK285A 

 ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ ด้อยสิทธิชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
   ไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ กองทุน ที่นับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่  2 ตำม
   หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย และสำมำรถรองรับผล
   ขำดทุนของผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนได้ เมื่อผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนมีผลกำร
   ด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได้ โดยสำมำรถตดัเป็น
   หนีส้ญู (ทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น) เมื่อทำงกำรตดัสินใจเข้ำช่วยเหลือ
   ทำงกำรเงิน 

ลกัษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 รำย   

มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บำท 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บำท 

จ ำนวนทีเ่สนอขำย  : 1,400,000 หนว่ย  

จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 1,400,000 หนว่ย 

อำยหุุ้นกู้  : 10 ปี 

วนัออกหุ้นกู้   : 18 พฤษภำคม 2561 

วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   :  18 พฤษภำคม 2571 

อตัรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้   :  ร้อยละ 3.50 ตอ่ปี 

วนัช ำระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 18 สงิหำคม 18 พฤศจิกำยน 18 กมุภำพนัธ์ และ 18
พฤษภำคมของทกุปี ตลอดอำยหุุ้นกู้ เงินกองทนุ  

กำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ  : A- (TRIS Rating) (ผู้ออกตรำสำร) 

นำยทะเบยีนหุ้นกู้   : ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 

5.    หุ้นกู้ ด้อยสทิธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ของธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2/2561 ครบ
ก ำหนดไถ่ถอนปี 2571 ซึง่มข้ีอก ำหนดให้สำมำรถตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น) เมื่อทำงกำร      
ตดัสนิเข้ำช่วยเหลอืทำงกำรเงินแก่ผู้ออกหุ้นกู้กองทนุ และผู้ออกตรำสำรเงินกองทนุมีสทิธิไถ่ถอนกอ่นก ำหนด 

 สญัลกัษณ์  : KK28OA 
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 ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ ด้อยสิทธิชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
   ไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ กองทุน ที่นับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่  2 ตำม
   หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย และสำมำรถรองรับผล
   ขำดทุนของผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนได้ เมื่อผู้ ออกหุ้นกู้ กองทุนมีผลกำร
   ด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได้ โดยสำมำรถตดัเป็น
   หนีส้ญู (ทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น) เมื่อทำงกำรตดัสินใจเข้ำช่วยเหลือ
   ทำงกำรเงิน 

ลกัษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 รำย   

มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บำท 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย  : 1,000.00 บำท 

จ ำนวนทีเ่สนอขำย  : 890,000 หนว่ย  

จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 890,000 หนว่ย 

อำยหุุ้นกู้  : 10 ปี 

วนัออกหุ้นกู้   : 8 ตลุำคม 2561 

วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   :  8 ตลุำคม 2571 

อตัรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้   :  ร้อยละ 4.00 ตอ่ปี 

วนัช ำระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 8 มกรำคม 8 เมษำยน 8 กรกฎำคม และ 8 ตลุำคมของทกุปี 
ตลอดอำยหุุ้นกู้ เงินกองทนุ  

กำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ  : A- (TRIS Rating) (ผู้ออกตรำสำร) 

นำยทะเบยีนหุ้นกู้   : ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

7.3.2 ตัว๋แลกเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ธนำคำรมีตัว๋แลกเงินระยะสัน้คงเหลอืรวมมลูคำ่ทัง้สิน้ 500.00 ล้ำนบำท 

 

7.3.3 ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 - ไมม่ี -   
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7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล   

  ธนำคำรมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรของงบกำรเงินของธนำคำร โดยกำรจ่ำยเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจำกที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้คณะกรรมกำรธนำคำรสำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลได้ เมื่อเห็นวำ่ธนำคำรมีก ำไรสมควรที่
จะท ำเช่นนัน้ และรำยงำนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

  ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล ธนำคำรจะค ำนงึถึงผลประกอบกำร ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยำว กำรกนัเงิน
ส ำรอง และระดบัควำมเพียงพอของเงินกองทุนของธนำคำร ซึ่งครอบคลมุแผนกำรด ำเนินธุรกิจ ควำมเสี่ยงของธุรกิจของ
ธนำคำร และผลกระทบทัง้ก่อนและหลงักำรจ่ำยเงินปันผล รวมถึงเป็นไปตำมที่กฎหมำยและประกำศของธนำคำรแหง่ประเทศ
ไทยก ำหนด 

  ธนำคำรไมไ่ด้ก ำหนดอตัรำสว่นในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ธนำคำร อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผล
ของบริษัทยอ่ยจะต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือที่ประชมุคณะกรรมกำรในกรณีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลของ
บริษัทนัน้ และต้องเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึน้อยู่กบั
ผลประกอบกำรและแผนกำรด ำเนินธุรกิจของแตล่ะบริษัทเป็นส ำคญั 

ตำรำงแสดงกำรจ่ำยเงินปันผลของธนำคำรในระยะ 5 ปีที่ผำ่นมำ 

 
 2556 2557 2558 2559 2560 
อตัรำก ำไรสทุธิตอ่หุ้น (บำท) จำกงบกำรเงินรวม 5.29 3.25 3.92 6.55 6.78 
อตัรำเงินปันผลตอ่หุ้น (บำท) 2.65 1.85 3.00 6.00 5.00 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลตอ่ก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 50.09 56.92 76.53 91.60 73.75 
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8.1 คณะกรรมการธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรธนำคำรประกอบด้วยกรรมกำรทัง้สิน้ 12 คน แบง่เป็นกรรมกำรอิสระ 4 คน กรรมกำรท่ี
ไมเ่ป็นผู้บริหำร 4 คน และกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 4 คนดงันี ้ 

1. นำยสพุล   วธันเวคิน            ประธำนกรรมกำร  กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 

2. นำงดยันำ  บนุนำค   กรรมกำร   กรรมการอิสระ 

3. นำยเชษฐ์   ภทัรำกรกลุ          กรรมกำร   กรรมการอิสระ 

4. นำยพงษ์เทพ  ผลอนนัต์   กรรมกำร   กรรมการอิสระ 

5. นำยวีรวฒัน์  ชตุิเชษฐพงศ์  กรรมกำร   กรรมการอิสระ 

6. นำยธำนินทร์   จิระสนุทร  กรรมกำร   กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 

7. นำยสวุิทย์  มำไพศำลสนิ  กรรมกำร   กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 

8. ศ.ดร.อญัญำ  ขนัธวิทย์   กรรมกำร   กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 

9. นำยบรรยง  พงษ์พำนิช /1 /2  กรรมกำร   กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 

10. น.ส.ฐิตินนัท์   วธันเวคิน /1 /2  กรรมกำร   กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 

11. นำยสรุพล   กลุศิริ  /1   กรรมกำร   กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 

12. นำยอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์  /1 /2  กรรมกำร   กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 

หมำยเหต ุ /1   กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
 /2   กรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำร 
  นำยบรรยง พงษ์พำนิช น.ส.ฐิตินนัท์ วธันเวคิน และนำยสรุพล กลุศิริ เป็นกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร แต่มิได้เป็นพนกังำนของ

ธนำคำรหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  

 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนธนำคำร 

 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนธนำคำรได้ คือ นำยบรรยง พงษ์พำนิช น.ส.ฐิตินนัท์ วธันเวคิน นำยสรุพล กลุศิริ นำยอภินนัท์ 
เกลยีวปฏินนท์ กรรมกำรสองในสีค่นนีล้งลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของธนำคำร 
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ตำรำงแสดงกำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรธนำคำรและคณะกรรมกำรชดุยอ่ยในปี 2561 

 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมในปี 2561 
คณะกรรมการ

ธนาคาร 
รวม 14 ครัง้ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 13 ครัง้ 

คณะกรรมการ
สรรหา 

และก าหนด 
ค่าตอบแทน 
รวม 6 ครัง้ 

คณะกรรมการ
ก ากับการ
ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์และ
ก ากับกิจการ 
รวม 6 ครัง้ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเส่ียง 
รวม 13 ครัง้ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

รวม 15 ครัง้ 

1. นำยสพุล วธันเวคนิ 14/14/1 - - - 12/13/1 14/15/2 

2. นำงดยันำ บนุนำค 14/14 13/13/1 - - - - 

3. นำยเชษฐ์ ภทัรำกรกลุ 14/14 13/13 6/6 6/6/1 - - 

4. นำยพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 12/14 - - - - - 

5. นำยวีรวฒัน์ ชตุเิชษฐพงศ์ 12/14 12/13 6/6/1 - - - 

6. นำยธำนินทร์ จิระสนุทร 13/14 - - 6/6 - - 

7. ศ.ดร.อญัญำ ขนัธวทิย์ 13/14 - - - 12/13 - 
8. นำยบรรยง พงษ์พำนิช 11/14 - - - 5/13  13/151 
9. นำยสุวทิย์ มำไพศำลสิน 14/14 - 6/6 - - - 

10. น.ส.ฐิตนินัท์ วธันเวคนิ 12/14 - - - - 13/15 
11. นำยสรุพล กลุศริิ 13/14 - - - - - 
12. นำยอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ 14/14 - - - 12/13 15/15 

หมำยเหต ุ /1  เป็นประธำน 

/2  เข้ำประชมุในฐำนะท่ีปรึกษำ 
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8.2 ผู้บริหาร *  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 รำยนำมผู้บริหำรมดีงันี ้ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นำยอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมกำรบริหำร  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
รักษำกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลกิจกำร 

2. นำยฟิลปิ เชียง ชอง แทน /1 กรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

3. นำยประชำ ช ำนำญกิจโกศล กรรมกำรบริหำร 
รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่     
ประธำนสำยบริหำรหนี ้

4. ดร.อนชิุต อนชิุตำนกุลู กรรมกำรบริหำร 
รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่     
ประธำนสำยพฒันำระบบงำน ชอ่งทำงขำยและผลติภณัฑ์ 

5. นำงกลุนนัท์ ซำนไทโว รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่     
ประธำนสำยธนบดีธนกิจ 

6. นำยฉตัรชยั ดษุฎีโหนด รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่     
ประธำนสำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

7. นำยชวลติ จินดำวณิค /2 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่     
ประธำนสำยกำรเงินและงบประมำณ 

8. นำยตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ /3 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่     
ประธำนสำยสนิเช่ือบรรษัท 

9. นำยธีระพงษ์ วชิรพงศ์  รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ประธำนสำยกลยทุธ์ 

10. นำยปรีชำ เตชรุ่งชยักลุ /4 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่     
ประธำนสำยตลำดกำรเงิน 
รักษำกำร ประธำนสำยกำรเงินและงบประมำณ  

11. ดร.พบพนิต ภมุรำพนัธุ์ รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่     
ประธำนสำยบริหำรควำมเสีย่ง 

12. นำยพรรษฤทธ์ิ ตระกำรกิจวชิิต รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ประธำนสำยวิเครำะห์และตรวจสอบเครดิต 

13. 
 

นำงเพ็ญรุ่ง สวุรรณกฏู  /5 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ประธำนสำยบริหำรทรัพยำกรบคุคล 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
14. นำยภทัรพงศ์ รักตะบตุร รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

ประธำนสำยช่องทำงกำรตลำดและพฒันำฐำนลกูค้ำ  
15. นำยมำนิตย์ วรรณวำนชิ รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่     

ประธำนสำยเครือขำ่ยกำรขำยและบริกำร 
16. นำยวรกฤต จำรุวงศ์ภคั รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่     

ประธำนสำยปฏิบตัิกำร    
 17. นำยส ำมติร สกลุวิระ  รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่     

ประธำนสำยสนิเช่ือธุรกิจ 
18. นำยนรเชษฐ์ แสงรุจิ /6 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่     

ที่ปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
19. นำงเกษรำ เลยีงชเยศ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

หวัหน้ำฝ่ำยตลำดผลติภณัฑ์กำรเงิน  
20. นำยจกัรวำล จกัรวำลวิบลูย์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

หวัหน้ำฝ่ำยค้ำผลติภณัฑ์กำรเงิน  
21. นำยชวลติ ลำวงั ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

รองประธำนสำยปฏิบตัิกำร  
22. นำยชยัณรงค์  โรจนสนิธุ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

หวัหน้ำฝ่ำยสนิเช่ือลกูค้ำบรรษัท  
23. ดร.ณรงค์  ปรีดำนนัท์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

หวัหน้ำส ำนกัตรวจสอบภำยใน 
24. นำงพิชญำ  โสตำงกรู ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

หวัหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์เครดติลกูค้ำธุรกิจ 
25. น.ส.เพชรรัตน์  กีรติไพบลูย์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

รองประธำนสำยสนิเช่ือธุรกิจ 
26. นำยร่มไทร   ตณัฑโกไศย ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรควำมเสีย่งด้ำนเครดิตสนิเช่ือธุรกิจและสถำบนั 
27. นำยวนกำนต์  กำญจนศนูย์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

หวัหน้ำฝ่ำยกำรตลำดและกลยทุธ์ 
28. นำยสมเกียรติ  จอมปรัชญำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรควำมเสีย่งด้ำนเครดิตสนิเช่ือรำยยอ่ย 
29. นำงสวุรรณี  วธันเวคิน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรทรัพย์สนิรอขำย 
30. นำยหิรัญญ์รุจ  เหลำ่ธีระวงษ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

รองประธำนสำยเครือขำ่ยกำรขำยและบริกำร 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
31. นำยอนวุฒัน์  ร่วมสขุ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

หวัหน้ำฝ่ำยตลำดตรำสำรหนี ้
32. นำยอภิชำต ิ จงสงวนประดบั ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

หวัหน้ำส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน 
33. นำยภำสกร บญุยะประสทิธ์ิ   ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส  หวัหน้ำฝ่ำยพฒันำช่องทำงกำรขำยและบริกำร 

รักษำกำร หวัหน้ำฝ่ำยพฒันำระบบงำนและกระบวนกำรสนบัสนนุ   
34. นำยพยคัฆ์ ทรัพย์สมบรูณ์ ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส รองประธำนสำยเครือขำ่ยกำรขำยและบริกำร   

รักษำกำร ผู้อ ำนวยกำรภำคธุรกิจเช่ำซือ้ กทม. 
รักษำกำร ผู้อ ำนวยกำรภำคธุรกิจเช่ำซือ้ ภมูิภำค  3  
รักษำกำร ผู้อ ำนวยกำรภำคธุรกิจเช่ำซือ้ ภมูิภำค  4   
รักษำกำร หวัหน้ำฝ่ำยสนิเช่ือเพื่อสนิค้ำคงคลงัส ำหรับผู้จ ำหนำ่ยยำนยนต์ 

35. นำยถำวร   เชือ้เงิน ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส ผู้อ ำนวยกำรภำคธุรกิจสำขำภมูิภำค  2   
รักษำกำร ผู้อ ำนวยกำรภำคธุรกิจสำขำภมูิภำค  1   

36. น.ส.สำนิกร สภุำพ ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส รองประธำนสำยธนบดีธนกิจ 

37. น.ส.นิลำวรรณ ตรีกิจจ ำรูญ ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส  
หวัหน้ำฝ่ำยบญัชี  

หมำยเหต ุ  :  *  รวมถึงผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำรตำมค ำจ ำกดัควำมของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 /1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี 1 ตลุำคม 2561 
 /2   เกษียณอำยมุีผลวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
 /3   ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี 1 ตลุำคม 2561 
 /4   รักษำกำร ประธำนสำยกำรเงินและงบประมำณมีผลวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
 /5   ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2561 
 /6   เปลี่ยนแปลงหน้ำท่ีมีผลวนัท่ี 1 ตลุำคม 2561 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรธนำคำรได้แต่งตัง้  น.ส.พรทิพย์ ชูพระคุณ ให้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทตัง้แต่วันที่ 13 มกรำคม 2553 
(รำยละเอียดเก่ียวกับเลขำนุกำรบริษัทปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1) เพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรธนำคำรในด้ำนที่
เก่ียวข้องกบักฎระเบียบตำ่งๆ กำรประชมุของคณะกรรมกำรธนำคำร และกำรประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงมีหน้ำที่รับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ตำ่งๆ ที่คณะกรรมกำรธนำคำรจะต้องทรำบและปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรดแูล
กิจกรรมของคณะกรรมกำรธนำคำร  

2. จดักำรประชุมผู้ ถือหุ้น  กำรประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยของธนำคำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ข้อบงัคบัของธนำคำร ข้อพงึปฏิบตัิที่ดี และกฎบตัรของคณะกรรมกำรแตล่ะชดุ รวมทัง้ดแูลและติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำม
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและมติคณะกรรมกำรธนำคำร ตลอดจนข้อก ำหนดทำงด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

3. จดัท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น รำยงำนประจ ำปีของธนำคำร 

หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำรธนำคำร และรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรธนำคำร  

4. ด ำเนินกำรให้กรรมกำรและผู้บริหำรจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เก่ียวข้องตำมข้อก ำหนดกฎหมำย   
รวมทัง้เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผู้บริหำร  และส่งส ำเนำให้ประธำนกรรมกำรและ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

5. ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูและรำยงำนสำรสนเทศในสว่นที่รับผิดชอบต่อหน่วยงำนที่ก ำกบัดแูลธนำคำรตำมระเบียบและ
ข้อก ำหนดของหนว่ยงำนทำงกำร  

6. ด ำเนินกำรเร่ืองงำนทะเบียนหุ้น ได้แก่ งำนกำรจ่ำยเงินปันผล และงำนจดทะเบียนเพิ่มทนุ เป็นต้น 

7. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด  และตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
ธนำคำร 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 คำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน  

ค่าตอบแทนกรรมการ  

ธนำคำรพิจำรณำจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรโดยอ้ำงอิงกบัแนวปฏิบตัิของอตุสำหกรรม โดยให้คำ่ตอบแทนกรรมกำรอยูใ่นระดบัที่
เหมำะสม สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำร เพี ยงพอที่จะจูงใจในกำรสรรหำ
กรรมกำรและรักษำกรรมกำรที่ดีให้สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมตัง้ใจ ทุ่มเทในกำรสร้ำงคุณประโยชน์ให้แก่ธนำคำร อีกทัง้พิจำรณำ
เทียบเคียงกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ที่ด ำเนินธุรกิจในรูปแบบเดียวกัน รวมถึงเทียบเคียงได้กับ
ค่ำเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจำกรำยงำนผลส ำรวจอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของสมำคมสง่ เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทยประจ ำปีด้วยเช่นกนั 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทกุปีและน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิ    

โครงสร้ำงคำ่ตอบแทนกรรมกำรประกอบด้วย 

- ค่ำตอบแทนรำยเดือน คือ ค่ำตอบแทนที่ธนำคำรจ่ำยให้เป็นประจ ำทกุเดือนในขณะด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรในคณะกรรมกำรธนำคำร 

- คำ่เบีย้ประชมุ คือ คำ่ตอบแทนที่ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรได้รับในกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ในแต่
ละครัง้ ซึง่จะจ่ำยเป็นรำยครัง้เฉพำะครัง้ที่เข้ำร่วมประชมุ  

- คำ่บ ำเหน็จกรรมกำร คือ คำ่ตอบแทนที่ธนำคำรจ่ำยให้กรรมกำรปีละครัง้ ซึ่งจะพิจำรณำตำมผลประกอบกำรของธนำคำร
ในแตล่ะปี 

ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษำยน 2561 ได้มีมติอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจ ำปี 2561 (ไม่รวมบ ำเหน็จกรรมกำร) จ ำนวนไม่เกิน 30 ล้ำนบำท ซึ่งค่ำตอบแทนดงักล่ำวจะรวมถึงค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบีย้
ประชมุ คำ่ตอบแทนที่ปรึกษำคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ของประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร และสทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป 
เช่น คำ่เบีย้ประกนัชีวิตและคำ่เบีย้ประกนัสขุภำพกลุม่ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

 

ประเภทของค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/ เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม   
(บาท/ ครัง้) 

(1) คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรธนำคำร 
      - ประธำนกรรมกำร   
      - กรรมกำร   

 
100,000 
50,000 

 
- 
- 

(2) คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรชดุยอ่ย    
      - ประธำนกรรมกำร   
      - กรรมกำร   

 
- 
- 

 
45,000 
30,000 

(3) คำ่ตอบแทนกำรเป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ของ
ประธำนกรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่เป็นท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำรบริหำรและที่
ปรึกษำของคณะกรรมกำรภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำร

     250,000  - 
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คณะกรรมกำรธนำคำรได้พิจำรณำแล้วเห็นวำ่อตัรำคำ่ตอบแทนประธำนกรรมกำรที่ก ำหนดไว้สงูกว่ำกรรมกำรคนอื่นนัน้มีควำม
เหมำะสม เนื่องจำกประธำนกรรมกำรเป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคญัในกำรดูแลและสนบัสนุนให้คณะกรรมกำรสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้อย่ำง
เต็มที่ตำมทิศทำงและกลยทุธ์ที่ก ำหนดไว้เพื่อประโยชน์สงูสดุของธนำคำรและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

ในส่วนของบ ำเหน็จกรรมกำรส ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรธนำคำรจะเสนอขอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
พิจำรณำอนมุตัิอีกครัง้หนึง่ 

ทัง้นี ้กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและได้รับเงินเดือนประจ ำจำกธนำคำรหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐำนะพนักงำนจะไม่ได้รับ
คำ่ตอบแทนรำยเดือน คำ่เบีย้ประชมุ และบ ำเหน็จกรรมกำรในฐำนะกรรมกำรของธนำคำร 

ในกรณีทีก่รรมกำรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบตัิหน้ำที่ในคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ของธนำคำรจะได้รับคำ่เบีย้ประชมุตำมจ ำนวน
ครัง้ของกำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรชดุยอ่ย และภำระหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 

ตำรำงแสดงคำ่ตอบแทนกรรมกำรของธนำคำรส ำหรับปี 2561 โดยภำพรวมธนำคำรได้จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรทกุประเภททกุ
คณะและสิทธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น ค่ำเบีย้ประกันชีวิตและค่ำเบีย้ประกันสขุภำพกลุ่ม  เป็นจ ำนวนเงินรวม 24,903,130 บำท ซึ่งอยู่
ภำยใต้งบประมำณประจ ำปี 2561 ที่ได้รับอนมุตัิจ ำนวน 30 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ยงัไมร่วมบ ำเหน็จประจ ำปี 2561 ซึง่จะน ำเสนอขออนมุตัิในกำร
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 นอกจำกนี ้ยงัมีค่ำตอบแทนที่กรรมกำรได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรและ/ หรือกรรมกำรชุดย่อยของ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เป็นจ ำนวน 3,570,000 บำท  

 

 

บริหำรอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรกำรลงทนุ คณะกรรมกำรบริหำร
ทรัพยำกรบคุคล และคณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลธุรกิจตลำด
ทนุ  
(4) คำ่ตอบแทนกำรเป็นท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ของ
ประธำนกรรมกำรบริหำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำรท ำหน้ำที่เป็นท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำรภำยใต้
กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบริหำร 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำร
สนิเช่ือรำยใหญ่และทรัพย์รอขำยรำยใหญ่ คณะกรรมกำรบริหำร
สนิทรัพย์และหนีส้นิ และคณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล  

     300,000  - 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้จดัให้มีกำรประเมินผลประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประจ ำทกุปี (รำยละเอียด
เก่ียวกบักำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรระดบัสงูปรำกฏในหวัข้อกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี)  และใช้ผลกำร
ประเมินดังกล่ำวพิจำรณำให้ผลตอบแทนแก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำน
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนได้ร่วมกนัสือ่สำรผลกำรประเมินให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรรับทรำบด้วย  

ในปี 2561 ธนำคำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรรวม 14 คน คิดเป็นจ ำนวนเงินรวม 231,670,833.33 บำท ซึ่งไม่รวมค่ำตอบแทน
ผู้บริหำร 4 คนที่สงักัดบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ที่ได้รับมอบหมำย (Secondment) ให้มำบริหำรจัดกำรธนำคำร โดยลกัษณะค่ำตอบแทน
ผู้บริหำรจะอยู่ในรูปค่ำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินได้ประเภทอื่น (ถ้ำมี) ซึ่งกำรพิจำรณำจะให้ควำมส ำคัญต่อกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนที่สะท้อนข้อมลูผลกำรประเมินผลงำนรำยบคุคลตำมบทบำท ควำมรับผิดชอบที่ต้องบริหำรจดักำร ผลกัดนักำรด ำเนินธุรกิจ
ของธนำคำรให้ส ำเร็จลลุ่วงตำมแผนกำรด ำเนินงำนและกลยุทธ์ที่ก ำหนด และเช่ือมโยงสอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ
ธนำคำรทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว ทัง้นี ้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรของธนำคำรใช้หลกักำรบริหำรค่ำตอบแทนที่ผลตอบแทนรวม 
(Total Compensation) โดยธนำคำรไมม่ีกำรเสนอเอกสำรสทิธิที่จะซือ้หรือขำยทรัพย์สนิให้กบัผู้บริหำรระดบัสงู  

(ทัง้นี ้ผู้บริหำรหมำยถึงผู้จดักำรหรือผู้ด ำรงต ำแหนง่ระดบับริหำร 4 รำยแรกนบัจำกผู้จดักำรลงมำ ผู้ซึง่ด ำรงต ำแหนง่เทียบเทำ่กบั
ผู้ด ำรงต ำแหนง่ระดบับริหำรรำยที่ 4 ทกุรำย โดยไมร่วมถึงผู้ด ำรงต ำแหนง่ระดบับริหำรในงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้
ไปหรือเทียบเทำ่) 

 

8.4.2 คำ่ตอบแทนอื่น 

 นอกจำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรที่เป็นตัวเงินในรูปแบบค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบีย้ประชุม และค่ำบ ำเหน็จแล้ว 
ธนำคำรยงัมีค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่นที่จดัให้กบักรรมกำรในรูปของสวสัดิกำรต่ำงๆ โดยทัว่ไป อำทิ กำรจดัท ำประกนักลุม่ประกอบด้วย
ประกนัชีวิต ประกนัอบุตัิเหต ุประกนัทพุพลภำพถำวรสิน้เชิง และประกนัสขุภำพ ให้กบัประธำนกรรมกำรธนำคำรและกรรมกำรที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหำร โดยมีวงเงินคุ้มครองแตล่ะประเภทกำรประกนัส ำหรับประธำนกรรมกำรธนำคำร 5 ล้ำนบำท และกรรมกำรคนละ 2.50 ล้ำนบำท 
ส ำหรับกำรประกนัสขุภำพให้ได้รับควำมคุ้มครองตำมแผนกำรประกนัสขุภำพเช่นเดียวกบักลุม่ผู้บริหำรระดบัสงู  ทัง้นี ้ค่ำเบีย้ประกนัชีวิต
และคำ่เบีย้ประกนัสขุภำพกลุม่ส ำหรับกรรมกำรในปี 2561 มีคำ่ใช้จ่ำยเทำ่กบั 318,130 บำท 

ตำรำงแสดงกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหุ้นสำมญัของธนำคำรของกรรมกำร 

 

ล าดับ
ที่ 

รายชื่อ 
จ านวนหุ้นสามัญที่ถอื (หุ้น) เปลี่ยนแปลง  

เพิ่มขึน้/ลดลง (หุ้น) 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

   1.  นำยสพุล วธันเวคิน 12,605,416  12,605,416  - 
 คูส่มรส 1,071,434  1,071,434  - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - - 

   2.  นำงดยันำ บนุนำค  -  -  - 
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ล าดับ
ที่ 

รายชื่อ 
จ านวนหุ้นสามัญที่ถอื (หุ้น) เปลี่ยนแปลง  

เพิ่มขึน้/ลดลง (หุ้น) 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

 คูส่มรส - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - - 

   3.  นำยเชษฐ์ ภทัรำกรกลุ 50,000 50,000 - 
 คูส่มรส - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - - 

   4.  นำยพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 488  488  - 
 คูส่มรส - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - - 

   5.  นำยวีรวฒัน์  ชตุเิชษฐพงศ์  1,029,739 1,029,739  
 คูส่มรส - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - - 

  6.  นำยธำนินทร์ จิระสนุทร 100,000  120,000  20,000 
 คูส่มรส - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - - 

   7.  นำยสวุิทย์ มำไพศำลสนิ 779,406 779,406 - 
 คูส่มรส - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - - 

   8.  ศ.ดร.อญัญำ  ขนัธวิทย์ - - - 
 คูส่มรส - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - - 

   9.  นำยบรรยง พงษ์พำนชิ 1,000,046 1,000,046 - 
 คูส่มรส - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - - 

  10. 

 

 น.ส. ฐิตินนัท์ วธันเวคิน 35,532,761 35,532,761 - 
 คูส่มรส - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - -  - 

   11.  นำยสรุพล กลุศิริ 97,000 100,000 3,000 
 คูส่มรส - - - 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - - 

  12.   นำยอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์ 550,000 550,000 -  
  คูส่มรส - - - 
  บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - - 
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ตำรำงแสดงกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหุ้นสำมญัของธนำคำรของผู้บริหำร 

 

ล าดับ
ที่ 

รายชื่อ 
จ านวนหุ้นสามัญที่ถอื (หุ้น) เปลี่ยนแปลง  

เพิ่มขึน้/ลดลง (หุ้น)   31 ธันวาคม 2560   31 ธันวาคม 2561 

1.   นำยอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์ 550,000 550,000 -  
  คูส่มรส - - - 
  บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - - 

2. 
 

  นำยฟิลปิ เชียง ชอง แทน  /1                 N/A - - 
  คูส่มรส N/A - - 
  บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ N/A - - 

3.   นำยประชำ ช ำนำญกิจโกศล - - - 
   คูส่มรส - - -    
   บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - -    

4.   ดร.อนชิุต  อนชิุตำนกุลู - - -    
  คูส่มรส - - - 
  บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - -    

  5.   นำงกลุนนัท์ ซำนไทโว - - -    
  คูส่มรส - - -    
  บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - -    

6. 
 

  นำยฉตัรชยั ดษุฎีโหนด - - -    
  คูส่มรส - - -    
  บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - -    

  7. 
 

  นำยชวลติ จินดำวณิค /2      375,000 375,000 -    
  คูส่มรส - - - 
  บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - - 

8.   นำยตรัยรักษ์  เต็งไตรรัตน์  /3      N/A - - 
   คูส่มรส N/A - - 
   บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ N/A - - 

9. 
 

  นำยธีระพงษ์  วชิรพงศ์ 580 580 -    
  คูส่มรส - - - 
  บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - - 

10. 
 

  นำยปรีชำ เตชรุ่งชยักลุ - - -    
  คูส่มรส - - -    
  บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - -    
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หมำยเหต ุ  /1 นำยฟิลิป เชียง ชอง แทน ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ เมื่อวนัท่ี 1 ตลุำคม 2561 จึงไมแ่สดงจ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

/2   นำยชวลิต จินดำวณิค เกษียณอำยมุีผลวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
/3   นำยตรัยรักษ์ เตง็ไตรรัตน์ ด ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ประธำนสำยสินเช่ือบรรษัท เมื่อวนัท่ี 1 ตลุำคม 2561 จึงไมแ่สดง

จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
/4  นำงเพญ็รุ่ง สวุรรณกฏู ด ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ประธำนสำยบริหำรทรัพยำกรบคุคล เมื่อวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2561 

จึงไมแ่สดงจ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  
 

11.   ดร. พบพนิต ภมุรำพนัธุ์ - - -    
  คูส่มรส - - - 
  บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - -    

12. 
 

  นำยพรรษฤทธ์ิ ตระกำรกิจวชิิต - - -    
  คูส่มรส - - -    
  บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - -    

13.   นำงเพ็ญรุ่ง  สวุรรณกฏู /4 N/A - - 

   คูส่มรส N/A - - 
   บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ N/A - - 

  14.   นำยภทัรพงศ์ รักตะบตุร - - - 

   คูส่มรส - - -    

   บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - -    
15.   นำยมำนิตย์ วรรณวำนิช 15,000 115,000 100,000 

   คูส่มรส 20,000 - (20,000)    
   บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - -    

16.   นำยวรกฤต  จำรุวงศ์ภคั - -  -  
   คูส่มรส - - -    
   บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - -  -  

  17.   นำยส ำมิตร  สกลุวิระ - - - 
   คูส่มรส - - - 
   บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - - 

18.   นำยนรเชษฐ์  แสงรุจิ 1,570,000 1,710,000 140,000 
  คูส่มรส - - -    
  บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - -    

  19.   น.ส.นิลำวรรณ  ตรีกิจจ ำรูญ - - - 
  คูส่มรส - - - 
  บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ - - - 
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8.5 บุคลากร 

 ทรัพยำกรบคุคลเป็นก ำลงัส ำคญัที่องค์กรให้ควำมส ำคญัสงูสดุ เป็นปัจจยัหลกัในกำรร่วมขบัเคลือ่นองค์กรให้ประสบผลส ำเร็จ
และเจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืน  พนกังำนไมเ่พียงแตเ่ป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจทีใ่กล้ชิดที่สดุ หำกยงัเป็นสมำชิกของกลุม่ธุรกิจฯ ด้วย  

 ปี 2561 เป็นปีที่ 3 ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรจดักำรธุรกิจระยะเวลำ 3 ปี (ปี 2559 – 2561) ของกลุม่ธุรกิจฯ ที่
มุง่เน้นให้กำรท ำงำนระหวำ่งหนว่ยงำนในกลุม่ธุรกิจฯ เกิดควำมร่วมมือในทิศทำงเดียวกนั บคุลำกรในกลุม่ธุรกิจฯ มีกำรพฒันำทีด่ีอยำ่ง
ตอ่เนื่องในกำรท ำงำนร่วมกนัเพื่อสร้ำงผลส ำเร็จอนัจะเกิดขึน้ตอ่กลุม่ธุรกิจฯ เป็นหลกั นอกจำกนี ้ ในปี 2561 บคุลำกรในองค์กรได้ร่วมแรง
ร่วมใจพฒันำระบบหลกัของธนำคำร (Core Banking) เพื่อยกระดบัและพฒันำคณุภำพกำรให้บริกำรตอ่ลกูค้ำ รองรับกำรพฒันำ
ผลติภณัฑ์และบริกำรท่ีดีเพื่อสง่มอบและตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลกูค้ำเพื่อก้ำวเข้ำไปอยูใ่นใจของลกูค้ำอยำ่งแท้จริง สร้ำงโอกำสกำร
แขง่ขนัทำงธุรกิจ เสริมสร้ำงเสถียรภำพกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่ธรุกิจฯ ให้แขง็แกร่งและเติบโตอยำ่งยัง่ยืน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
ธนำคำรและบริษัทยอ่ยมีพนกังำนรวมทัง้หมด 4,784 คน เพิ่มขึน้ 287 คน หรือร้อยละ 6.38 จำก ณ สิน้ปี 2560 ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

 

ธนาคารและบริษัทย่อย 

จ านวนพนักงาน (คน) 

ปี 2560 ปี 2561 

ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 4,017 4,298 

บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) 30 10 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 384 401 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร จ ำกดั 54 66 

บริษัท เคเคพี ทำวเวอร์ จ ำกดั 12 9 

Phatra Asset Management (Cayman) Limited - - 

Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund - - 

รวม 4,497 4,784 

 

การด าเนินงานเพือ่สนบัสนนุกลุ่มธุรกิจฯ   

ธนำคำรยงัคงมุ่งพฒันำงำนสนบัสนุนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับและเตรียมพร้อมส ำหรับกำรแข่งขนัและกำรเจริญเติบโตอย่ำง
ยัง่ยืนของธนำคำร ดงันัน้กลยทุธ์ นโยบำย และวิสยัทศัน์ด้ำนบคุลำกรจึงมีควำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิ่งต่อกำรบรรลผุลส ำเร็จตำมกลยทุธ์และ
เปำ้หมำยทำงธุรกิจที่ตัง้ไว้ โดยกลุม่ธุรกิจฯ มุง่เน้นกำรสรรหำและคดัเลอืกบคุลำกรท่ีมีคณุสมบตัิ ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ตลอดจนมีแนวคิด
กำรท ำงำนที่สอดคล้องกับหลกักำร (Principles) และคุณค่ำ (Values) ขององค์กร เพื่อเสริมสร้ำงทีมงำนให้มีควำมแข็งแกร่ง ตลอดจน
พฒันำศกัยภำพของบคุลำกรอย่ำงต่อเนื่องให้มีทกัษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ มุ่งมัน่ ทุ่มเทให้
เกิดผลส ำเร็จของงำนและให้บริกำรและผลิตภณัฑ์ที่ดีที่สดุกบัลกูค้ำ รวมทัง้กำรให้ค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม เหมำะสมในระดบัที่เทียบเคียง
ได้กบัธนำคำรและบริษัทชัน้น ำอื่นๆ โดยใช้หลกัเกณฑ์ของธนำคำรและอ้ำงอิงจำกผลส ำรวจค่ำตอบแทนของบริษัทผู้ ให้ค ำปรึกษำด้ำน
ทรัพยำกรบคุคลชัน้น ำของประเทศ นอกจำกนี ้ธนำคำรยงัมุง่พฒันำ เสริมสร้ำงวฒันธรรมองค์กรในกำรแบ่งปันและร่วมกนัสร้ำงสรรค์องค์
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ควำมรู้ใหม่ๆ มุ่งเน้นกำรท ำให้พนกังำนมีควำมภำคภมูิใจ มีควำมผูกพนัต่อองค์กร และมีควำมสขุในกำรท ำงำน และปฏิบตัิต่อพนกังำน
อยำ่งเทำ่เทียม เป็นธรรม ด้วยควำมเคำรพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสทิธิสว่นบคุคลของพนกังำน  

 

8.5.1 นโยบำยด้ำนทรัพยำกรบคุคล   

(1) กำรสรรหำและคดัเลอืกบคุลำกร  

ธนำคำรได้ใช้เทคโนโลยีที่รวดเร็วทนัสมยัผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยในกำรเข้ำถึงแหลง่ข้อมลูของกลุม่เป้ำหมำยที่เหมำะสมกบั
ต ำแหนง่งำนท่ีต้องกำร เสริมสร้ำง พฒันำเครือขำ่ยกลุม่เปำ้หมำยใหม่ๆ  เพื่อกำรเข้ำถึงและสรรหำผู้สมคัรงำน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลสูงสุด รองรับต่อควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรและสภำวะกำรแข่งขันในตลำดแรงงำน นอกจำกนี ้ธนำคำรยังได้ให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำเคร่ืองมือในกำรคัดเลือกบุคลำกรให้มำกขึน้ เพื่อใช้ในกำรประเมินคุณสมบัติ ทักษะ ขีดควำมสำมำรถ 
(Competency-based Selection) ให้เหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนและกำรเติบโตขององค์กร ตลอดจนพฒันำทกัษะของผู้สมัภำษณ์ให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำท ควำมส ำคญัของกำรคดัเลอืกบคุลำกรท่ีมีคณุภำพให้กบัองค์กร เสริมสร้ำงทศันคติ จริยธรรม และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ให้กบับคุลำกรเพื่อผลกัดนักลุม่ธุรกิจฯ ให้เติบโตอยำ่งยัง่ยืน 

(2) กำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ (Career Management)  

เพื่อเป็นแรงกระตุ้นส ำหรับพนกังำนและเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับองค์กร พนกังำนทุกคนมีโอกำสก้ำวหน้ำในชีวิตกำร
ท ำงำนในระดบัเดียวกนัและระดบัที่สงูขึน้ ซึ่งธนำคำรให้ควำมส ำคญักบั “กำรเลื่อนระดบัชัน้/ ต ำแหน่งจำกภำยใน” ส ำหรับต ำแหน่งที่มี
โครงสร้ำงต ำแหน่งงำนรองรับหรือมีต ำแหน่งว่ำง ยกเว้นกรณีที่ภำยในองค์กรยงัไม่มีผู้มีคุณสมบตัิเหมำะสม จึงจะพิจำรณำสรรหำจำก
บุคคลภำยนอก ทัง้นี ้กำรปรับเลื่อนระดบัชัน้/ ต ำแหน่งของพนกังำน ธนำคำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคุณสมบตัิที่ชัดเจน 
เหมำะสม และเป็นธรรม โดยจะมีกำรพิจำรณำกำรปรับเลื่อนระดบัชัน้ปีละ 2 ครัง้ตำมหลกัเกณฑ์ที่ธนำคำรก ำหนด นอกจำกนี ้ธนำคำร
สง่เสริมและเปิดโอกำสให้พนกังำนสำมำรถเลือกกำรพฒันำศกัยภำพตนเองให้มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ที่
ธนำคำรจดัสรรไว้ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปรับเปลีย่นบทบำทหน้ำที่ในอนำคต 

(3) กำรประเมินผล (People Assessment)  

ธนำคำรมีกำรประเมินผลงำนของพนกังำนประจ ำปี โดยเน้นกำรประเมินศกัยภำพในกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจนประเมินพฒันำกำร
และทกัษะในกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและนโยบำยที่ก ำหนดไว้  กำรประเมินผลกำรด ำ เนินงำนดงักลำ่วเน้น
ควำมโปร่งใส เป็นธรรมตอ่พนกังำนในทกุระดบั ผำ่นกำรผสมผสำนเคร่ืองมือประเมินผลที่หลำกหลำย อำทิ กำรประเมินผลตำมสำยบงัคบั
บญัชำ และกำรประเมินผล 360 องศำ เป็นต้น 

เป้ำหมำยส ำคญัในกำรประเมินผลงำนของพนกังำนมิได้จ ำกดัขอบเขตเพียงกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนเท่ำนัน้ แต่มุ่งเน้นให้เป็น
เคร่ืองมือเพื่อกำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบตัิงำนและกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลอยำ่งมีบรูณำกำรด้วย กลำ่วคือ กำรประเมินผลประจ ำปี
ถูกใช้เป็นกลไกส ำคัญในกำรรักษำระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรลูกค้ำและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้อย่ำงเป็นระ บบ   
ในขณะเดียวกนัผลกำรประเมินได้ถกูใช้เป็นข้อมลูสะท้อนกลบั (Feedback) แก่พนกังำนในมิติของกำรพฒันำและยกระดบัศกัยภำพของ
ตนเองอยำ่งตอ่เนื่อง มิติของโอกำสควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพและแก่ธนำคำรในกำรคดักรองและรักษำพนกังำนที่มีศกัยภำพให้คงอยู่กบั
องค์กรผำ่นมำตรกำรเชิงรุกตำ่งๆ  

(4) กำรบริหำรผลงำน (Performance Management) 



                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561                                                                    

 

สว่นที่ 2-8 หน้ำ 8-17 

 

กำรบริหำรผลงำนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงให้พนักงำนมีควำมมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่ลูกค้ำ และเพื่อสร้ำง
สมัพนัธภำพและควำมเข้ำใจร่วมกนัระหวำ่งหวัหน้ำและผู้ปฏิบตัิงำน ในขณะเดียวกนักำรบริหำรผลงำนเป็นควำมรับผิดชอบที่ส ำคญัของ
หวัหน้ำทุกคนที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล กำรพัฒนำบุคลำกร กำรให้ค ำแนะน ำและกำรชีแ้นะแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำง
สม ่ำเสมอเป็นเคร่ืองมือที่ดีที่สดุในกำรพฒันำผลงำนและทกัษะควำมสำมำรถของพนกังำน  กำรบริหำรผลงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งเน้น
กำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ได้ตกลงร่วมกันเป็นควำมรับผิดชอบหลักของหัวหน้ำทุกคน ทุกระดับ ธนำคำรจึงยังคงให้
ควำมส ำคญัอย่ำงต่อเนื่องกับกำรพฒันำพนกังำนระดบัหวัหน้ำงำนให้เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ บทบำทหน้ำที่ กำรบริหำรทรัพยำกร
บคุคลแบบมืออำชีพ (HR for Non-HR) สำมำรถเป็นผู้อบรมถ่ำยทอด (Trainer) เป็นแบบอย่ำงของหวัหน้ำงำนที่ดีเพื่อขยำยต่อไปยงั
หวัหน้ำงำนรุ่นต่อๆ ไปได้ โดยผ่ำนโครงกำรฝึกอบรมเพื่อสร้ำงเสริมให้ตระหนกัและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบ หลกักำร กระบวนกำร 
และวิธีกำรบริหำรผลงำน  

(5) คำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรพนกังำน (Employee Compensation and Benefits) 

ธนำคำรให้ควำมส ำคญักบัระบบคุณธรรมในกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล โดยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของพนกังำนอยู่ภำยใต้
นโยบำยที่สอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว และพิจำรณำจำกหลกัส ำคญั 
3 ประกำร คือ 

1) หลกัควำมยตุิธรรมและเทำ่เทียม (Equitability) 
2) หลกัผลงำน (Performance Based) 
3) หลกัควำมสำมำรถ (Competency Based) 

ค่ำตอบแทนของพนกังำนในด้ำนโครงสร้ำงเงินเดือนจะพิจำรณำถึงค่ำของงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ศกัยภำพ 
และบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่จะน ำไปสูผ่ลงำนของพนกังำน โดยสำมำรถเทียบเคียงได้กบับริษัทในอตุสำหกรรมเดียวกนั ส ำหรับ
สวัสดิกำรผลตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสประจ ำปี จะพิจำรณำจำกองค์ประกอบผลงำนรำยบุคคล บทบำท ควำมรับผิดชอบ 
ผลส ำเร็จเปรียบเทียบกบัเปำ้หมำยที่ตัง้ไว้ ภำยใต้หลกักำรบริหำรคำ่ตอบแทนที่ผลตอบแทนรวม (Total Compensation) และภำพรวมผล
กำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว ตลอดจนควำมสำมำรถของธุรกิจในกำรรักษำระดบัของ
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตเช่ือมโยงกบักำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยำว  

อยำ่งไรก็ดี ธนำคำรตระหนกัดีวำ่กำรบริหำรผลตอบแทนมิได้มีเฉพำะเร่ืองกำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือนเท่ำนัน้ แต่รวมถึงกำร
ให้ควำมส ำคญัในกำรพิจำรณำดูแลสวสัดิกำรด้ำนต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจ กำรด ำรงชีพ และเทียบเคียงได้กับ
มำตรฐำนของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชัน้น ำเดียวกัน เพื่อให้พนักงำนท ำงำนอย่ำงมีควำมสขุ มีสวัสดิ ภำพ และหลกัประกันควำมมั่นคง
ปลอดภยั  

ธนำคำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนพนกังำน โดยจ ำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1) ผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน  
ผลตอบแทนที่เป็นตวัเงินเป็นผลจำกกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนและตอบแทนโดยตรง เช่น กำรจ่ำยเงินเดือน และค่ำตอบแทน

อื่นให้มีควำมเหมำะสมกับกำรจ่ำยของตลำด ตำมค่ำงำน  และผลงำนที่แท้จริง ดงันัน้พนกังำนที่สำมำรถท ำได้ตำมวตัถุประสงค์และ
เปำ้หมำยตำมที่ได้มีกำรตกลงร่วมกนัในตอนต้นปีมีสทิธิได้รับกำรปรับเงินเดือน ค่ำจ้ำง กำรจ่ำยเงินรำงวลัในรูปเงินโบนสัผลงำนประจ ำปี 
หรือกำรจ่ำยเงินจูงใจ เงินรำงวลัในรูปอื่นใดตำมหลกัเกณฑ์ที่ธนำคำรก ำหนด นอกจำกนี ้ธนำคำรมีกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือต่ำงๆ ตำม
ลกัษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ อำทิ เงินช่วยเหลือค่ำที่พกั เงินช่วยเหลือค่ำกะ เงินช่วยเหลือกำรท ำงำนส ำหรับพนักงำนสำขำที่เปิด
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ให้บริกำร 6 หรือ 7 วนัต่อสปัดำห์ หรือพนกังำนบำงต ำแหน่งที่มีวนัท ำงำนปกติในวนัเสำร์และ/ หรือวนัอำทิตย์ และเงินช่วยเหลือค่ำเบีย้
ประกนัภยัรถยนต์ในกำรปฏิบตัิงำนตำมต ำแหนง่งำน เป็นต้น   

2) ผลตอบแทนที่เป็นตวัเงินตอบแทนในทำงอ้อม  
ธนำคำรได้จดัสวสัดิกำรด้ำนต่ำงๆ เพื่อดแูลให้พนกังำนมีขวญัและก ำลงัใจที่ดี มีควำมมัน่คงในกำรท ำงำน  อำทิ กองทนุส ำรอง

เลีย้งชีพ กองทุนประกันสงัคม กำรประกันชีวิต ประกนัอบุตัิเหตุ ประกันทุพพลภำพถำวรสิน้เชิง ประกนัสขุภำพกลุม่   เงินกู้ สวสัดิกำร
พนกังำนที่หลำกหลำยครอบคลมุควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต  สทิธิประโยชน์หลงัอำยเุกษียณ กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี สทิธิกำรลำป่วย
ระยะยำวโดยได้รับคำ่จ้ำง และห้องพยำบำลของธนำคำร เป็นต้น 

กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน  

ธนำคำรได้จดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพตำมกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 162 (พ.ศ. 2526) เพื่อเป็นสวสัดิกำรพนกังำน โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อ  

 (1)  สง่เสริมกำรออมเงินของสมำชิก    

 (2) เป็นหลกัประกนัแก่สมำชิกและครอบครัว 

และได้น ำเงินกองทนุเข้ำเป็นกองทนุจดทะเบียนตำม พ.ร.บ. กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ในนำมกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
เกียรตินำคิน ซึง่จดทะเบียนแล้ว และกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ไทยพำณิชย์ มำสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีรำยละเอียดเงินสะสม
และเงินสมทบดงันี ้

 

 

 

กำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุจะพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรท่ีมำจำกกำรเลอืกตัง้ของสมำชิกและกรรมกำรที่มำจำก
กำรแตง่ตัง้ของนำยจ้ำง กรรมกำรแต่ละคนจะอยู่ในวำระครำวละ 2 ปี คณะกรรมกำรดงักลำ่วมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำร
ควบคุมดแูลกำรบริหำรกองทุน รวมถึงกำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุนแทนสมำชิก ในปี 2561 ธนำคำรเพิ่มนโยบำยกำรลงทนุใหม่อีก 2 
ทำงเลอืกเพื่อเปิดโอกำสให้สมำชิกได้เลอืกวำงแผนกำรลงทนุในกองทนุส ำรองเลีย้งชีพที่เหมำะสมกบัวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยกำรออม
ได้มำกยิ่งขึน้ อีกทัง้สมำชิกสำมำรถเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทนุได้ด้วยตนเองปีละ 4 ครัง้ในเดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และ
ตลุำคมของทกุปี และเลอืกเปลีย่นสดัสว่นอตัรำเงินสะสมเพื่อกำรออมของตนเองได้ปีละ 2 ครัง้ในเดือนมกรำคมและกรกฎำคมของทกุปี  

สวสัดิการและผลประโยชน์อืน่ 

- กำรรักษำพยำบำล 

ธนำคำรจดัให้มีสวสัดิกำรรักษำพยำบำลส ำหรับพนกังำนในรูปแบบกำรประกนัสขุภำพกลุม่โดยผ่ำนบริษัทประกนัที่มีมำตรฐำน
กำรบริกำรท่ีมีประสทิธิภำพ มีโรงพยำบำล คลนิิก สถำนพยำบำลในเครือข่ำยเพื่อช่วยให้พนกังำนได้รับควำมสะดวกและมีควำมคลอ่งตวั
ในกำรเลอืกใช้บริกำร มีกำรยกระดบัรูปแบบสวสัดิกำรรักษำพยำบำลเดิมเป็นระบบแผนสวสัดิกำรแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits Plan) 

จ ำนวนปีที่ท ำงำน อตัรำเงินสะสม (ร้อยละ) อตัรำเงินสมทบ (ร้อยละ) 

น้อยกวำ่ 5 ปี 5, 8, 10, 12, 15 5 

ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป 5, 8, 10, 12, 15 10 
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เพื่อเพิ่มทำงเลอืกให้พนกังำนสำมำรถเลอืกรูปแบบแผนสวสัดิกำรท่ีตรงกบัควำมต้องกำรด้ำนกำรดแูลสขุภำพของตนเองมำกขึน้ เสริมสร้ำง
กำรรับรู้ในคณุคำ่ของสวสัดิกำรพนกังำน และพนกังำนยงัมีสิทธิเลือกซือ้ประกนัสขุภำพหลกัให้กบัครอบครัวได้ในรำคำสวสัดิกำรประกนั
สขุภำพกลุม่ซึง่มีอตัรำคำ่ใช้จ่ำยน้อยกวำ่กำรซือ้ประกนัสขุภำพสว่นบคุคลทัว่ไป เพื่อช่วยแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของพนกังำนในกำรดแูล
รักษำพยำบำลบคุคลในครอบครัวได้อีกทำงหนึ่ง นอกจำกนี ้ธนำคำรยงัจดัให้มีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีให้กบัพนกังำน ซึ่งเป็นกำรดแูล
สขุภำพพนกังำนในเชิงกำรปอ้งกนั จดัให้มีห้องพยำบำล โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชำญหมนุเวียนมำตรวจรักษำและให้ค ำปรึกษำปัญหำสขุภำพ
ให้กบัพนกังำน มีเตียงผู้ ป่วยรองรับกำรเจ็บป่วยและกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นส ำหรับพนกังำนระหว่ำงกำรปฏิบตัิงำน และมีห้อง Mother 
Corner ส ำหรับกำรเก็บน ำ้นมให้บตุร 

- กำรท ำประกนัชีวิตกลุม่ ประกนัอบุตัิเหตกุลุม่ และประกนัทพุพลภำพถำวรสิน้เชิงกลุม่ 
ธนำคำรได้จดัท ำประกนัประเภทต่ำงๆ ให้กบัพนกังำนคุ้มครองตลอด 24 ชัว่โมงทัง้ในและนอกเวลำท ำงำน  เพื่อให้พนกังำนมี

ควำมมัน่คงในชีวิตกำรท ำงำน เสริมสร้ำงขวญั ก ำลงัใจและเพื่อช่วยลดผลกระทบตอ่ครอบครัวพนกังำนอนัอำจเกิดขึน้ 
- เงินกู้สวสัดิกำรพนกังำน 
นอกจำกเงินกู้ สวัสดิกำรสินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศัยเพื่อเป็นหลกัประกันที่มั่นคงให้กับพนักงำนที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว ธนำคำรได้

พิจำรณำอนมุตัิเงินกู้สวสัดิกำรประเภทอื่นๆ ที่หลำกหลำย ครอบคลมุควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตให้กบัพนกังำนมำกขึน้ อำทิ สินเช่ือ
อเนกประสงค์ ประกอบด้วยสนิเช่ือบคุคล (Personal Loan) สนิเช่ือสว่นบคุคลเพื่อซือ้รถยนต์ (Car Loan) และสนิเช่ือบคุคลเพื่อบรรเทำภยั
พิบตัิ (Natural Disaster Loan) 

3) ผลตอบแทนอื่นท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน  

นอกจำกผลตอบแทนที่เป็นตวัเงินทัง้ในทำงตรงและทำงอ้อมแล้ว ธนำคำรยงัให้ผลตอบแทนด้ำนอื่นเพื่อเป็นกำรส่งเสริม และ
พฒันำศกัยภำพพนกังำนและบคุลำกรของธนำคำร เช่น กำรมอบหมำยงำนท่ีท้ำทำยควำมสำมำรถซึง่จะเปิดโอกำสให้พนกังำนก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ  กำรพฒันำพนักงำนผ่ำนระบบกำรฝึกอบรมและระบบอื่นๆ ตลอดจนกำรโอนย้ำย/ มอบหมำยพนกังำนเพื่อไปปฏิบตัิงำน
ระหว่ำงธุรกิจ (ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และธุรกิจตลำดทนุ) เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กบัพนกังำน กำรส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังำน
พฒันำศกัยภำพของตนเองให้สงูขึน้ กำรก ำหนดเวลำกำรท ำงำนแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) กำรจดักิจกรรมสนัทนำกำรต่ำงๆ อย่ำง
ตอ่เนื่อง เพื่อสง่เสริมสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ีท ำให้พนกังำนมีควำมสขุและสนกุในกำรท ำงำน ตลอดจนกำรจดัตัง้ชมรมกิจกรรมต่ำงๆ 
เพื่อเช่ือมควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งพนกังำนภำยในธนำคำรและกลุม่ธุรกิจฯ เป็นต้น 

 

8.5.2 นโยบำยด้ำนพฒันำบคุลำกร  

(1) กำรฝึกอบรม 

ธนำคำรมีควำมมุ่งมั่นในกำรส่งเสริมและพัฒนำพนักงำนทุกส่วนตัง้แต่พนักงำนทั่วไปจนถึงผู้ บริหำรระดับสูงให้ได้รับกำร
ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพนูทกัษะ (Skill) และควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ (Knowledge) ตลอดจนผลกัดนักำรสร้ำงเสริมทศันคติ (Attitude)  โดยกำร
ฝึกอบรมจะเน้นท่ีกำรพฒันำทกัษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำนทัง้ในเร่ืองของทกัษะควำมสำมำรถตำมต ำแหน่งงำน (Functional  
Skills) ทกัษะควำมสำมำรถหลกัที่พนกังำนทกุคนต้องมี (Core Skills) รวมทัง้ทกัษะภำวะผู้น ำ (Leadership Skills) ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่ำน
มำธนำคำรได้ส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร โดยใช้กระบวนกำรพัฒนำที่
หลำกหลำยและเหมำะสม อำทิ กำรจดักำรกำรเรียนรู้ในรูปแบบของกำรสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำร กำรบรรยำย กำรพฒันำภำวะผู้น ำที่เน้น
รูปแบบกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกกำรน ำควำมรู้ไปใช้ เพื่อกระตุ้นให้พนกังำนผู้ เข้ำอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบตัิซ ำ้ๆ จนเกิดกำร



                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561                                                                    

 

สว่นที่ 2-8 หน้ำ 8-20 

 

เปลี่ยนแปลงทำงพฤติกรรมของหวัหน้ำงำนที่องค์กรคำดหวัง ซึ่งตัวอย่ำงกำรอบรมภำยในองค์กรที่จัดขึน้เพื่ อเป็นกำรพัฒนำทักษะ
พนกังำนและผู้บริหำร เช่น 

- หลกัสตูรเทคนิคกำรเป็นหวัหน้ำงำนใหม ่(Technic for New Leader) เป็นหลกัสตูรเพื่อพฒันำทกัษะกำรเป็นกำรเป็นหวัหน้ำงำน 
ส ำหรับผู้ที่ได้รับกำรเลือ่นต ำแหนง่ให้รับบทบำทหวัหน้ำงำนใหม่ 

- หลกัสตูรกำรโค้ชเพื่อผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีดีขึน้ (Coaching for High Performance) มุง่เน้นกำรพฒันำทกัษะด้ำนกำรโค้ชทมีงำน 
ให้มีผลกำรปฎิบตัิงำนท่ีดีขึน้ 

- หลกัสตูรกำรบริหำรงำนและกำรบริหำรคน (Essential of Leadership) เป็นกำรตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้ที่มีผลกำรปฎิบตัิงำน
ดี และมีแนวโน้มในกำรเติบโตขึน้สูร่ะดบัหวัหน้ำงำนในอนำคต 

- หลกัสตูรทกัษะกำรเจรจำตอ่รอง (Negotiation Skill) เป็นกำรเพิม่เติมทกัษะในกำรใช้กำรสือ่สำร เพือ่เจรจำตอ่รองในสถำนกำรณ์
ตำ่งๆ ทัง้ในชีวิตประจ ำวนัและในกำรท ำงำน 

- หลกัสตูรพนกังำนใหมป่ระจ ำสำขำ ซึง่เป็นหลกัสตูรที่มุง่เน้นเร่ืองทกัษะและควำมรู้ตำ่งๆ ของพนกังำนใหมป่ระจ ำสำขำ โดย
พนกังำนใหมท่ัง้หมดได้ผำ่นกำรอบรมในหลกัสตูรมำตรำฐำนพนกังำนใหม ่และเมื่อท ำกำรตดิตำมผลกำรปฏิบตัิงำนหลงัจำกเข้ำ
รับกำรอบรมพบวำ่พนกังำนใหมท่ี่เข้ำรับกำรอบรมทัง้หมดสำมำรถปฏิบตัิงำนได้ตำมทีค่ำดหวงั  

นอกจำกนี ้ธนำคำรยงัเชิญบุคคลและวิทยำกรที่มีควำมเช่ียวชำญ ควำมรู้ และประสบกำรณ์มำให้ข้อคิด  ควำมรู้ และกำรร่วม
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กบัพนกังำนและผู้บริหำรในรูปแบบฟอร่ัม (Leadership Forum, Tea Time Talk, Business Forum) อนัเป็น
ปัจจยัหนึ่งที่ท ำให้กำรพฒันำมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ โดยพนกังำนของธนำคำรได้รับกำรพฒันำศกัยภำพ เพิ่มเติมควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่กำรท ำงำนผ่ำนกำรเข้ำรับกำรอบรมทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ นอกจำกนี ้ยงัมีกำรสร้ำงกำรเรียนรู้และพฒันำศกัยภำพ
ของพนกังำนผำ่นโครงกำร KKP EDGE ที่ด ำเนินมำอยำ่งตอ่เนื่อง โดยเป็นกำรรวมกลุม่พนกังำนจำกตำ่งสำยงำนท่ีท ำงำนเก่ียวเนื่องกนัมำ
เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรก ำหนดแนวทำงกำรท ำงำนที่มุ่งสูเ่ป้ำหมำยเดียวกันของธนำคำร อีกทัง้ในปี 2561 ยงัเป็นปีที่กลุ่ม
ธุรกิจฯ เร่ิมด ำเนินกำรระบบกำรเรียนรู้แบบใหม่  ช่ือ “TAXILA” ซึ่งเป็นระบบกำรเรียนรู้ที่เอือ้ต่อกำรเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลำ ผ่ำน
โทรศพัท์เคลื่อนที่และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้ของพนักงำนและผู้บริหำรให้มีควำมสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในองค์กรมำกยิ่งขึน้ และยงัเป็นช่องทำงที่เอือ้ต่อกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่คลอ่งตวัมำกยิ่งขึน้ ที่ส ำคญัปัจจุบนั
ระบบกำรเรียนรู้รูปแบบใหมน่ีย้งัใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรให้พนกังำนและผู้บริหำรทกุคนได้เข้ำทบทวนควำมรู้และท ำควำมเข้ำใจในประเด็น
ส ำคญัของธุรกิจอยำ่งสม ่ำเสมอ เช่น นโนบำยเร่ืองกำรปอ้งกนักำรฟอกเงิน และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชนั และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
เป็นต้น 

(2) กำรพฒันำผำ่นกำรจดักำรองค์ควำมรู้ (Knowledge Management) 

สำยงำนตำ่งๆ จะมีกำรรวบรวมและแลกเปลีย่นองค์ควำมรู้หรือประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกบักำรท ำงำน และจดัเก็บองค์ควำมรู้ไว้
บนระบบสำรสนเทศภำยในของธนำคำร รวมถึงจัดเก็บในรูปแบบของหลกัสตูรออนไลน์ในระบบ TAXILA เพื่อให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงและ
สบืค้นเพื่อน ำไปใช้งำนตอ่ยอดอยำ่งกว้ำงขวำงจนน ำไปสูก่ำรปรับปรุงหรือคิดค้นสิง่ใหม่ๆ  ในแตล่ะสำยงำน   

(3) กำรวำงแผนสบืทอดต ำแหนง่ (Succession Plan)  

ธนำคำรยงัคงด ำเนินงำนตำมแผนนโยบำยทดแทนต ำแหน่งงำนและก ำหนดแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession and Talent 
Pool Management) ของผู้บริหำรระดบัสงูอยำ่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2561 ธนำคำรได้ทบทวนแผนกำรบริหำรและดแูลผู้ที่มีศกัยภำพทดแทน
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ของทัง้กลุม่ธุรกิจฯ เพื่อเป็นกำรพิจำรณำถึงควำมพร้อมและแนวทำงกำรพฒันำศกัยภำพของกลุม่ผู้บริหำรที่ถกูก ำหนดรำยช่ือเป็นผู้สืบ
ทอดต ำแหนง่ โดยพนกังำนและผู้บริหำรกลุม่ดงักลำ่วที่มีศกัยภำพจะได้รับกำรดแูล บริหำรจดักำรเพื่อเพิ่มโอกำสในเส้นทำงอำชีพ พฒันำ
ศกัยภำพให้มีควำมพร้อมในหลำยมิติ เสริมสร้ำงควำมรักและควำมผูกพนัต่อองค์กร เพื่อสำมำรถเป็นผู้สืบทอดทดแทนต ำแหน่งงำนที่
ส ำคญัและจ ำเป็น ทัง้ระดบับริหำรและ/ หรือในต ำแหนง่ที่ต้องกำรควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ซึง่ฝ่ำยจดักำรได้มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
ให้คณะกรรมกำรธนำคำรทรำบเป็นประจ ำทกุปีเก่ียวกบัแผนสบืทอดต ำแหนง่งำน 

 

8.5.3 กำรสือ่สำรภำยในองค์กร  

ธนำคำรมีกำรสือ่สำรภำยในองค์กรกบัพนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง สม ่ำเสมอ และรวดเร็วในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม  เช่น 
กำรจดัประชุม Town Hall เพื่อให้ผู้บริหำรสื่อสำรกับพนกังำนระดบัจดักำร หรือสำรจำก CEO ถึงพนกังำนทุกคน รวมถึงช่องทำงกำร
สื่อสำรผ่ำนสื่อในรูปแบบต่ำงๆ เช่น อินทรำเน็ต (KK World) กำรส่งอีเมล์เพื่อส่งข้อมูลข่ำวสำรภำยในองค์กร (KK Internal 
Communication Email) กำรสง่ข้อควำมสัน้ถึงพนกังำน (KK SMS) กำรประชุมทำงไกล (KK VDO Conference) และป้ำยประกำศต่ำงๆ 
ภำยในส ำนกังำน เป็นต้น เพื่อให้พนกังำนได้รับทรำบข้อมลูทัง้ในระดบันโยบำย ทิศทำงธุรกิจ ตลอดจนข่ำวสำรองค์กรอย่ำงครบถ้วน ทนั
เหตุกำรณ์ เพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจอนัดีระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน มีกำรแลกเปลี่ยนควำมเห็นระหว่ำงกัน สร้ำง
บรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำนร่วมกนั และสือ่สำรภำพลกัษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสนบัสนนุให้ธนำคำรบรรลเุปำ้หมำยทำงธุรกิจที่วำงไว้ 
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99..    การก ากับดูแลกจิการการก ากับดูแลกจิการ  

  

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรธนำคำรตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย จึงมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกั
บรรษัทภิบำลมำอยำ่งตอ่เนื่อง คณะกรรมกำรธนำคำรได้อนมุตัินโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรและได้ทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรทกุปี (ทบทวนและปรับปรุงครัง้ลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2561) เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบตัิและยกระดบัมำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของกลุม่ธุรกิจฯ ให้สำมำรถเทียบเคียงได้กบัมำตรฐำนสำกลมำกยิ่งขึน้ โดย
นโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรแบง่เนือ้หำออกเป็น 5 หมวด ได้แก่  

หมวดที่ 1   สทิธิของผู้ ถือหุ้น  

หมวดที่ 2   กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั    

หมวดที่ 3   บทบำทตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี  

หมวดที่ 4   กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส  

หมวดที่ 5   ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรธนำคำร 

คณะกรรมกำรธนำคำรเช่ือมัน่ว่ำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะท ำให้ธนำคำรและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีระบบกำรบริหำร
จดักำรท่ีมีประสทิธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมกบัทกุฝ่ำยที่เก่ียวข้อง สำมำรถสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือและเพิ่มศกัยภำพในกำร
แข่งขนัให้แก่กลุม่ธุรกิจฯ ภำยใต้กรอบของกำรมีจริยธรรมและควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่คงและรำกฐำนที่
แข็งแกร่งให้กบักลุม่ธุรกิจฯ ในระยะยำว ดงันัน้กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรและแนวปฏิบตัิที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรของธนำคำรจึงถือเป็นพนัธกิจหนึ่งของคณะกรรมกำรธนำคำร ผู้บริหำร และพนกังำนของกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ธนำคำร กลุม่ธุรกิจฯ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ ผู้มีสว่นได้เสยี ชมุชนและสงัคมสว่นรวม  

ธนำคำรได้เปิดเผยรำยละเอียดเก่ียวกับนโยบำยเร่ืองหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของธนำคำรบนเว็บไซต์ของธนำคำร  
(www.kiatnakinphatra.com) รวมทัง้ได้มีกำรสื่อสำรและเผยแพร่นโยบำยดงักลำ่วผ่ำนระบบอินทรำเน็ตของธนำคำร (KK World) 
ด้วย เพื่อให้พนกังำนและผู้บริหำรได้รับทรำบและถือปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัดในกำรปฏิบตัิงำน 

 คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำรของธนำคำรมีหน้ำที่ก ำกบัดแูลให้ธนำคำรและบริษัทในกลุม่
ธุรกิจฯ มีหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน และก ำกบัให้ผู้ เก่ียวข้องมี
กำรปฏิบตัิงำนท่ีเป็นไปตำมหลกักำรและจรรยำบรรณที่ธนำคำรก ำหนดไว้ผำ่นส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน  
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9.2 คณะกรรมการ 

 โครงสร้ำงกำรจดักำรของธนำคำรประกอบด้วยคณะกรรมกำร 6 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมกำรธนำคำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำร คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรบริหำร ดงัมีรำยละเอยีดของคณะกรรมกำรแตล่ะชดุดงันี ้

 

9.2.1 คณะกรรมกำรธนำคำร 

ในฐำนะตวัแทนของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมกำรธนำคำรมีบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกิจกำรของธนำคำร
ให้มีควำมมัน่คง มีผลตอบแทนที่ดี ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต และพงึหลกีเลีย่งปัญหำในเร่ืองควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยมี
ขอบเขตอ ำนำจและหน้ำที่ดงันี ้

1. ก ำหนดทิศทำงและเปำ้หมำยเชิงกลยทุธ์ในระยะสัน้และระยะยำว ทัง้ที่เป็นด้ำนกำรเงินและด้ำนท่ีไมใ่ช่กำรเงิน 
ตลอดจนกำรจดัสรรทรัพยำกรทีส่ ำคญัในภำพรวมของกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยที่ก ำหนด 
พิจำรณำอนมุตัิแผนกำรด ำเนินงำนของกลุม่ธุรกิจฯ โดยค ำนงึถงึกำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดล้อมและปัจจยัตำ่งๆ ที่
เสนอโดยคณะกรรมกำรบริหำร ก ำหนดและอนมุตัินโยบำยตำ่งๆ ตำมที่กฎหมำยหรือหนว่ยงำนทำงกำรท่ีก ำกบัดแูล
ก ำหนด และก ำกบัควบคมุดแูลฝ่ำยจดักำรโดยผำ่นคณะกรรมกำรบริหำรให้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับ
กำรอนมุตัิไว้อยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล เพื่อระวงัรักษำผลประโยชน์ของกลุม่ธุรกิจฯ และผู้ ถือหุ้นและกำร
ด ำเนินธุรกิจอยำ่งยัง่ยืน 

2. ก ำกบัดแูลให้มกีำรจดัสรรทรัพยำกรที่ส ำคญั เช่น เงินลงทนุ บคุลำกร และเทคโนโลยี เป็นต้น อยำ่งเพียงพอและมี
ประสทิธิภำพ และสง่เสริมกำรคดิค้นและน ำนวตักรรมมำใช้ เพือ่เพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ พฒันำกำรด ำเนินงำนและกำร
บริหำรควำมเสีย่ง และเอือ้ให้ธนำคำรสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยหลกัที่ก ำหนดไว้ อีกทัง้ก ำหนด
โครงสร้ำงคำ่ตอบแทนบคุลำกรท่ีเหมำะสมและจงูใจให้ปฏิบตัิงำนอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริตและ
สอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กรทีค่ ำนงึถึงควำมเสีย่ง (Risk Culture) โดยอำจมอบหมำยให้คณะกรรมกำรชดุยอ่ยอื่นๆ 
หรือคณะบคุคลที่ได้รับมอบหมำยรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรและรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรตำมควำม
เหมำะสม 

3. จดัให้มีบทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจที่ครอบคลมุถึงจริยธรรมทำงธุรกิจ จริยธรรมของกรรมกำร ผู้
มีอ ำนำจในกำรจดักำร และพนกังำน เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตัิภำยในองค์กร 

4. ก ำหนดหรืออนมุตัิกรอบกำรก ำกบัดแูลควำมเสีย่ง (Risk Governance Framework) ที่ดีและมีประสทิธิภำพ เพื่อรองรับ
กำรด ำเนินธุรกิจตำมทิศทำงและเปำ้หมำยที่ก ำหนดภำยใต้สภำพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเร็ว โดยก ำหนด
ระดบัควำมเสีย่งที่ธนำคำรยอมรับได้ (Risk Appetite) ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรให้เหมำะสมกบัระดบัควำม
เสีย่งที่ธนำคำรเผชิญอยู ่ และก ำกบัดแูลให้กำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรอยูภ่ำยในขอบเขตควำมเสีย่งที่ก ำหนดไว้ ดแูล
ให้ธนำคำรมีระบบและกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งที่สำมำรถประมวลให้เห็นควำมเสีย่งในภำพรวมที่ครอบคลมุ
ควำมเสีย่งที่มีนยัส ำคญัทัง้หมด (Comprehensive Risk Management Policy and Process) รวมทัง้ดแูลให้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งของธนำคำรมกีำรก ำหนดนโยบำย กระบวนกำร และกำรควบคมุทำงด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสีย่งประเภทตำ่งๆ โดยอยำ่งน้อยที่สดุจะต้องครอบคลมุถึงควำมเสีย่งด้ำนเครดิต ด้ำนตลำดและกำรลงทนุ ด้ำน
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สภำพคลอ่ง ด้ำนปฏิบตัิกำร ด้ำนช่ือเสยีง ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกลยทุธ์ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถงึควำมเสีย่ง
จำกกำรออกผลติภณัฑ์ใหมแ่ละกำรปรับปรุงเปลีย่นแปลงที่ส ำคญั ทัง้นี ้ คณะกรรมกำรธนำคำรต้องท ำหน้ำที่อนมุตัิ
นโยบำยดงักลำ่ว รวมทัง้ทบทวนกลยทุธ์กำรปฏิบตัิงำนจริงและนโยบำยในเร่ืองดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอหรือทนัทีที่มี
กำรเปลีย่นแปลงทีม่ีนยัส ำคญั นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรธนำคำรยงัมีหน้ำที่ก ำกบัควำมเสีย่งของกลุม่ธุรกิจฯ และดแูล
ให้กลุม่ธุรกิจฯ ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเสีย่งที่ธนำคำรได้ก ำหนดไว้ รวมถึงมีกำรปลกูฝัง
วฒันธรรมองค์กรที่ค ำนงึถึงควำมเสีย่งและควบคมุดแูลให้มีกำรสือ่สำรนโยบำยและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเสีย่งให้
ทรำบโดยทัว่กนั 

5. ทบทวน สอบทำนควำมเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบำยและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดบั
ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่ำงน้อยปีละครัง้หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส ำคญั  โดยมีกำรหำรือและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อประเมินวำ่นโยบำยและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงในปัจจุบนัครอบคลมุ
ควำมเสีย่งประเภทตำ่งๆ อยำ่งครบถ้วน รวมถึงควำมเสีย่งที่เกิดขึน้ใหม ่และมีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและกลยทุธ์
ดงักล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทัง้นี ้คณะกรรมกำรธนำคำรควรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของประธำนสำยบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละครัง้ เพื่อให้ทรำบถึงประสิทธิภำพและ
ประสทิธิผลในกำรปฏิบตัิงำน 

6. ดแูลให้ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มกีลไกในกำรควบคมุ ก ำกบั ตรวจสอบที่มีประสทิธิผล รวมถึงมีระบบกำร
ควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีเพยีงพอและเหมำะสม รวมทัง้มีโครงสร้ำงองค์กรที่เอือ้ให้กำรท ำหน้ำที่
ควบคมุ ก ำกบั และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีควำมเป็นอิสระและมีประสทิธิผล เพื่อให้กำรท ำธุรกรรม
ตำ่งๆ เป็นไปตำมนโยบำยและกระบวนกำรท่ีก ำหนดอยำ่งมีประสทิธิภำพ ถกูต้องตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

7. ศกึษำและท ำควำมเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นที่อำจมีผลกระทบตอ่กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน
ของกิจกำร และจดัให้มีกำรถ่วงดลุอ ำนำจของฝ่ำยจดักำรและ/ หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม โดยให้
ควำมส ำคญัตอ่สดัสว่นหรือจ ำนวนของกรรมกำรอิสระในคณะกรรมกำรของธนำคำร 

8. พิจำรณำแตง่ตัง้และก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม เพือ่ช่วยดแูลกำรบริหำร
ให้เป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำร และคณะกรรมกำร
บริหำร เป็นต้น และจดัให้มีกำรทบทวนบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยดงักลำ่วเป็นประจ ำอยำ่งน้อยปีละครัง้ 

9. ก ำกบัดแูลให้คณะกรรมกำรยอ่ยชดุอื่นๆ ด ำเนินกำรให้ฝ่ำยจดักำรก ำหนดและจดัท ำระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ธนำคำรท่ีจ ำเป็นทัง้ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดและท่ีจ ำเป็นตำมลกัษณะของกำรประกอบกำร พิจำรณำอนมุตัิระบบกำร
ก ำกบัดแูล ตลอดจนตดิตำมประสทิธิผลของระบบก ำกบัดแูลเพื่อให้ค ำแนะน ำในกำรปรับปรุง 

10. ดแูลให้ฝ่ำยจดักำรบอกกลำ่วเร่ืองที่ส ำคญัของธนำคำรตอ่คณะกรรมกำรธนำคำร และมีกระบวนกำรในกำรจดัสง่ข้อมลู
เพื่อให้คณะกรรมกำรธนำคำรได้รับข้อมลูอยำ่งเพียงพอท่ีจะท ำให้สำมำรถปฏิบตัติำมอ ำนำจ หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบได้อยำ่งสมบรูณ์ 
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11. ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนทำงกำรเงินประจ ำปีที่ผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีและกำรสอบทำนของคณะ
กรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว เพื่อขอกำรรับรองจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และรับทรำบควำมเห็นจำก
ผู้สอบบญัชี (Management Letter) พร้อมควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรบริหำร 

12. ก ำหนดนโยบำยประเมินควำมเสีย่ง ควำมเพียงพอของเงินกองทนุ และสภำพคลอ่งของธนำคำร รวมทัง้กลยทุธ์และ
แนวทำงในกำรด ำรงเงินกองทนุของธนำคำร ดแูลให้สอดคล้องกบัระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรับได้ทีไ่ด้รับอนมุตัิ และ
ก ำหนดนโยบำยกำรทดสอบภำวะวิกฤตให้ครอบคลมุและสอดคล้องกบัธุรกรรมและระดบัควำมเสีย่งที่มีนยัส ำคญัของ
ธนำคำร 

13. พิจำรณำแตง่ตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรที่เสนอโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ก ำหนดหลกัเกณฑ์
กำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเพื่อให้สอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำน ประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่
ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประจ ำทกุปีหรืออำจมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเป็น
ผู้ท ำกำรประเมินและอนมุตัคิำ่ตอบแทนภำยใต้หลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรจงูใจให้
ปฏิบตัิงำนเพื่อน ำพำกลุม่ธุรกิจฯ ให้สำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยหลกัในระยะยำว 

14. พิจำรณำแตง่ตัง้และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรของธนำคำร และผู้บริหำรระดบัสงูสดุของทนุภทัรที่เสนอโดย
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

15. ดแูลให้ธนำคำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรให้สนิเช่ือและกำรลงทนุแก่บคุคลที่เก่ียวข้องกบัธนำคำร 

16. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ำยจดักำรโดยผำ่นคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอื่นๆ ในกำรก ำหนดอ ำนำจในกำร
อนมุตัิวงเงินสนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภำระผกูพนั หรือท ำธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ำยกำรให้สนิเช่ือ รวมทัง้กำรจดัซือ้และ
คำ่ใช้จำ่ยเพื่อกำรบริหำรงำน เพือ่ประโยชน์ของธนำคำรภำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

17. ทบทวนบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรธนำคำรเป็นประจ ำอยำ่งน้อยปีละครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกบัสภำวะแวดล้อม 
อตุสำหกรรม ปัจจยัตำ่งๆ หลกัเกณฑ์และกฎหมำยที่มีกำรเปลีย่นแปลง อีกทัง้เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถปรับตวัได้อยำ่ง
เหมำะสมและทนัตอ่เหตกุำรณ์ และประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำทีเ่ป็นประจ ำทกุปี 

18. ดแูลให้ธนำคำรมกีำรเปิดเผยข้อมลูด้ำนธรรมำภิบำลท่ีส ำคญัตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและสำธำรณะ 

19. ก ำหนดให้กรรมกำรต้องเข้ำร่วมประชมุอยำ่งน้อยร้อยละ 75 ของจ ำนวนครัง้ของกำรประชมุที่จดัขึน้ในแตล่ะปี เว้นแตม่ี
เหตผุลและควำมจ ำเป็นอนัสมควร 

นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรธนำคำรอำจแสวงหำควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกที่ปรึกษำภำยนอกเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรของ
ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ได้ด้วยคำ่ใช้จำ่ยของธนำคำรหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

ประธำนกรรมกำรต้องเป็นกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร สมำชิกอยำ่งน้อยกึง่หนึง่ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ
หรือกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรธนำคำรมคีวำมสอดคล้องกบัภำระ หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรธนำคำร โดยไมค่วรน้อยกวำ่ 6 ครัง้ตอ่ปี องค์ประชมุประกอบด้วยกรรมกำรไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และมตทิี่ประชมุใช้เสยีงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำประชมุ ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้ำด 

 

 



                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561            แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้ำ 9-5 

เร่ืองทีเ่ป็นอ ำนำจด ำเนินกำร/ อ ำนำจอนมุติัของคณะกรรมกำรธนำคำร 

 คณะกรรมกำรธนำคำรมีหน้ำที่รับผิดชอบจดักำรกิจกำรทัง้หลำยของธนำคำรและมีอ ำนำจหน้ำทีด่ ำเนินกำรภำยในขอบเขต
ของกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของธนำคำร และตำมมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมไปถงึมีอ ำนำจด ำเนินกำร/ อ ำนำจอนมุตัิใน
เร่ืองตำ่งๆ ดงันี ้

1. ก ำหนดทิศทำงและเปำ้หมำยเชิงกลยทุธ์ในภำพรวมของธนำคำร 
2. อนุมัติแผนกำรด ำเนินธุรกิจและงบประมำณรำยได้และรำยจ่ำยประจ ำปีของธนำคำรที่น ำเสนอโดยคณะ

กรรมกำรบริหำร 
3. ก ำหนดและอนมุตัินโยบำยตำ่งๆ ตำมทีก่ฎหมำยหรือหนว่ยงำนทำงกำรท่ีก ำกบัดแูลธนำคำรก ำหนด รวมถงึนโยบำย

หลกัในเร่ืองตำ่งๆ ในกำรด ำเนนิธุรกิจ เช่น นโยบำยในกำรบริหำรควำมเสีย่งโดยรวมของธนำคำรและบริษัทในกลุม่
ธุรกิจฯ และนโยบำยสนิเช่ือ เป็นต้น 

4. อนมุตัินโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธรุกิจที่ใช้ส ำหรับ
ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ซึง่น ำเสนอโดยคณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำร 

5. แตง่ตัง้ ถอดถอน และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ให้แก่คณะกรรมกำรชดุยอ่ยที่อยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำร
ธนำคำร รวมถงึผู้บริหำรระดบัสงูของธนำคำรตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ขึน้ไป 

6. อนมุตัิคำ่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ให้แก่ผู้บริหำรระดบัสงูของธนำคำร 
7. แตง่ตัง้และถอดถอนเลขำนกุำรบริษัท 
8. อนมุตัิกำรจ่ำยหรืองดง่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนำคำร 
9. เสนอกำรเพิม่ทนุหรือลดทนุ หรือกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่หุ้น กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัและ/ 

หรือวตัถปุระสงค์ของธนำคำรตอ่ผู้ ถือหุ้น 
10. อนมุตัิกำรให้หรือยกเลกิกำรกู้ยมืเงิน กำรค ำ้ประกนั กำรให้สนิเช่ือส ำหรับสนิเช่ือที่มวีงเงินเกินอ ำนำจอนมุตัิของ

คณะกรรมกำรบริหำร 
11. อนมุตัิกำรให้กู้ยืมเงิน กำรเข้ำค ำ้ประกนัวงเงินสนิเช่ือแก่บริษัทท่ีมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบัธนำคำรในฐำนะผู้ ถือหุ้น  
12. อนมุตัิกำรก่อตัง้ ควบรวม หรือเลกิบริษัทยอ่ย 
13. อนมุตัิกำรปรับสภำพ ท ำลำย ตดับญัชีซึง่สนิทรัพย์ถำวรและสนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตนที่เลกิใช้ ช ำรุด สญูหำย ถกูท ำลำย 

เสือ่มสภำพ หรือล้ำสมยัจนไมส่ำมำรถใช้งำนได้ ส ำหรับสนิทรัพย์ที่มีมลูคำ่ทำงบญัชีเกินอ ำนำจอนมุตัิของ
คณะกรรมกำรบริหำร 

14. ขำยหรือจ ำนองอสงัหำริมทรัพย์ใดๆ ของธนำคำร หรือให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์ใดๆ ของธนำคำรท่ีมรีะยะเวลำมำกกวำ่ 3 
ปีขึน้ไป 

15. อนมุตัิกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์และกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทนุ 

รำยนำมของคณะกรรมกำรธนำคำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรธนำคำรประกอบด้วยกรรมกำรทัง้สิน้ 12 คน แบง่เป็นกรรมกำรอิสระ 4 คน 
กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 4 คน และกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 4 คนดงันี ้

1. นำยสพุล   วธันเวคิน            ประธำนกรรมกำร  กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหำร 
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2. นำงดยันำ  บนุนำค   กรรมกำร   กรรมกำรอิสระ 

3. นำยเชษฐ์   ภทัรำกรกลุ          กรรมกำร   กรรมกำรอิสระ 

4. นำยพงษ์เทพ  ผลอนนัต์   กรรมกำร   กรรมกำรอิสระ 

5. นำยวีรวฒัน์  ชตุิเชษฐพงศ์  กรรมกำร   กรรมกำรอิสระ 

6. นำยธำนินทร์   จิระสนุทร  กรรมกำร   กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหำร 

7. นำยสวุิทย์  มำไพศำลสนิ  กรรมกำร   กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหำร 

8. ศ.ดร.อญัญำ  ขนัธวิทย์   กรรมกำร   กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหำร 

9. นำยบรรยง  พงษ์พำนิช /1 /2  กรรมกำร   กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้ริหำร 

10. น.ส.ฐิตินนัท์   วธันเวคิน /1 /2  กรรมกำร   กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้ริหำร 

11. นำยสรุพล   กลุศิริ /1    กรรมกำร   กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้ริหำร 

12. นำยอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์ /1 /2  กรรมกำร   กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้ริหำร 

 น.ส.พรทิพย์   ชพูระคณุ   เลขำนกุำรบริษัท 

หมำยเหต ุ /1   กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
 /2   กรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำร 
  นำยบรรยง พงษ์พำนิช น.ส.ฐิตินนัท์ วธันเวคิน และนำยสรุพล กลุศิริ เป็นกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร แตม่ิได้เป็นพนกังำนของ

ธนำคำรหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  

 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนธนำคำร 

 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนธนำคำรได้ คือ นำยบรรยง พงษ์พำนิช น.ส.ฐิตินนัท์ วธันเวคิน นำยสรุพล กลุศิริ นำยอภินนัท์ 
เกลยีวปฏินนท์ กรรมกำรสองในสีค่นนีล้งลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของธนำคำร 

 

9.2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่ท่ีคณะกรรมกำรธนำคำรมอบหมำย มีองค์ประกอบคณะกรรมกำรและ
ขอบเขตอ ำนำจและหน้ำที่ดงันี ้

1. สอบทำนให้กลุม่ธุรกิจฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเพียงพอ และรับแจ้งเบำะแสจำกพนกังำนเก่ียวกบั
รำยกำรในงบกำรเงินท่ีไมเ่หมำะสม หรือประเด็นอื่นๆ 

2. สอบทำนให้กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบควบคมุภำยใน (Internal Control) ซึง่รวมถึงระบบควบคมุภำยในและระบบควบคมุ
ควำมปลอดภยัด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Security and Control) ที่เหมำะสมและมี
ประสทิธิผล 
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3. สอบทำนให้กลุม่ธุรกิจฯ มกีำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล และพิจำรณำควำมเป็น
อิสระของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ โยกย้ำย ประเมินประสทิธิภำพ
และประสทิธิผลในกำรปฏิบตัิงำน รวมถึงเลกิจ้ำงหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในหรือหนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบ
เก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

4. พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของกลุม่ธุรกิจฯ และเสนอ
คำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอยำ่งน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำนโยบำยของกลุม่ธุรกิจฯ เก่ียวกบักำรใช้บริกำรอื่นที่ไมใ่ช่งำนสอบบญัชี (Non-audit Services) ของผู้สอบ
บญัชี  และสอบทำนกำรใช้บริกำรดงักลำ่วเพื่อให้มัน่ใจวำ่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี 

6. สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรเปิดเผยข้อมลูของรำยกำร
ดงักลำ่วให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้ เพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่ว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของกลุม่ธุรกิจฯ ซึง่รำยงำนดงักลำ่วต้อง
ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของกลุม่ธุรกิจฯ 

(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของกลุม่ธุรกิจฯ 

(ค) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ 

(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

(ฉ) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะคน 

(ช) ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำทีต่ำมกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นวำ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรธนำคำร 

8. รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควรใน
กรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัตอ่ไปนี ้

(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

(ข) กำรทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 

(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก ำหนดของธนำคำรแหง่ประเทศไทย หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนำคำรและ
หลกัทรัพย์ และกฎหมำยอื่นๆ หำกคณะกรรมกำรหรือผู้บริหำรไมด่ ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำ
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ตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเปิดเผยกำรกระท ำดงักลำ่วไว้ในรำยงำน
ประจ ำปี และรำยงำนตอ่ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

9. ด ำเนินกำรสอบสวนโดยไมช่กัช้ำเมื่อได้รับแจ้งจำกผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัพฤติกำรณ์อนัควรสงสยั และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบเบือ้งต้นให้แก่ส ำนกังำน ก.ล.ต. และผู้สอบบญัชีทรำบภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจำกผู้สอบบญัชี 

10. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เก่ียวข้องและเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องภำยในขอบเขตอ ำนำจและหน้ำที่ และมีอ ำนำจในกำรวำ่จ้ำง
หรือน ำเอำผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนมำชว่ยงำนตรวจสอบและสอบสวนได้ตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำวำ่
เหมำะสม 

11. เมื่อมคีวำมจ ำเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชิญฝ่ำยจดักำรหรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมประชมุและให้ข้อมลูในสว่นท่ี
เก่ียวข้องได้ 

12. สอบทำนให้บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ถือปฏิบตัิตำมนโยบำยของกลุม่ธรุกิจฯ 
13. สอบทำนควำมถกูต้องของเอกสำรอ้ำงอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชนัของกิจกำรท่ี

จดัท ำและตรวจสอบ โดยส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำนและส ำนกัตรวจสอบภำยในตำมล ำดบั ตำมรอบกำรสอบทำน
ที่โครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตก ำหนด 

14. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรธนำคำรมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
15. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นใดตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดเก่ียวกบัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
16. น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรอยำ่งน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชมุอยำ่งน้อย 3 เดือนครัง้หรือตำมควำมเหมำะสม และมีกำรประชมุคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของกลุม่ธุรกิจฯ ร่วมกนัอยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้ องค์ประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่ง
หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด มติที่ประชมุใช้เสยีงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำประชมุ คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจมมีติโดยมิได้
จดักำรประชมุ หำกได้รับอนมุตัจิำกประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรทกุคนลงนำมเห็นชอบในมตดิงักลำ่ว โดยมตินัน้จะมีผล
บงัคบัใช้เช่นเดยีวกบัมติที่ได้รับอนมุตัิจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้หมดจ ำนวน 3 คนดงันี ้

1. นำงดยันำ   บนุนำค    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำยเชษฐ์   ภทัรำกรกลุ  กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยวีรวฒัน์  ชตุิเชษฐพงศ์  กรรมกำรตรวจสอบ 

ดร.ณรงค์    ปรีดำนนัท์  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

นำงดยันำ บนุนำค  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบ
กำรเงิน รำยละเอยีดปรำกฏตำมประวตัิของกรรมกำรและผู้บริหำรของธนำคำรตำมเอกสำรแนบ 1 

 

9.2.3 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่ท่ีคณะกรรมกำรธนำคำรมอบหมำย มีองค์ประกอบ
คณะกรรมกำรและขอบเขตอ ำนำจและหน้ำที่ดงันี ้



                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561            แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้ำ 9-9 

1. ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำรของธนำคำรและบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจฯ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรธนำคำร คดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมและเป็นไปตำมที่
ระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนดเพื่อด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร กรรมกำรชดุยอ่ยที่ได้รับมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบโดยตรงจำกคณะกรรมกำรธนำคำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำร และที่ปรึกษำของธนำคำร และ
ผู้บริหำรสงูสดุของทนุภทัร เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมกำรธนำคำร รวมทัง้ให้ควำมเห็นชอบกำรแตง่ตัง้กรรมกำรและผู้มี
อ ำนำจในกำรจดักำรของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อเสนอตอ่ผู้มีอ ำนำจในกำรแตง่ตัง้ตอ่ไป 

2. ดแูลให้คณะกรรมกำรธนำคำรและคณะกรรมกำรของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีขนำดและองค์ประกอบที่เหมำะสมกบั
องค์กร รวมถึงมกีำรปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกบัสภำพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยดแูลให้กลุม่ธุรกิจฯ มีกลไกหรือ
เคร่ืองมือที่ช่วยสนบัสนนุกระบวนกำรคดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลที่จะด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร เพื่อให้คณะกรรมกำร
ธนำคำรและคณะกรรมกำรของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ประกอบด้วยบคุคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์
ในด้ำนตำ่งๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนในระยะยำว และเหมำะสมกบัทิศทำงและกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของกลุม่ธุรกิจฯ เช่น จดัท ำข้อมลูที่ระบคุวำมรู้ควำมช ำนำญในแตล่ะด้ำน (Skill Matrix) ที่จ ำเป็นส ำหรับคณะกรรมกำร
ธนำคำร เป็นต้น 

3. ดแูลให้กรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำรของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ได้รับผลตอบแทนท่ีเหมำะสมกบั
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โดยพิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมกำรและประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรของธนำคำรที่สะท้อนวตัถปุระสงค์ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ และควำมเสีย่งที่เก่ียวข้อง1 เพื่อเสนอตอ่
คณะกรรมกำรธนำคำร อีกทัง้ก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นภำยใต้หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนและ
โปร่งใสให้แก่ผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำรอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะ
กรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล/ คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลธุรกิจตลำดทนุ โดยอำจหำรือกบัคณะกรรมกำร
ธนำคำรเพื่อให้คำ่ตอบแทนที่ก ำหนดสำมำรถสะท้อนควำมเสีย่งที่ส ำคญัได้ 

4. พิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของธนำคำร เพื่อเสนอตอ่
คณะกรรมกำรธนำคำร เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำประเมินผลงำนโดยคณะกรรมกำรธนำคำร โดยกำรประเมินผลงำน
ของกรรมกำรควรใช้ทัง้วิธีประเมินตนเอง (Self-evaluation) และวิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-evaluation) หรือใช้ผู้ประเมิน
ภำยนอก (Third-party Evaluation) และก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนของผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำรอื่นๆ เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล เพื่อพิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี โดย
ค ำนงึถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและควำมเสีย่งที่เก่ียวข้อง กำรบริหำรจดักำรเพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินธุรกิจ
และกลยทุธ์องค์กร รวมถึงให้ควำมส ำคญักบักำรเพิ่มมลูคำ่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยำวประกอบกำรพิจำรณำใน
กำรประเมินผล 

5. ดแูลให้มีกำรเปิดเผยนโยบำยและรำยละเอยีดของกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำรของ
ธนำคำร และนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและคำ่ตอบแทนในรูปแบบตำ่งๆ รวมถึงจดัท ำรำยงำนกำร
ก ำหนดคำ่ตอบแทนและควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

                                                           
1 คำ่ตอบแทนไมค่วรผกูโยงกบัเปำ้หมำยในระยะสัน้หรือผลก ำไรในระยะสัน้มำกเกินไป รวมถึงไมส่ร้ำงแรงจงูใจในกำรท ำธุรกรรมแบบสุม่เสี่ยงเกินไป
จนกระทบตอ่ควำมมัน่คงของกลุม่ธุรกิจฯ  



                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561            แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้ำ 9-10 

6. ก ำกบัดแูลให้มีกำรวำงแผนและด ำเนินกำรสรรหำผู้สบืทอดต ำแหน่งของผู้บริหำรของธนำคำร เพื่อให้มัน่ใจวำ่มีกำรวำงแผน
และเตรียมควำมพร้อมบคุลำกรในต ำแหนง่ที่ส ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร 

7. น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนมีกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้หรือตำมควำมเหมำะสม องค์ประชมุของ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  มติที่ประชมุใช้
เสยีงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำประชมุ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนอำจมีมติโดยมิได้จดักำรประชมุ หำกได้รับ
อนมุตัิจำกประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนและกรรมกำรทกุคนลงนำมเห็นชอบในมติดงักลำ่ว โดยมตินัน้จะมผีล
บงัคบัใช้เช่นเดยีวกบัมติที่ได้รับอนมุตัิจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  ทัง้นี ้ ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทนมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำด 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนของธนำคำรประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 คนดงันี ้

1. นำยวีรวฒัน์   ชตุิเชษฐพงศ์ /1  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2. นำยเชษฐ์   ภทัรำกรกลุ /1  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3. นำยสวุิทย์  มำไพศำลสนิ /2  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

นำงเพ็ญรุ่ง  สวุรรณกฏู  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

  หมำยเหต ุ /1  เป็นกรรมกำรอิสระ 

 /2  เป็นกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 

 

9.2.4 คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำร 

คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่ท่ีคณะกรรมกำรธนำคำรมอบหมำย มี
องค์ประกอบคณะกรรมกำรและขอบเขตอ ำนำจและหน้ำที่ดงันี ้

1. ก ำกบัดแูลให้ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั มำตรฐำนในกำรประกอบธุรกิจ 
มำตรฐำนในวิชำชีพ บทบญัญตัิเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลที่ดีตำมหลกัธรรมำภิบำล และนโยบำยด้ำนกำรปฏิบตัิตำม
กฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยผำ่นส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน 

2. สอบทำนให้ธนำคำรมีระบบกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ (Compliance) และกำรก ำกบัดแูลกิจกำร (Good 
Governance) ที่มีประสทิธิภำพ และมีควำมเป็นอิสระ 

3. ก ำกบัดแูลให้ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีกระบวนกำรแก้ไขตำมประเด็นกำรตรวจสอบของหนว่ยงำนทำงกำรที่
ก ำกบัดแูล รวมถึงผู้ตรวจสอบภำยนอก หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน และหนว่ยงำนก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ตรวจพบ 

4. อนมุตัิแผนงำนก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ประจ ำปี  (Annual Compliance Plan) ของส ำนกัก ำกบัดแูลกำร
ปฏิบตัิงำน และติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนประจ ำปีอยำ่ง
ครบถ้วนและบรรลผุลที่ก ำหนดไว้ 
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5. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตอ่รำยงำนกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ประจ ำปี (Annual Compliance Report) และ
รำยงำนให้คณะกรรมกำรธนำคำรทรำบ 

6. จดัให้มีบทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนกังำนของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำอนมุตั ิ

7. ทบทวนหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกบัแนวทำงปฏิบตัิของสำกลและข้อเสนอแนะของหนว่ยงำนก ำกบัดแูลตำ่งๆ รวมถึงพิจำรณำผลกำรประเมิน
ด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรโดยหนว่ยงำนภำยนอก เพื่อเสนอแนะแนวทำงพฒันำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ของธนำคำรตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำอนมุตั ิ

8. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ โยกย้ำยและประเมนิผลงำนหวัหน้ำส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน 

9. น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และรำยงำนกรณีทีม่ีกำรปฏิบตัิไม่
เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของหนว่ยงำนทำงกำรและ/ หรือของธนำคำรที่มีนยัส ำคญัโดยไมช่กัช้ำ  

คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำรของธนำคำรมกีำรประชมุอยำ่งน้อย 3 เดือนครัง้หรือตำม
ควำมเหมำะสม องค์ประชมุของคณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำรประกอบด้วยกรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่ง
หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด มติที่ประชมุใช้เสยีงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำประชมุ คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์
และก ำกบักิจกำรอำจมีมติโดยมิได้จดักำรประชมุ หำกได้รับอนมุตัิจำกประธำนกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบั
กิจกำรและกรรมกำรทกุคนลงนำมเห็นชอบในมตดิงักลำ่ว โดยมตินัน้จะมีผลบงัคบัใช้เช่นเดียวกบัมติที่ได้รับอนมุตัจิำกกำรประชมุของ
คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำร  ทัง้นี ้ ประธำนกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบั
กิจกำรมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำด 

คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำรของธนำคำรประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 2 คนดงันี ้

1. นำยเชษฐ์    ภทัรำกรกลุ /1 ประธำนกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำร 

2. นำยธำนินทร์   จิระสนุทร /2 กรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำร 

นำยอภิชำต ิ  จงสงวนประดบั  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำร 

  หมำยเหต ุ /1 เป็นกรรมกำรอิสระ 

 /2  เป็นกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 

 

9.2.5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่ท่ีคณะกรรมกำรธนำคำรมอบหมำย มีองค์ประกอบคณะกรรมกำรและ
ขอบเขตอ ำนำจและหน้ำที่ดงันี ้

1. ก ำหนดนโยบำยเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเสีย่งโดยรวมของธนำคำรและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ซึง่ต้องครอบคลมุถึงควำมเสีย่งประเภทตำ่งๆ ที่ส ำคญั เช่น ควำมเสีย่งด้ำนเครดิต ควำมเสีย่งด้ำน
ตลำด ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่ง ควำมเสีย่งด้ำนปฏิบตัิกำร ควำมเสีย่งที่ธนำคำรยอมรับได้ (Risk Appetite) ส ำหรับกำร
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ด ำเนินธุรกิจของธนำคำรให้มีควำมเหมำะสมกบัระดบัควำมเสีย่งที่ธนำคำรเผชิญอยู ่ และควำมเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่
ช่ือเสยีงของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เป็นต้น 

2. วำงกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งของธนำคำร ให้สำมำรถประเมิน ตดิตำมผล และก ำกบัดแูล
ปริมำณควำมเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่เหมำะสม รวมถงึก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรกนัส ำรองส ำหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ 

3. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ง โดยรวมถงึควำมมีประสทิธิผลของระบบและกำร
ปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนด 

4. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรอยำ่งสม ำ่เสมอ เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบั
นโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสีย่งที่ก ำหนด และแจ้งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและ/ หรือคณะกรรมกำร
ก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำรทรำบในสิง่ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยและ
หลกัเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสีย่งที่ก ำหนด 

5. พิจำรณำอนมุตัิหลกัเกณฑ์ตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องและ/ หรือเก่ียวกบักำรให้สนิเช่ือ กำรก่อภำระผกูพนั และกำรท ำธุรกรรมที่มี
ลกัษณะคล้ำยกำรให้สนิเช่ือที่สอดคล้องกบักรอบกำรบริหำรควำมเสีย่งที่ธนำคำรและทำงกำรก ำหนด รวมทัง้กำร
พิจำรณำกลัน่กรองนโยบำยกำรให้สนิเช่ือ เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรตอ่ไป 

6. ก ำกบัดแูลกำรบริหำรควำมเสีย่งของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

7. น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรอยำ่งน้อยปีละครัง้ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมีกำรประชมุอยำ่งน้อย 3 เดือนครัง้หรือตำมควำมเหมำะสม องค์ประชมุของคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่งประกอบด้วยกรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  มติที่ประชมุใช้เสยีงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ี
เข้ำประชมุ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งอำจมีมติโดยมิได้จดักำรประชมุ หำกได้รับอนมุตัจิำกประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง
และกรรมกำรทกุคนลงนำมเห็นชอบในมตดิงักลำ่ว โดยมตินัน้จะมีผลบงัคบัใช้เช่นเดียวกบัมติที่ได้รับอนมุตัจิำกกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำด 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งของธนำคำรประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 10 คนดงันี ้

1. นำยสพุล   วธันเวคิน   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

2. นำยบรรยง  พงษ์พำนิช  กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

3. ศ.ดร.อญัญำ  ขนัธวิทย์   กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

4. นำยอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์  กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

5. นำยฟิลปิ เชียง ชอง แทน   กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

6. นำยกฤติยำ  วีรบรุุษ   กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

7. นำยพรรษฤทธ์ิ ตระกำรกิจวชิิต  กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

8. นำยนรเชษฐ์  แสงรุจิ   กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
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9. นำยตรัยรักษ์  เต็งไตรรัตน์  กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

10. นำยปรีชำ  เตชรุ่งชยักลุ /1  กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

ดร.พบพนิต  ภมุรำพนัธุ์  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

หมำยเหต ุ /1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 

 

9.2.6 คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่ท่ีคณะกรรมกำรธนำคำรมอบหมำย มีองค์ประกอบคณะกรรมกำรและขอบเขต
อ ำนำจและหน้ำที่ดงันี ้

1. ก ำหนดทิศทำงและเปำ้หมำยเชิงกลยทุธ์ทัง้ที่เป็นด้ำนกำรเงินและด้ำนท่ีไมใ่ช่กำรเงินในภำพรวมของกลุม่ธุรกิจฯ ทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยำว โดยมีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและปัจจยัตำ่งๆ เพื่อน ำเสนอขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำร
ธนำคำร 

2. พิจำรณำกลัน่กรองนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรเสนอ เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรธนำคำร โดยให้ควำมส ำคญักบักำรจดัสรรทรัพยำกรทีส่ ำคญัอยำ่งเพยีงพอ
และมีประสทิธิภำพ และก ำกบัดแูลให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับกำรอนมุตัิไว้
อยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล 

3. พิจำรณำอนมุตัินโยบำย หลกัเกณฑ์ และระเบียบกำรท ำงำนและกำรปฏิบตัิงำนของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

4. ติดตำมกำรด ำเนินกิจกำรของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ตำมที่ธนำคำรก ำหนดไว้ เพื่อให้มัน่ใจวำ่ธนำคำรและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ด ำเนินกิจกำรตำมกฎหมำยและนโยบำยที่วำงไว้ 

5. มอบหมำยกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ในเร่ืองตำ่งๆ ให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรในภำพรวมเพื่อให้สอดคล้องกบัทิศทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนิน
ธุรกิจและให้ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรทีม่ีนยัส ำคญัของธนำคำรในระดบัสำยงำนเพื่อน ำเสนอตอ่
คณะกรรมกำรธนำคำร และอำจมอบอ ำนำจให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรธุรกิจธนำคำร
พำณิชย์ในกำรพิจำรณำปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรของธนำคำรตัง้แตร่ะดบัฝ่ำยงำนลงมำ (ไมร่วมถึงกำรจดัตัง้ฝ่ำยงำน
เพื่อด ำเนินธุรกิจใหมซ่ึง่ต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริหำร) 

6. ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำนและก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร คณะกรรมกำรชดุยอ่ย และผู้บริหำรที่
ได้รับมอบหมำยให้พิจำรณำอนมุตัิงำนเฉพำะด้ำนแทนคณะกรรมกำรบริหำรตำมแผนงำนท่ีได้รับมอบหมำย 

7. พิจำรณำอนมุตัิสนิเช่ือ สนิเช่ือปรับโครงสร้ำงหนี ้ กำรขำยสนิทรัพย์รอกำรขำยรำยใหญ่ และก ำหนดรำคำทรัพย์สนิท่ีจะ
ซือ้จำกกำรขำยทอดตลำดและใช้สทิธิคดัค้ำนตำมวงเงินท่ีก ำหนด รวมทัง้คำ่ใช้จำ่ยและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัคดี
ควำมของลกูหนี ้ และพิจำรณำอนมุตัิกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ของธนำคำรและบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจฯ ตำมวงเงินท่ีก ำหนด และรำยงำนให้คณะกรรมกำรธนำคำรทรำบ 
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8. พิจำรณำอนมุตังิบกำรเงิน (ฉบบัก่อนสอบทำน/ ตรวจสอบ) เพื่อเปิดเผยตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ และหนว่ยงำนก ำกบัดูแล
ที่เก่ียวข้อง และให้ควำมเห็นชอบงบกำรเงิน (ฉบบัสอบทำนแล้ว/ ตรวจสอบแล้ว) เพื่อน ำเสนอขออนมุตติอ่
คณะกรรมกำรธนำคำร 

คณะกรรมกำรบริหำรมกีำรประชมุอยำ่งน้อยเดือนละครัง้หรือตำมควำมเหมำะสม องค์ประชมุของคณะกรรมกำรบริหำร
ประกอบด้วยกรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด มติที่ประชมุใช้เสยีงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำประชมุ หำก
เสยีงไมเ่อกฉนัท์ให้กรรมกำรท่ีเข้ำประชมุมีสทิธิเสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำ โดยหำกมีผู้ใช้สทิธิให้ถือวำ่ที่ประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรได้มมีตใิห้เสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำ คณะกรรมกำรบริหำรอำจมีมติโดยมิได้จดักำร
ประชมุ หำกได้รับอนมุตัจิำกประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรทกุคนลงนำมเห็นชอบในมตดิงักลำ่ว โดยมตินัน้จะมีผลบงัคบัใช้
เช่นเดียวกบัมติที่ได้รับอนมุตัิจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำร  

คณะกรรมกำรบริหำรของธนำคำรประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 8 คนดงันี ้

1. นำยบรรยง พงษ์พำนิช ประธำนกรรมกำรบริหำร 

2. นำยอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมกำรบริหำร 

3. นำยกฤติยำ วีรบรุุษ กรรมกำรบริหำร 

4. น.ส.ฐิตินนัท์  วธันเวคิน  กรรมกำรบริหำร 

5. นำยประชำ  ช ำนำญกิจโกศล               กรรมกำรบริหำร 

6. ดร.อนชิุต อนชิุตำนกุลู  กรรมกำรบริหำร 

7. นำงพชัน ี ลิม่อภิชำต  กรรมกำรบริหำร 

8. นำยฟิลปิ เชียง ชอง แทน  กรรมกำรบริหำร 

 นำงวรำรัตน์ สตัยำรักษ์                        เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

โดยนำยสพุล วธันเวคิน เป็นท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร 

 

นอกจำกนี ้  ธนำคำรยงัมีคณะกรรมกำรและคณะอนกุรรมกำรชดุยอ่ยอื่นที่ท ำหน้ำที่ชว่ยเหลอืคณะกรรมกำรชดุยอ่ยภำยใต้
กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรธนำคำรข้ำงต้นและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทในกลุม่
ธุรกิจฯ เป็นไปตำมเปำ้หมำยอยำ่งรำบร่ืนและมีประสิทธิภำพ 

คณะอนกุรรมกำรภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ประกอบด้วย 

1) คณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนปฏิบตัิกำร 

2) คณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนเครดิต 

คณะกรรมกำรภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมกำรบริหำรสนิทรัพย์และหนีส้นิ 
2) คณะกรรมกำรสนิเช่ือรำยใหญ่และทรัพย์รอขำยรำยใหญ่ 
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3) คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล 
4) คณะกรรมกำรกำรลงทนุ 
5) คณะกรรมกำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ 

คณะอนกุรรมกำรภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบริหำรสนิทรัพย์และหนีส้ิน ได้แก่ 

1) คณะอนกุรรมกำรดแูลด้ำนสภำพคลอ่ง 
คณะกรรมกำรและคณะอนกุรรมกำรภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรสนิเช่ือรำยใหญ่และทรัพย์รอขำยรำยใหญ่ 
ประกอบด้วย 
1) คณะกรรมกำรสนิเช่ือและทรัพย์รอขำย 
2) คณะอนกุรรมกำรสนิเช่ือ 
3) คณะอนกุรรมกำรทรัพย์รอขำย 
4) คณะอนกุรรมกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ 

คณะอนกุรรมกำรภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ประกอบด้วย 

1) คณะอนกุรรมกำรจดักำรทรัพย์สนิ 

2) คณะอนกุรรมกำรพฒันำระบบงำนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3) คณะอนกุรรมกำรจดัซือ้จดัจ้ำงทัว่ไป 

4) คณะอนกุรรมกำรจดัซือ้จดัจ้ำงงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5) คณะอนกุรรมกำรเตรียมควำมพร้อมผลติภณัฑ์และกระบวนกำรท ำงำนใหม่ 

6) คณะอนกุรรมกำรพฒันำธุรกิจและกลยทุธ์ผลติภณัฑ์ 

7) คณะอนกุรรมกำรบริหำรวกิฤต 

8) คณะอนกุรรมกำรประสำนงำนกำรสือ่สำรและกำรตลำด 

คณะกรรมกำรภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบริษัทของทนุภทัร ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมกำรตรวจสอบธุรกิจตลำดทนุ 

2) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งธุรกิจตลำดทนุ 

3) คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลธุรกิจตลำดทนุ 

คณะกรรมกำรภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบริษัทของ บล.ภทัร ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมกำรภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบริษัทของ บลจ.ภทัร ประกอบด้วย 
1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
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3) คณะกรรมกำรจดักำรลงทนุ 
4) คณะกรรมกำรกำรลงทนุกองทนุรวมและกองทรัสต์เพื่อกำรลงทนุอสงัหำริมทรัพย์ 
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9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร 

9.3.1 กำรสรรหำบคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร  

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนจะพจิำรณำคดัเลอืกและสรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัเิหมำะสมทัง้ด้ำน
ประสบกำรณ์ ควำมรู้ และควำมสำมำรถทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่ธนำคำรและสมควรได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร กรรมกำรอิสระ หรือ
กรรมกำรตรวจสอบของธนำคำร เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรธนำคำรหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแตง่ตัง้ตำมข้อบงัคบั
ของธนำคำร  

ในกำรสรรหำกรรมกำรใหม ่ธนำคำรจะพจิำรณำองค์ประกอบของคณะกรรมกำรตำม Board Skill Matrix ที่ได้รับอนมุตัิจำก
คณะกรรมกำรธนำคำร เพื่อพิจำรณำคณุสมบตัิ ควำมรู้ ทกัษะ และประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นของกรรมกำรท่ีต้องกำรสรรหำ เพือ่ให้
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรมีควำมสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ อีกทัง้ใช้ฐำนข้อมลูกรรมกำร 
(Director Pool) ประกอบกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรใหม่  

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นซึง่มีสทิธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระของธนำคำรผำ่นช่องทำงที่ธนำคำรก ำหนด โดยธนำคำรได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีกำร
เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบนเว็บไซต์ของธนำคำร  

ในกำรสรรหำและแตง่ตัง้บคุคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระนัน้ บคุคลดงักลำ่วจะต้องมคีณุสมบตัิตำมประกำศของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต.  ตลำดหลกัทรัพย์ฯ  ธนำคำรแหง่ประเทศไทย และมีคณุสมบตัิตำมนยิำมกรรมกำรอิสระของธนำคำรด้วย 

ธนำคำรมีกระบวนกำรสรรหำบคุคลท่ีจะแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร คือ ผู้ ถือหุ้น กรรมกำร และผู้บริหำรระดบัสงูน ำเสนอช่ือบคุคลที่
มีคณุสมบตัเิหมำะสมและประวตัิโดยละเอียด เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนพิจำรณำคณุสมบตัิและควำม
เหมำะสมแล้วน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ หรือน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 
(แล้วแตก่รณี) ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อเลอืกตัง้กรรมกำร ข้อบงัคบัของธนำคำรได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตำมข้อ 1 เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะ

พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสยีงเทำ่กนัแตเ่กินกวำ่จ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 
 

9.3.2 กำรให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 

กำรให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในกำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเป็นสว่นหนึง่ของหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี ธนำคำรได้มกีำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในกำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร
ของธนำคำรและเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักลำ่วไว้บนเว็บไซต์ของธนำคำร 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. เป็นผู้ ถือหุ้นของธนำคำรซึง่ต้องถือหุ้นอยำ่งน้อย 200,000 หุ้น โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได้ 
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2. ถือหุ้นในธนำคำรตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดข้ำงต้นตอ่เนื่องมำไมน้่อยกวำ่ 1 ปี และยงัถือหุ้นจ ำนวนดงักลำ่วในวนัท่ีเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 

3. สำมำรถแสดงหลกัฐำนกำรถือหุ้น เช่น หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือ
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนจะพจิำรณำคณุสมบตัิของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือและให้ควำมเห็นตอ่
คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของธนำคำร โดยมตขิองคณะกรรมกำรธนำคำรถือ
เป็นท่ีสดุ 

บคุคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนและคณะกรรมกำรธนำคำรจะได้รับกำรบรรจุ
ช่ือในระเบยีบวำระกำรเลอืกตัง้กรรมกำรพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรธนำคำร ส ำหรับบคุคลที่ไมไ่ด้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนหรือคณะกรรมกำรธนำคำร   ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอช่ือบคุคลดงักลำ่วทรำบ
ภำยหลงักำรประชมุคณะกรรมกำรธนำคำรทำงเว็บไซต์ของธนำคำรหรือช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมำะสม 

 

9.3.3 กำรสรรหำบคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็นผู้บริหำร 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนจะพจิำรณำ สรรหำ คดัเลอืก และกลัน่กรองบคุคลที่มีควำมสำมำรถและ
คณุสมบตัิที่เหมำะสม เพื่อด ำรงต ำแหนง่ผู้บริหำรสงูสดุ โดยมีปัจจยัเบือ้งต้นท่ีใช้ประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่ คณุสมบตัิ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในอตุสำหกรรมหรือธุรกิจกำรเงินกำรธนำคำรและที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหนง่งำนท่ีได้รับมอบหมำย ผู้ที่
ได้รับคดัเลอืกให้ด ำรงต ำแหนง่ควรมีแนวคิดและวิสยัทศัน์ในกำรบริหำรจดักำรในแนวทำงเดียวกนักบัคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อให้
กำรด ำเนินงำนขององค์กรประสบควำมส ำเร็จลลุว่งตำมเปำ้หมำย โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนจะเสนอช่ือบคุคล
ที่ได้รับกำรคดัเลอืกตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำแตง่ตัง้ตอ่ไป 

 ส ำหรับต ำแหนง่ผู้บริหำรอื่นๆ ผู้บริหำรระดบัสงูจะเป็นผู้สรรหำและคดัเลอืกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหนง่งำน เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ก่อนเสนอขอควำมเห็นชอบตอ่ธนำคำรแหง่ประเทศไทย และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรธนำคำรเพือ่พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ตอ่ไป 

 

9.3.4 ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรเสนอแตง่ตัง้กรรมกำร ผู้จดักำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำร หรือที่ปรึกษำของธนำคำร 

 ธนำคำรมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์เร่ืองกำรเสนอแตง่ตัง้กรรมกำร ผู้จดักำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำร หรือที่ปรึกษำของธนำคำร 
เพื่อให้กำรขอควำมเห็นชอบกำรแตง่ตัง้กรรมกำร ผู้จดักำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำร หรือที่ปรึกษำของธนำคำรเป็นไปตำมประกำศของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย์ฯ พ.ร.บ. ธุรกิจสถำบนักำรเงิน พ.ศ.2551 และประกำศของธนำคำรแหง่ประเทศไทยทีก่ ำหนดวำ่
สถำบนักำรเงินจะต้องตรวจสอบคณุสมบตัิของบคุคลที่จะเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร ผู้จดักำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำร หรือที่
ปรึกษำของธนำคำร เพื่อให้แนใ่จวำ่ไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 24 (1) – (10) แหง่ พ.ร.บ. ธุรกิจสถำบนักำรเงิน พ.ศ.2551 และ
ลกัษณะต้องห้ำมเพิ่มเติมใน 3 ด้ำนหลกัตำมประกำศของธนำคำรแหง่ประเทศไทย ซึง่ได้แก่ 1) ด้ำนควำมซื่อสตัย์ สจุริต และช่ือเสยีง 
2) ด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ และ 3) ด้ำนสถำนะทำงกำรเงิน 
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เมื่อธนำคำรแหง่ประเทศไทยให้ควำมเห็นชอบกำรแตง่ตัง้กรรมกำร ผู้จดักำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำร หรือที่ปรึกษำของ
ธนำคำรแล้ว ฝ่ำยจดักำรจะเสนอช่ือบคุคลที่ได้รับควำมเห็นชอบให้คณะกรรมกำรธนำคำรพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้หรือให้ควำมเหน็ชอบ
เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำเลอืกตัง้ แล้วแตก่รณี  
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9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ธนำคำรมีกำรก ำกบัดแูลบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ โดยมีคณะกรรมกำรธนำคำรเป็นผู้ก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยเชิงกลยทุธ์ใน
ภำพรวมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมทัง้อนุมัตินโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจฯ ที่น ำเสนอโดยคณ ะ
กรรมกำรบริหำรของธนำคำร รวมถึงให้ควำมเห็นชอบบคุลำกรท่ีมีคณุสมบตัเิหมำะสมที่คดัเลอืกและน ำเสนอโดยคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทนของธนำคำร ส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรสงูสดุของทนุภทัร เพื่อเป็นตวัแทนของธนำคำรในกำรก ำกับดแูลกำร
ด ำเนินงำนของกลุม่ธุรกิจฯ  

ในสว่นกำรก ำกบักำรจดักำรธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ธนำคำรโดยคณะกรรมกำรธนำคำรจะก ำหนดโครงสร้ำงกำร
ก ำกับ กำรบริหำรติดตำมและก ำกับดแูลบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ทัง้หมด ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุม่ธุรกิจฯ ด้ำนกำร
ตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของกลุ่มธุรกิจฯ ด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ของกลุม่ธุรกิจฯ  และด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของกลุ่ม
ธุรกิจฯ   

ธนำคำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยคณะกรรมกำรธนำคำรได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำรเป็นผู้มีหน้ำที่ก ำกบัให้บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีกำรปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำยและระเบียบกฎเกณฑ์ โดยผ่ำนส ำนกัก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนของธนำคำรซึ่งท ำหน้ำที่ติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนก ำกับกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกับ
กิจกำร 

คณะกรรมกำรธนำคำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำรเป็นผู้ท ำหน้ำที่ดแูลให้ธนำคำรและบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบควบคมุภำยใน (Internal Control) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยมีส ำนกัตรวจสอบภำยในของธนำคำรเป็น
ผู้ดแูลเร่ืองระบบกำรตรวจสอบภำยใน ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของธนำคำรและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำร รวมทัง้มีคณะกรรมกำรของบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลำดทุน
และ/ หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลำดทุนท ำหน้ำที่ดูแลและก ำกับดูแลบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลำดทุนให้
ด ำเนินงำนภำยใต้ระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมโดยผ่ำนหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และ
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำร  

ปีนีธ้นำคำรได้มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรบริษัทของกลุ่มธุรกิจฯ รวมทัง้นโยบำยและประกำศที่เก่ียวกับกำร
ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อให้กระบวนกำรท ำงำนมปีระสทิธิภำพ ปอ้งกนักำรเกิดควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ รวมถึงให้ควำมส ำคญักบักำรให้บริกำรลกูค้ำอยำ่งเป็นธรรม และสอดคล้องกบักฎหมำย กฎเกณฑ์ที่หนว่ยงำนก ำกบั
ดแูล อำทิ ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนกังำน คปภ. ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด เช่น นโยบำยเร่ืองหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร นโยบำยเร่ืองกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนตำ่งๆ  นอกจำกนี ้ ธนำคำร
ได้ก ำหนดและปรับปรุงนโยบำยที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร เช่น นโยบำยเร่ืองกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่
ลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Market Conduct) นโยบำยเร่ืองช่องทำงให้บริกำร นโยบำยหลกัด้ำนสินเช่ือ นโยบำยสินเช่ือธุรกิจ นโยบำย
สนิเช่ือคูค้่ำ นโยบำยเร่ืองหลกัประกนั นโยบำยเร่ืองกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี ้นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
รวมถึงประกำศเร่ืองแนวปฏิบตัิในกำรเปิดเผยข้อมลูลกูค้ำ และประกำศเร่ืองแนวปฏิบตัิในกำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล เป็นต้น  
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

ธนำคำรมีมำตรกำรท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในกำรปอ้งกนักำรน ำข้อมลูภำยในไปใช้เพื่อหำประโยชน์สว่นตนหรือเอือ้ประโยชน์
แก่ผู้อื่นในทำงมิชอบ ซึง่เป็นกำรเอำเปรียบผู้อื่น โดยธนำคำรห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และบคุคลที่เก่ียวข้อง อันได้แก่ คู่
สมรส บตุรและบตุรบญุธรรมที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ ใช้ข้อมลูภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัตอ่กำรเปลีย่นแปลงรำคำหลกัทรัพย์ของธนำคำร
และยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สำธำรณชนเพื่อซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของธนำคำร โดยธนำคำรก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และบคุคล
ที่เก่ียวข้องที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัตอ่กำรเปลีย่นแปลงรำคำหลกัทรัพย์ของธนำคำรต้องขออนมุตัิซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของธนำคำรลว่งหน้ำก่อนวนัท่ีต้องกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของธนำคำร 1 วนั โดยค ำขออนมุตัิจะมีผลใช้บงัคบั 3 วนัท ำกำร
นบัถดัจำกวนัท่ีได้รับอนมุตัิ และก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรทกุคนท่ีมีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำตำมกฎหมำย รวมถงึคูส่มรส บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ นิติบคุคลที่กรรมกำร ผู้บริหำรและบคุคลที่เก่ียวข้องกบักรรมกำรและ/ 
หรือผู้บริหำรของธนำคำรถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของนิติบคุคลดงักลำ่ว ต้องรำยงำนกำร
เปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำของธนำคำรภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีมกีำรซือ้ ขำย โอน หรือรับ
โอนหลกัทรัพย์ให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. พร้อมกบัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 
(แบบ 59) ไปยงัเลขำนกุำรบริษัทภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่มีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว เพื่อรำยงำนกำร
เปลีย่นแปลงดงักลำ่วให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรธนำคำรทรำบทกุครัง้ รวมทัง้เพื่อให้มีกำรเปิดเผยในแบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี  

ธนำคำรห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนท่ีทรำบข้อมลูที่ส ำคญัของธนำคำรและงบกำรเงินซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของ
ธนำคำรในชว่งระหวำ่ง 7 วนัก่อนวนัสิน้ไตรมำสจนกระทัง่ธนำคำรได้เปิดเผยงบกำรเงินตอ่สำธำรณชนแล้วเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 1 
ช่วงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Trading Session)  

ทัง้นี ้ธนำคำรได้จดัให้มีกำรสื่อสำรระเบียบปฏิบตัิว่ำด้วยข้อมูลภำยในของธนำคำรแก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนทุก
ระดบัอย่ำงทัว่ถึงทัง้องค์กรและเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้รับทรำบถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบปฏิบตัิ
ดงักลำ่ว 

ส ำนกัตรวจสอบภำยในมีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัใินเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในและกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบั
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึง่หำกพบผู้ใดฝ่ำฝืนหรือกระท ำควำมผิดจะน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
ธนำคำรเพื่อพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของธนำคำร 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ในปี 2561 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยได้ใช้บริกำรสอบบญัชีและบริกำรอื่นจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ำกดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของธนำคำรและบริษัทยอ่ย โดยมีคำ่ใช้จ่ำยคำ่ตอบแทนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

 

9.6.1 คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit Fee) 

ธนำคำรและบริษัทยอ่ยจ่ำยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชีในรอบปีบญัชีที่ผำ่นมำจ ำนวนเงินรวม 15.56 ล้ำนบำท 

 

9.6.2 คำ่บริกำรอื่น (Non-audit Fee)  

ธนำคำรและบริษัทยอ่ยจ่ำยคำ่ตอบแทนของงำนบริกำรอื่น ได้แก ่กำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงิน กำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบักำรตรวจสอบสถำนะของกิจกำรด้ำนกำรเงินและภำษี และกำรสอบทำน
กำรค ำนวณภำษีเงินได้นิติบคุคล ในรอบปีบญัชีที่ผำ่นมำจ ำนวนเงินรวม 510,514 บำท และจะต้องจ่ำยในอนำคตอนัเกิดจำกกำรตกลง
ที่ยงัให้บริกำรไมแ่ล้วเสร็จในรอบปีบญัชีที่ผำ่นมำจ ำนวนเงินรวม 450,900 บำท 

 

  



                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561            แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้ำ 9-23 

9.7 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษัทจดทะเบยีนปี 2560 (Corporate Governance Code/ CG Code) ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้ 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรธนำคำร ครัง้ที่ 12/2561 เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2561 ซึง่มกีรรมกำรของธนำคำรเข้ำร่วม
ประชมุเกินกวำ่กึง่หนึง่ กลำ่วคือ 10 คนจำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 12 คน คณะกรรมกำรธนำคำรได้มีกำรพิจำรณำทบทวนควำม
เหมำะสมในกำรน ำหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิของ CG Code มำปรับใช้กบับริบทของธนำคำร เพื่อก ำกบัดแูลให้ธนำคำรและกลุม่
ธุรกิจฯ มีผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำว และสร้ำงคณุคำ่ให้กิจกำรได้อยำ่งยัง่ยืน นำ่เช่ือถือส ำหรับผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี ตรงตำม
ควำมมุง่หวงัของทัง้ภำคธุรกิจ ผู้ลงทนุ ตลอดจนตลำดทนุและสงัคมโดยรวม 

คณะกรรมกำรธนำคำรมคีวำมเหน็วำ่กำรด ำเนินงำนของธนำคำรในปัจจบุนัสอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัิของ CG Code ทัง้ 8 
ข้อ มีเพียงแนวปฏิบตัยิอ่ยบำงประกำรในหลกัปฏิบตัิที่ 3 ซึง่ได้แก่ กำรเสริมสร้ำงคณะกรรมกำรท่ีมปีระสทิธิผล ดงัตอ่ไปนีท้ี่ธนำคำรยงั
ไมไ่ด้น ำมำปรับใช้ เนื่องจำกเห็นวำ่ยงัไมเ่หมำะสมทีจ่ะด ำเนินกำรในขณะนี ้

- แนวปฏิบตัิที่ 3.2.1 : ประธำนกรรมกำรควรเป็นกรรมกำรอิสระ 
- แนวปฏิบตัิที่ 3.2.4 : ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไมเ่ป็นกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรควรสง่เสริมให้เกิดกำรถ่วงดลุ

อ ำนำจระหวำ่งคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร โดยพจิำรณำองค์ประกอบของคณะกรรมกำรให้ประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระมำกกวำ่กึ่งหนึง่ หรือแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระคนหนึง่ร่วมพจิำรณำก ำหนดระเบียบวำระกำรประชมุคณะกรรมกำร 

- แนวปฏิบตัิที่ 3.7.3 : บริษัทอำจพิจำรณำจดัให้มีที่ปรึกษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำง และเสนอแนะ
ประเด็นในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรอยำ่งน้อยทกุๆ 3 ปี และเปิดเผยกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วไว้
ในรำยงำนประจ ำปี 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรธนำคำรได้พจิำรณำทบทวนนโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรและปรับปรุง
นโยบำยดงักลำ่วในสว่นท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบของคณะกรรมกำรธนำคำร คณุสมบตัขิองประธำนกรรมกำร และวำระกำรด ำรง
ต ำแหนง่ของกรรมกำร โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรธนำคำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรรวมกนัไมน้่อย
กวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรของธนำคำรทัง้หมด ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร เว้นแตไ่ด้รับ
ควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทย และให้กรรมกำรอิสระสำมำรถด ำรงต ำแหนง่ตอ่เนื่องกนัได้ไมเ่กิน 9 ปี และเมื่อพ้นจำก
ต ำแหนง่กรรมกำรอิสระแล้ว หำกจะกลบัมำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระอีกครัง้ จะต้องเว้นระยะเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ี
ยื่นขอควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทย ส ำหรับกรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหนง่ยงัไมค่รบ 9 ปี หำกพ้นจำกต ำแหนง่เป็นเวลำ
ไมถ่ึง 2 ปี สำมำรถกลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระของธนำคำรอีกได้ โดยนบัระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหนง่ตอ่เนื่องจำกเดิม  

ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระของธนำคำรที่มีคณุสมบตัิตำมประกำศธนำคำรแหง่ประเทศไทย ที่ สนส. 13/2552 เร่ืองธรรมำภิบำลของ
สถำบนักำรเงิน และด ำรงต ำแหนง่อยูแ่ล้วในวนัท่ีประกำศธนำคำรแหง่ประเทศไทย ที่ สนส. 17/2561 เร่ืองธรรมำภิบำลของสถำบนั
กำรเงิน (ฉบบัท่ี 2) มีผลใช้บงัคบั หำกมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตำมทีก่ ำหนด กลำ่วคือ ด ำรงต ำแหนง่ตอ่เนื่องกนัมำเกิน 9 ปี ก็ยงัสำมำรถ
ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไปได้จนถงึวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2565 
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9.8 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมกำรธนำคำรให้ควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งและมคีวำมมุง่มัน่ท่ีจะด ำเนินกำรให้กำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรเป็นไป
ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีที่ก ำหนดโดยหนว่ยงำนทีก่ ำกบัดแูลธนำคำรอยำ่งตอ่เนื่อง เป็นผลให้ธนำคำรได้รับรำงวลักำรปฏิบตัิ
ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีหลำยรำงวลัดงันี ้ 

- เป็น 1 ใน 139 บริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับคะแนนกำรประเมินในระดบั “5 TIA” (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) จำกโครงกำร
ประเมินคณุภำพกำรจดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ซึง่จดัโดยสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
และสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

- ผลประเมินกำรก ำกบัดแูลกิจกำรในระดบั “ดีเลศิ” ในโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ ำปี 2561 และได้รับตรำสญัลกัษณ์ 5 ดวงจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

- เป็นหนึง่ 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับเลอืกให้อยูใ่นรำยช่ือ “หุ้นยัง่ยืน” ประจ ำปี 2561 หรือ Thailand 
Sustainability Investment 2018 โดยตลำดหลกัทรัพย์ฯ เป็นปีที่ 4 ตอ่เนื่องกนั เนื่องจำกมุง่มัน่พฒันำกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี มีควำมรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม และมกีำรบริหำรงำนภำยใต้บรรษัทภิบำล (Enviornment, 
Social and Governance: ESG) เพื่อให้องค์กรเติบโตอยำ่งยัง่ยืนและสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุภำคสว่น
อยำ่งโดดเดน่ 

- เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบยีนที่ได้รับคดัเลอืกจำกหนว่ยงำนอีเอสจี เรตติง้ ของสถำบนัไทยพฒัน์ให้อยูใ่นรำยช่ือ 
ESG 100 ประจ ำปี 2561 ด้วยผลกำรด ำเนินงำนท่ีโดดเดน่ด้ำนสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมำภิบำล โดยธนำคำรได้รับ
คดัเลอืกตอ่เนื่องกนัเป็นปีที่ 4 

- ได้รับกำรรับรองกำรตอ่อำยสุมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

ในรอบปี 2561 ที่ผำ่นมำธนำคำรได้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรในแตล่ะหมวดดงันี ้

 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมกำรธนำคำรได้ก ำหนดนโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรโดยค ำนงึสทิธิของผู้ ถือหุ้นตำมที่
กฎหมำยก ำหนด อนัประกอบด้วยสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ถือหุ้น สทิธิในกำรมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้ำประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนแทน สทิธิในกำรออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้หรือถอดถอนกรรมกำรเป็นรำยบคุคล สทิธิในกำรออกเสยีงลงคะแนนก ำหนด
คำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทกุปี สทิธิในกำรออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้และก ำหนดคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี สทิธิในกำรมี
สว่นร่วมและรับทรำบเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัภำยในธนำคำร และสทิธิในกำรได้รับข้อมลูเมื่อมีกำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงของ
เงินทนุ เปลีย่นแปลงอ ำนำจควบคมุ หรือเมื่อมีกำรซือ้ขำยสนิทรัพย์ที่ส ำคญั นอกจำกนี ้ ธนำคำรยงัได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในกำรเสนอระเบยีบวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในกำรเสนอช่ือบคุคล
เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของธนำคำร สทิธิในกำรมีสว่นร่วมในกำรเสริมสร้ำงผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำร สทิธิ
ในกำรมีสว่นแบง่ในก ำไรของธนำคำร และสทิธิในกำรรับสำรสนเทศอยำ่งเพียงพอและทนัเวลำ เป็นต้น ขณะเดียวกนัคณะกรรมกำร
ธนำคำรมีควำมมุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ใช้สทิธิของตนอยำ่งเตม็ที่ โดยธนำคำรจะไมด่ ำเนินกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิด
หรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

1.1 กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงอยำ่งเต็มที่ 
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ธนำคำรก ำหนดให้มกีำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 4 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของธนำคำร และ
ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเร่งดว่นท่ีต้องเสนอระเบยีบวำระเป็นกรณีพิเศษและต้องได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ ถือหุ้น ธนำคำรจะเรียกประชมุ
วิสำมญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2561 ธนำคำรได้จดักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีขึน้ในวนัท่ี 24 เมษำยน 2561 ซึง่ไมอ่ยู่
ในช่วงวนัหยดุท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอรำวณั กรุงเทพฯ ซึง่มกีำรคมนำคมสะดวกตอ่กำรเดินทำงของผู้
ถือหุ้นท่ีจะเข้ำร่วมประชมุ โดยในระหวำ่งปีธนำคำรไมม่ีกำรเรียกประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น 

ธนำคำรสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่รวมถงึผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นสถำบนัเข้ำร่วมประชมุผู้ถือหุ้นของธนำคำร โดยในกำรประชมุสำมญั
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ธนำคำรเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชมุได้ลว่งหน้ำก่อนเวลำประชมุไมน้่อยกวำ่ 2 ชัว่โมง 
จดัเตรียมสถำนท่ี เจ้ำหน้ำทีต้่อนรับและเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบยีนในจ ำนวนที่เหมำะสม กำรลงทะเบียนและกำรประมวลผลกำรนบัคะแนน
เสยีงใช้ระบบบำร์โค้ดของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว และมีกำรจดัเตรียมอำกร
แสตมป์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในกำรมอบฉนัทะ 

ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ธนำคำรเปิดเผยรำยละเอียดเก่ียวกบัเอกสำรหลกัฐำนท่ีจ ำเป็นท่ีผู้ ถือหุ้นต้องน ำมำให้ครบถ้วน
ในวนัประชมุเพื่อรักษำสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุ มีกำรแจ้งข้อบงัคบัของธนำคำรในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้
แนบหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมำประชมุแทนได้ โดยอำจเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะให้บคุคลใด
บคุคลหนึง่หรือกรรมกำรอิสระของธนำคำรเข้ำประชมุแทน 

นอกจำกนี ้ ธนำคำรได้จดัท ำหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัภำษำองักฤษและเผยแพร่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น
ฉบบัภำษำไทย เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นตำ่งชำติ อีกทัง้ธนำคำรได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีมำร่วมประชมุภำยหลงัเร่ิมกำรประชมุ
แล้ว โดยให้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในระเบียบวำระท่ีอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำและยงัไมไ่ด้ลงมติ   

1.2 กำรให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำอยำ่งเพียงพอ 

ธนำคำรด ำเนินกำรในกำรจดักำรประชมุผู้ ถือหุ้นโดยปฏิบตัิตำมคูม่ือ AGM Checklist ของสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
กลำ่วคอื เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและข้อมลูประกอบกำรประชมุตำมระเบียบวำระตำ่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำบน
เว็บไซต์ของธนำคำรไมน้่อยกวำ่ 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น (วนัท่ี 23 มีนำคม 2561 หรือเป็นเวลำ 32 วนัก่อนวนัประชมุ) โดย
ธนำคำรได้มอบหมำยให้บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (TSD) ซึง่เป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ของธนำคำรเป็นผู้
จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำทำงไปรษณีย์ไมน้่อยกวำ่ 28 วนัก่อนวนัประชมุ (วนัท่ี 23 มีนำคม 2561 หรือเป็นเวลำ 
32 วนัก่อนวนัประชมุ) รวมทัง้ได้ประกำศลงหนงัสอืพิมพ์รำยวนัทัง้ฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษอยำ่งละ 1 ฉบบั เป็นเวลำ
ติดตอ่กนั 3 วนั ซึง่ในหนงัสอืเชิญประชมุมีรำยละเอียดของระเบียบวำระกำรประชมุพร้อมเอกสำรประกอบอยำ่งเพียงพอท่ีจะใช้
ประกอบกำรตดัสนิใจลงคะแนนในระเบียบวำระตำ่งๆ อำทิ ในระเบียบวำระพิจำรณำอนมุตัิจำ่ยเงินปันผล ธนำคำรเปิดเผยนโยบำย
กำรจำ่ยเงินปันผล จ ำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ำยพร้อมทัง้เหตผุลและข้อมลูเปรียบเทียบอตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลกบัปีที่ผำ่นมำเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำ ในระเบยีบวำระพิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำร ธนำคำรให้ข้อมลูที่ครบถ้วนเก่ียวกบักรรมกำรท่ีเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
พิจำรณำเลอืกตัง้ ในระเบียบวำระพิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ธนำคำรให้ข้อมลูเก่ียวกบันโยบำย วิธีกำร และหลกัเกณฑ์ใน
กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรนอกเหนือจำกรูปแบบและจ ำนวนของคำ่ตอบแทนที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิ และในระเบยีบ
วำระพิจำณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ธนำคำรเปิดเผยรำยละเอียดของผู้สอบบญัชีที่เสนอให้ผู้ ถือ
หุ้นพิจำรณำแตง่ตัง้อยำ่งครบถ้วน อำทิ ช่ือผู้สอบบญัชี บริษัทท่ีสงักดั ประสบกำรณ์และควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี รวมถึง
คำ่บริกำรของผู้สอบบญัชี เป็นต้น โดยในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นมีกำรระบอุยำ่งชดัเจนถงึวตัถปุระสงค์และเหตผุล รวมทัง้
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรธนำคำรในแตล่ะระเบียบวำระ 



                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561            แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556  
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1.3 กำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค ำถำมลว่งหน้ำเก่ียวกบัระเบยีบวำระกำรประชมุผู้ถือหุ้น 

ก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ธนำคำรได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถสง่ค ำถำมที่เก่ียวกบัระเบยีบวำระกำรประชมุลว่งหน้ำได้
ตัง้แตว่นัท่ีมีค ำบอกกลำ่วเรียกประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจำกกำรประชมุ รวมทัง้เป็นกำรรักษำสทิธิประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้นอยำ่งเต็มที่ โดยธนำคำรได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ในกำรสง่ค ำถำมลว่งหน้ำบนเว็บไซต์ของธนำคำร ผู้ ถือหุ้นสำมำรถสง่ค ำถำมลว่งหน้ำ
เก่ียวกบัระเบยีบวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นได้ทัง้ทำงเว็บไซต์ของธนำคำรหรือทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนมำยงัฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท โดย
เลขำนกุำรบริษัทจะรวบรวม กลัน่กรอง และน ำเสนอต่อประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพจิำรณำตำมควำมเหมำะสม
ตอ่ไป 

1.4 กำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้
เป็นกรรมกำร 

ธนำคำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้
เป็นกรรมกำรของธนำคำรก่อนท่ีธนำคำรจะสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ส ำหรับกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ธนำคำรได้
เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของธนำคำรลว่งหน้ำ
เป็นเวลำ 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี กลำ่วคือ ระหวำ่งวนัท่ี 2 ตลุำคม – 30 ธนัวำคม 2560 โดยธนำคำรได้แจ้งขำ่วผำ่นช่องทำง
ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีกำรเสนอระเบียบวำระและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็น
กรรมกำรไว้บนเว็บไซต์ของธนำคำรตัง้แตว่นัท่ี 29 กนัยำยน 2560 อยำ่งไรก็ตำม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระส ำหรับกำรประชมุ
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของธนำคำรในระยะเวลำดงักลำ่ว 

คณะกรรมกำรธนำคำรเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึง่จะต้องมีลกัษณะเข้ำ
ขำ่ยตำมข้อก ำหนดของธนำคำร เว้นแตค่ณะกรรมกำรธนำคำรจะพิจำรณำเป็นอยำ่งอื่น โดยมติของคณะกรรมกำรธนำคำรถือเป็นท่ีสดุ  

ในกรณีที่มีกำรเสนอระเบยีบวำระเร่ืองเดียวกนัจำกผู้ ถือหุ้นหลำยรำยหรือเป็นเร่ืองที่อำจจะน ำมำพจิำรณำร่วมกนัได้ 
คณะกรรมกำรธนำคำรอำจน ำมำรวมเป็นระเบียบวำระเดียวกนัได้ ซึง่ระเบียบวำระใดที่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรธนำคำร
จะได้รับกำรบรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นพร้อมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรธนำคำร สว่น
เร่ืองที่ไมผ่ำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรธนำคำร ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบภำยหลงักำรประชมุคณะกรรมกำรธนำคำร
ก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นผำ่นทำงเว็บไซต์ของธนำคำรหรือช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมำะสม 

1.5 กำรมอบฉนัทะในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  

ธนำคำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเองสำมำรถใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยมอบฉนัทะให้
ผู้อื่นหรือกรรมกำรอิสระของธนำคำรมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ โดยธนำคำรได้จดัเตรียมและสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่มี
รูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนได้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ อีกทัง้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลด
หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทำงเว็บไซต์ของธนำคำร รวมทัง้ธนำคำรได้ระบอุยำ่งชดัเจนในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นถงึเอกสำรท่ีต้องใช้
ประกอบกำรมอบฉนัทะ โดยธนำคำรได้หลกีเลีย่งกำรก ำหนดเง่ือนไขซึง่ท ำให้ยำกตอ่กำรมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ธนำคำรได้เสนอช่ือกรรมกำรอิสระของธนำคำรเป็นทำงเลอืกให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะใน
กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเองเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น ส ำหรับกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2561 ธนำคำรได้เสนอช่ือกรรมกำรอิสระของธนำคำรจ ำนวน 2 คนให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ โดยมีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระ
ของธนำคำรเพื่อเข้ำร่วมประชมุแทนจ ำนวน 1,118 รำย นบัจ ำนวนหุ้นรวมกนัได้ 166,267,644 หุ้น 
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1.6 กำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำรเพื่อให้ข้อมลูและตอบค ำถำมแก่ผู้ ถือหุ้น 

ธนำคำรมีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ประธำนสำยงำน ผู้บริหำรระดบัสงู รวมทัง้ผู้สอบบญัชีเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือ
หุ้นทกุครัง้ เพื่อให้ข้อมลูเพิ่มเติมและตอบข้อซกัถำมแก่ผู้ ถือหุ้น โดยในปี 2561 ที่ผำ่นมำประธำนกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรชดุ
ยอ่ยทกุชดุที่อยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรธนำคำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ประธำนสำย
งำน และผู้บริหำรระดบัสงูสดุด้ำนกำรเงินของธนำคำร รวมทัง้ผู้สอบบญัชีของธนำคำรได้เข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
ด้วย 

1.7 กำรจดัสรรเวลำกำรประชมุผู้ ถือหุ้นอยำ่งเหมำะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น 

ก่อนเร่ิมพิจำรณำตำมระเบียบวำระกำรประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชมุ โดย
ธนำคำรได้ชีแ้จงวิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน วิธีกำรนบัคะแนน รวมถงึวิธีปฏิบตัใินกำรแสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และถำม
ค ำถำมในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกบัธนำคำรในระหวำ่งกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ประธำนกรรมกำรซึง่ท ำหน้ำที่ประธำนที่ประชมุด ำเนินกำรประชมุ
ตำมระเบียบวำระกำรประชมุที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ ไมม่ีกำรเพิ่มระเบยีบวำระกำรประชมุโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ
ลว่งหน้ำ จดัสรรเวลำส ำหรับกำรอภิปรำยอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ และเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิอยำ่งเทำ่เทียมกนัในกำรแสดง
ควำมเห็นและซกัถำมโดยให้เวลำอยำ่งเหมำะสมและให้กรรมกำรที่เก่ียวข้องชีแ้จงและให้ข้อมลูตำ่งๆ แก่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งครบถ้วน 

1.8 กำรบนัทกึรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นอยำ่งครบถ้วน 

ธนำคำรจดัให้มีกำรจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 อยำ่งครบถ้วน มกีำรบนัทกึรำยช่ือกรรมกำร
และผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชมุ สดัสว่นของกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุ วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนนและกำรใช้บตัรลงคะแนน วิธีกำรนบั
คะแนน ค ำชีแ้จงทีเ่ป็นสำระส ำคญั ค ำถำมค ำตอบ ควำมคิดเห็นของที่ประชมุ และมติที่ประชมุ โดยแยกเป็นจ ำนวนเสยีงทีเ่ห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยีในแตล่ะระเบียบวำระอยำ่งครบถ้วนชดัเจน 

ธนำคำรเปิดเผยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ภำยในเวลำที่ก ำหนด (วนัท่ี 24 เมษำยน 2561 
ซึง่เป็นวนัท่ีมีกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561) จดัสง่รำยงำนกำรประชมุให้แก่หนว่ยงำนทำงกำรภำยใน 14 วนันบัแตว่นั
ประชมุ รวมทัง้เผยแพร่รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของธนำคำร 

 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

ธนำคำรเคำรพในสทิธิของผู้ถือหุ้นและให้ควำมส ำคญัตอ่กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทยีมและเป็นธรรม โดย
ธนำคำรปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนัในกำรเข้ำประชมุผู้ ถือหุ้น กำรรับสำรสนเทศ และกำรออกเสยีงลงคะแนน โดยถือวำ่ 1 หุ้น
มี 1 เสยีง ผู้ ถือหุ้นรำยใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นรำยนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

2.1 รำยกำรระหวำ่งกนัหรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

ธนำคำรไมส่นบัสนนุให้มีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหวำ่งธนำคำรกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ และบคุคลที่เก่ียวข้อง 
(รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั) เพื่อเป็นกำรหลกีเลีย่งควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ระหวำ่งธนำคำรและบคุคลดงักลำ่ว อยำ่งไรก็
ตำม ในบำงครัง้ธนำคำรอำจมคีวำมจ ำเป็นต้องเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั อนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
ธนำคำร ทัง้นี ้ กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วต้องเป็นไปตำมวธีิกำรและขอบเขตของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง กลุม่ธุรกิจฯ มีระเบียบปฏิบตัิ
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วำ่ด้วยกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้กำรตกลงเข้ำท ำธุรกรรม
ดงักลำ่วมีแนวทำงที่ชดัเจน ผำ่นกระบวนกำรพิจำรณำอยำ่งรอบคอบ มีเหตมุีผล และเป็นอิสระภำยในกรอบจริยธรรมที่ดี เพือ่
ประโยชน์ตอ่กลุม่ธุรกิจฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส ำคญั 

กรรมกำรหรือผู้บริหำรของกลุม่ธรุกิจฯ ที่มีสว่นได้เสยีหรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกรรมใดจะต้องรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีกอ่น
กำรพิจำรณำธุรกรรมนัน้และไมเ่ข้ำร่วมในกระบวนกำรตดัสนิใจในกำรพิจำรณำธุรกรรมนัน้ เพือ่ให้กำรตดัสนิใจเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของกลุม่ธุรกิจฯ อยำ่งเต็มที ่

คณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำรมีอ ำนำจในกำรสอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและกำรเปิดเผยข้อมลูของรำยกำร
ดงักลำ่วให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้ เพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่ธนำคำร โดยในปีที่ผำ่นมำธนำคำรมิได้มีกำรด ำเนินกำรฝ่ำฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์กำรท ำรำยกำรระหว่ำง
กนัแตอ่ยำ่งใด 

ในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ กรรมกำร ผู้บริหำรของกลุม่ธุรกิจฯ รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะของกรรมกำรและ
ผู้บริหำรของกลุม่ธุรกิจฯ จะต้องเปิดบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ในกลุม่ธุรกิจฯ หรือได้รับกำรยกเว้นภำยใต้หลกัเกณฑ์
ทีธ่นำคำรก ำหนด โดยกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดพืน้ฐำน โดยมิได้เป็นกำรเอำ
เปรียบผู้อื่นอยำ่งไมย่ตุิธรรมหรือด้วยวิธีกำรท่ีไมถ่กูจริยธรรมหรือไมถ่กูต้องตำมกฎหมำย และกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วจะต้องเป็นไป
ตำมธุรกรรมปกติและอยูบ่นพืน้ฐำนเดยีวกนักบัรำยกำรท่ีท ำกบัลกูค้ำ 

 

3. การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุม่ธุรกิจฯ ให้ควำมส ำคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยมีนโยบำยทีจ่ะดแูลผลกระทบจำกกำรประกอบธุรกิจอยำ่ง
ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องมัน่ใจวำ่กำรประกอบธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ได้ค ำนงึถงึปัจจยัด้ำนสิง่แวดล้อมเพื่อกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื  
รวมทัง้ผู้มีสว่นได้เสยีจะได้รับควำมคุ้มครองอยำ่งเป็นธรรม ไมว่ำ่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภำยใน อนัได้แก่ พนกังำน ผู้บริหำรของธนำคำร
และบริษัทยอ่ย หรือผู้มีสว่นได้เสยีภำยนอก 

ธนำคำรมีนโยบำยแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของธนำคำรมี
แนวทำงในกำรปฏิบตัิหน้ำที่อยำ่งรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่ครอบคลมุประเด็นควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 10 ประกำร ได้แก่ กำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดี กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต กำรเคำรพสทิธิมนษุยชน กำรปฏิบตัิตอ่พนกังำน/ 
แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม ควำมรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค กำรร่วมพฒันำชมุชนและสงัคม กำรจดักำรสิง่แวดล้อม นวตักรรมและกำร
เผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด ำเนนิควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม และกำรจดัท ำรำยงำนแหง่ควำมยัง่ยนื 

3.1 กำรมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีในกำรเสริมสร้ำงผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำร 

ธนำคำรได้พฒันำเว็บไซต์ของธนำคำรเพื่อเป็นอีกช่องทำงหนึง่ให้ผู้มีสว่นได้เสยีได้มีสว่นร่วมในกำรสร้ำงเสริมผลกำร
ด ำเนินงำนของธนำคำร โดยผู้มสีว่นได้เสยีไมว่ำ่จะเป็นลกูค้ำ คูค้่ำ คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ พนกังำน ผู้ ถือหุ้น หรือเจ้ำหนีส้ำมำรถสง่
ข้อเสนอแนะผำ่นทำงเว็บไซต์มำยงัผู้บริหำรของธนำคำรได้ ซึง่เป็นกระบวนกำรสง่เสริมให้เกิดควำมร่วมมือกนัระหวำ่งธนำคำรกบัผู้มี
สว่นได้เสยีในกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงินและควำมยัง่ยืนของกิจกำร 

3.2 กำรจดัให้มชี่องทำงกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรปกปอ้งผู้ให้ข้อมลูหรือผู้แจ้งเบำะแส 



                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561            แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้ำ 9-29 

ธนำคำรมีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสในประเด็นเก่ียวกบัควำมถกูต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยใน
ที่บกพร่อง กำรกระท ำผิดกฎหมำย ผิดจรรยำบรรณ พฤติกรรมที่อำจสอ่ถงึกำรทจุริตคอร์รัปชนัหรือประพฤติมิชอบของบคุคลในองค์กร 
โดยพนกังำนและผู้มีสว่นได้เสยีอืน่ๆ สำมำรถติดตอ่สือ่สำรกบัธนำคำรผำ่นช่องทำงตำ่งๆ เช่น กำรติดตอ่ผำ่นจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์
มำยงักรรมกำรอิสระของธนำคำรได้โดยตรงที่อีเมล Independent_director@kiatnakin.co.th สำขำของธนำคำร ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน 
(หมำยเลขโทรศพัท์ 0-2165-5555) หรือช่องทำงออนไลน์อื่นๆ เช่น เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค นอกจำกนี ้ พนกังำนของธนำคำรสำมำรถ
ติดตอ่มำยงัประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ก ำกบั
ดแูลกิจกำร หรือหวัหน้ำส ำนกัตรวจสอบภำยในได้โดยตรง เพื่อแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนจำกกำรกระท ำผิด 

ธนำคำรมีกลไกในกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสและผู้ให้ข้อมลูที่กระท ำโดยเจตนำสจุริต โดยธนำคำรจะไมก่ระท ำกำรใดทีม่ี
ลกัษณะกำรปฏิบตัิอยำ่งไมเ่ป็นธรรมตอ่พนกังำน ลกูจ้ำง หรือบคุคลอื่นใดที่รับจ้ำงท ำงำนให้แกธ่นำคำร เนื่องจำกกำรแจ้งเบำะแส
ดงักลำ่ว และธนำคำรให้ควำมส ำคญักบักำรเก็บรักษำข้อมลูผู้แจ้งเบำะแส ข้อมลูกำรร้องเรียน และเอกสำรหลกัฐำนตำ่งๆ ไว้เป็น
ควำมลบั ซึง่จะรับรู้เฉพำะในกลุม่บคุคลที่ได้รับมอบหมำยและเก่ียวข้องด้วย หรือเป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ท่ีกฎหมำยก ำหนดเทำ่นัน้  
นอกจำกนี ้ผู้ ร้องเรียนสำมำรถยื่นข้อร้องเรียนเป็นควำมลบั  

ธนำคำรก ำหนดขัน้ตอนและกระบวนกำรรับเร่ืองร้องเรียน รวมถึงบทบำทหน้ำที่ของหนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบในแตล่ะขัน้ตอน 
โดยเร่ิมตัง้แตก่ำรรับเร่ืองร้องเรียนผำ่นช่องทำงตำ่งๆ ของธนำคำร กำรระบปัุญหำ กำรรวบรวมข้อมลู กำรตรวจสอบ วิเครำะห์และหำ
ข้อเท็จจริง กำรรำยงำนผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกำรจดัเก็บและบนัทกึข้อมลู ทัง้นี ้ กระบวนกำรและขัน้ตอนกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียนที่
ธนำคำรก ำหนดขึน้มีควำมสอดคล้องตำมกฎเกณฑ์ของหนว่ยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

ส ำหรับกรณีกำรกระท ำผิดวินยัของพนกังำน ธนำคำรจะพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรในระเบียบกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงและพิจำรณำโทษทำงวินยัที่ธนำคำรก ำหนด  

3.3 แนวปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตำ่งๆ 

คณะกรรมกำรธนำคำรได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตำ่งๆ ไว้ในนโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ของธนำคำร เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่จะได้รับกำรดแูลตำมสทิธิและข้อตกลงทีม่ีอยูก่บัธนำคำรอยำ่งเป็น
ธรรม ซึง่แนวปฏิบตัติอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตำ่งๆ สรุปได้ดงันี ้

บทบำท กำรปฏิบติัและควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 

กลุม่ธุรกิจฯ มุง่มัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลประกอบกำรท่ีดี มีควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนั มีกำรเจริญเติบโตอยำ่งมัน่คงและยัง่ยืน โดยค ำนงึถึงสภำวะควำมเสีย่งในปัจจบุนัและอนำคต เพื่อให้เกิดกำรเพิ่มมลูคำ่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว โดยกลุม่ธุรกิจฯ มีหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินงำน เปิดเผยข้อมลูให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รำย
ใหญ่และรำยยอ่ย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม และพยำยำมอยำ่งเตม็ที่ในกำรปกปอ้งทรัพย์สนิและธ ำรงไว้ซึง่ช่ือเสยีงของ
กลุม่ธุรกิจฯ  

บทบำท กำรปฏิบติัและควำมรบัผิดชอบต่อลกูค้ำ 

กลุม่ธุรกิจฯ ถือวำ่ควำมพงึพอใจสงูสดุและควำมเช่ือมัน่ของลกูค้ำที่มีตอ่กลุม่ธุรกิจฯ เป็นสิง่ส ำคญัอยำ่งยิ่ง กลุม่ธุรกิจฯ จึง
มุง่มัน่ท่ีจะสร้ำงนวตักรรมในกำรออกแบบและพฒันำผลติภณัฑ์และบริกำร รวมถึงปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนเพื่อน ำเสนอผลติภณัฑ์
ที่มีคณุภำพและกำรบริกำรท่ีเป็นเลศิแก่ลกูค้ำ โดยค ำนงึถงึควำมต้องกำรและประโยชน์ของลกูค้ำเป็นส ำคญั เปิดเผยข้อมลูขำ่วสำร
เก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริกำรอยำ่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ดิเบือนข้อเทจ็จริง โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลกูค้ำ ท ำกำรโฆษณำ
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                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561            แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้ำ 9-30 

ประชำสมัพนัธ์อยำ่งมีควำมรับผิดชอบ ไมก่่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดหรือใช้ประโยชน์จำกควำมเข้ำใจผิดของลกูค้ำ และไมเ่ป็นกำร
กระตุ้นกำรสร้ำงนิสยัที่ไมพ่งึประสงค์ ให้บริกำรแก่ลกูค้ำอยำ่งเป็นธรรมโดยไมก่ ำหนดเง่ือนไขกำรค้ำที่ไมเ่ป็นธรรม จดัให้มีระบบกำร
ควบคมุดแูลกำรปฏิบตัิตำมข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบัลกูค้ำอยำ่งเคร่งครัด ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต เอำใจใสแ่ละสม ่ำเสมอ รักษำข้อมลู
ควำมลบัของลกูค้ำ ไมเ่ผยแพร่ข้อมลูของลกูค้ำ ยกเว้นได้รับอนญุำตจำกลกูค้ำหรือมีหน้ำที่ต้องเปิดเผยตำมที่กฎหมำยก ำหนด กลุม่
ธุรกิจฯ จะไมค้่ำก ำไรจำกกำรเปิดเผยข้อมลูควำมลบัของลกูค้ำ พนกังำนจะต้องไมป่รึกษำธุรกิจที่เก่ียวกบัลกูค้ำของตนกบัพนกังำนอื่น
ที่ไมเ่ก่ียวข้อง นอกจำกนี ้กลุม่ธุรกิจฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัอื่นซึง่วำงข้อจ ำกดัเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรรักษำควำมลบั
ของข้อมลูลกูค้ำ  

กลุม่ธุรกิจฯ ตดิตำมวดัผลควำมพงึพอใจของลกูค้ำและรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อพฒันำและปรับปรุงผลติภณัฑ์และบริกำรของ
ธนำคำร รวมทัง้รับฟังเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และกำรบริกำรของกลุม่ธุรกิจฯ ซึง่เมื่อได้รับเร่ืองแล้ว หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง
จะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบและให้กำรแก้ไขเยยีวยำอยำ่งเร่งดว่น 

บทบำท กำรปฏิบติัและควำมรบัผิดชอบต่อพนกังำน 

พนกังำนทกุคนของกลุม่ธุรกิจฯ เป็นทรัพยำกรทีม่ีคณุคำ่ยิง่และเป็นปัจจยัหลกัของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ   กลุม่
ธุรกิจฯ จึงสง่เสริมกำรพฒันำควำมรู้ ทกัษะ และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของพนกังำนอยำ่งตอ่เนื่อง ทัว่ถึงและสม ำ่เสมอ เพื่อ
พฒันำศกัยภำพของพนกังำนให้อยูใ่นระดบัมำตรฐำนเมื่อเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้น ำอื่นๆ ในธุรกิจ และเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำ
ให้กลุม่ธุรกิจฯ เป็นสถำบนักำรเงินชัน้น ำที่สำมำรถให้บริกำรท่ีดแีก่ลกูค้ำ 

กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลในเร่ืองกำรแตง่ตัง้ โยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวลัและกำรลงโทษ มกีำรปฏิบตัิ
โดยควำมสจุริตใจ ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำน เคำรพในสทิธิมนษุยชนของพนกังำน
ทกุคน โดยปฏิบตัิกบัพนกังำนทกุคนอยำ่งให้เกียรติ ให้ควำมเคำรพสทิธิสว่นบคุคล และเก็บรักษำข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังำน
เฉพำะที่จ ำเป็นโดยถือเป็นควำมลบั โดยกลุม่ธุรกิจฯ ไมย่อมรับกำรเลอืกปฏิบตัิอนัเนื่องด้วยเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ เพศ อำย ุควำม
พิกำร หรือรสนิยมทำงเพศ และไมย่อมรับกำรเลอืกปฏิบตัิที่ผิดกฎหมำยทกุรูปแบบ 

กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม เสมอภำค และเทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบกำรอื่นใน
ประเทศซึง่อยูใ่นอตุสำหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้มคีำ่ตอบแทนเมื่อเกษียณอำยแุก่พนกังำนเพื่อสร้ำงควำมมัน่คงในชีวติ สวสัดิกำรส ำหรับ
พนกังำนของกลุม่ธุรกิจฯ ประกอบด้วยกองทนุส ำรองเลีย้งชีพพนกังำน กองทนุประกนัสงัคม กำรประกนัสขุภำพกลุม่ กำรประกนัชีวิต
กลุม่ กำรประกนัอบุตัิเหตกุลุม่ กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี ห้องพยำบำล ห้องส ำหรับพนกังำนที่เป็นมำรดำในกำรเก็บน ำ้นมให้บตุร 
(Mother Corner) ตลอดจนกำรให้ทนุกำรศกึษำตอ่เนื่องระดบัปริญญำตรี (Kiatnakin Responsibility Scholarships) ส ำหรับบตุรของ
พนกังำน และสวสัดิกำรเก่ียวกบัเงินช่วยเหลอืพนกังำนในโอกำสตำ่งๆ เป็นต้น 

ด้ำนควำมปลอดภยัและสขุอนำมยั กลุม่ธุรกิจฯ จดักำรสภำพแวดล้อมในสถำนท่ีปฏิบตังิำนโดยค ำนงึถงึควำมปลอดภยั 
สขุอนำมยั สิง่แวดล้อมที่ดเีพื่อเอือ้ตอ่กำรปฏิบตังิำนของพนกังำน และเพื่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ลกูค้ำ  นอกจำกนี ้ กลุม่ธุรกิจฯ 
ยงัจดัให้มกีำรซ้อมหนีไฟ และระบบปอ้งกนัภยัในอำคำรส ำนกังำน รวมทัง้ได้ประกำศเร่ืองแนวกำรปฏิบตัิเพื่อควำมปลอดภยัและกรณี
พบเหตกุำรณ์ผิดปกต ิ เพื่อให้เกิดควำมปลอดภยัตอ่อำคำรสถำนที่และตอ่พนกังำนทกุคน และมีระเบียบวิธีกำรปฏิบตัเิร่ืองระบบควำม
ปลอดภยัส ำนกังำน 

กลุม่ธุรกิจฯ มีกำรดแูล บริหำรจดักำร และกำรปฏิบตัิตอ่พนกังำนอยำ่งเป็นธรรม เสมอภำค สภุำพ ให้เกียรติ ให้โอกำสในกำร
ท ำงำนแก่พนกังำนทกุระดบั และมุง่เน้นกำรพฒันำเสริมสร้ำงวฒันธรรมองค์กรและบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีดี  
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กลุม่ธุรกิจฯ สือ่สำรให้พนกังำนเข้ำใจถึงวตัถปุระสงค์ เปำ้หมำยหลกั วฒันธรรมองค์กร และกลยทุธ์ขององค์กร เพื่อให้
พนกังำนมีเปำ้หมำยร่วมกนัในกำรสร้ำงมลูคำ่ขององค์กร มีกำรก ำหนดนโยบำยเร่ืองจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจที่ระบถุึงแนวทำง
ในกำรปฏิบตังิำนในหน้ำที่ของพนกังำนตำมคณุคำ่ที่กลุม่ธุรกิจฯ มุง่หวงั และมีนโยบำยตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัเพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำง
มำตรฐำนด้ำนพฤตกิรรมกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนด้วยควำมซือ่สตัย์สจุริต โดยกลุม่ธุรกิจฯ ได้จดัให้มกีำรเผยแพร่นโยบำยเร่ือง
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจและนโยบำยตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัให้พนกังำนทรำบโดยทัว่กนั เพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบตัคิวบคูไ่ปกบั
ข้อบงัคบัและระเบยีบพนกังำนของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิอยูเ่สมอ 

(รำยละเอียดเร่ืองกำรเคำรพสทิธิมนษุยชน และกำรปฏิบตัิตอ่พนกังำน/ แรงงำนอยำ่งเป็นธรรมปรำกฏตำมรำยงำนควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคม) 

บทบำท กำรปฏิบติัและควำมรบัผิดชอบต่อเจ้ำหนี ้รวมถึงเจ้ำหนีค้ ้ำประกนั 

กลุม่ธุรกิจฯ ปฏิบตัติำมสญัญำและข้อผกูพนัตำ่งๆ ที่มตีอ่เจ้ำหนีแ้ละเจ้ำหนีค้ ำ้ประกนัของธนำคำรอยำ่งเคร่งครัด ไมว่ำ่จะเป็น
เร่ืองวตัถปุระสงค์ กำรใช้เงิน กำรช ำระคืน กำรดแูลคณุภำพหลกัทรัพย์ค ำ้ประกนั และเร่ืองอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กบัเจ้ำหนีแ้ละเจ้ำหนี ้
ค ำ้ประกนั 

กลุม่ธุรกิจฯ จะรำยงำนฐำนะและข้อมลูทำงกำรเงินแกเ่จ้ำหนีด้้วยควำมถกูต้องและซื่อสตัย์อยำ่งสม ่ำเสมอ และในกรณีที่ไม่
สำมำรถปฏิบตัติำมเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ได้ กลุม่ธุรกิจฯ จะรีบแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบโดยเร็ว เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขโดยใช้
หลกัควำมสมเหตสุมผล โดยกลุม่ธุรกิจฯ มุง่มัน่ในกำรรักษำสมัพนัธภำพที่ยัง่ยืนกบัเจ้ำหนีแ้ละให้ควำมเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

กลุม่ธุรกิจฯ ได้ก ำหนดกลยทุธ์ในกำรบริหำรเงินทนุเพื่อควำมมัน่คงและแข็งแกร่ง เพื่อปอ้งกนัมิให้กลุม่ธุรกิจฯ อยูใ่นฐำนะที่
ยำกล ำบำกในกำรช ำระหนีค้ืนแกเ่จ้ำหนี ้ อีกทัง้มีกำรบริหำรสภำพคลอ่งเพื่อเตรียมพร้อมในกำรช ำระคืนหนีใ้ห้แก่เจ้ำหนีอ้ยำ่งทนัทว่งที
และตรงตำมระยะเวลำครบก ำหนด 

ธนำคำรก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมีหน้ำที่วำงแผนติดตำมและควบคมุฐำนะเงินกองทนุให้เหมำะสมกบั
กิจกรรมทำงกำรเงินของกลุม่ธุรกิจฯ โดยมกีระบวนกำรประเมินควำมเพยีงพอของเงินกองทนุ (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process) ที่วำงแผนท่ีเหมำะสม สำมำรถรองรับควำมเสีย่งที่มีนยัส ำคญัครบทกุด้ำน ทัง้ภำยใต้ภำวะปกติและภำวะ
วิกฤต รวมถงึมคีวำมสอดคล้องตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลเงินกองทนุโดยทำงกำร (Pillar 2) ของธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

บทบำท กำรปฏิบติัและควำมรบัผิดชอบต่อคู่คำ้ 

กลุม่ธุรกิจฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของคูค้่ำเสมอมำ เนื่องจำกควำมส ำเร็จของกลุม่ธุรกิจฯ สว่นหนึง่มำจำกกำรได้รับกำร
สนบัสนนุจำกคูค้่ำ กลุม่ธุรกิจฯ จึงปฏิบตัิตอ่คูค้่ำทกุรำยด้วยควำมเสมอภำคและยตุิธรรมในกำรท ำธุรกิจ ปฏิบตัิตำมสญัญำหรือ
เง่ือนไขตำ่งๆ ที่ตกลงกนัไว้อยำ่งเคร่งครัด มีระบบกำรจดักำรและติดตำมเพื่อให้มัน่ใจว่ำมกีำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของสญัญำอยำ่ง
ครบถ้วน ในกรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ได้ ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จะรีบแจ้งให้คูค้่ำทรำบโดยเร็ว เพื่อ
ร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขโดยใช้หลกัควำมสมเหตสุมผล 

ธนำคำรมีนโยบำยเร่ืองกำรจดัซือ้จดัจ้ำงซึง่ก ำหนดให้กำรคดัเลอืกผู้ขำย คูส่ญัญำ หรือที่ปรึกษำต้องอยูบ่นพืน้ฐำนของ
หลกักำรวำ่ธนำคำรต้องได้รับประโยชน์สงูสดุ ภำยใต้กระบวนกำรคดัเลอืกที่โปร่งใส ปรำศจำกอคติ สำมำรถตรวจสอบได้ โดยเปิด
โอกำสให้คูส่ญัญำทกุรำยที่ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนกำรคดัเลอืกของธนำคำรมีสว่นร่วมในกำรน ำเสนอรำคำ และห้ำมมิให้พนกังำนรับ
ผลประโยชน์ตำ่งๆ จำกผู้ทีเ่ข้ำรับกำรคดัเลอืกโดยเด็ดขำด หำกปรำกฏวำ่มีข้อมลูกำรเรียก หรือกำรรับ หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่
ไมส่จุริตเกิดขึน้ ธนำคำรจะเปิดเผยรำยละเอยีดตอ่คูค้่ำและร่วมกนัแก้ไขปัญหำโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 
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กระบวนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงของธนำคำรประกอบด้วยกำรจดัหำผู้ขำย/ ผู้ให้บริกำร เปรียบเทียบรำคำและเง่ือนไขเพื่อให้เกิดกำร
แขง่ขนัอยำ่งเป็นธรรม เจรจำตอ่รองรำคำและเง่ือนไขตำ่งๆ เพื่อคงไว้ซึง่ประโยชน์สงูสดุของธนำคำร พิสจูน์ทรำบกำรมตีวัตนของผู้ขำย/ 
ผู้ให้บริกำร (Know Your Supplier) ตรวจรับสนิค้ำ/ บริกำร ประเมินประสทิธิภำพของผู้ขำย/ ผู้ให้บริกำรภำยหลงักำรสง่มอบแตล่ะครัง้
และรำยปี และจดัท ำบญัชีรำยช่ือผู้ขำย/ ผู้ให้บริกำรท่ีผำ่นเกณฑ์กำรพิจำรณำ (Approved Supplier List) ซึง่ค ำนงึถงึปัจจยัในเร่ือง
ตำ่งๆ อำทิ คณุภำพของสนิค้ำ/ บริกำร ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ของผู้ขำย/ ผู้ให้บริกำรจำกงำนท่ีผำ่นมำ สถำนะกำรเงิน 
ประวตัิกำรถกูร้องเรียน/ ฟอ้งร้อง ช่ือเสยีงและควำมนำ่เช่ือถือ บริกำรหลงักำรขำย และควำมปลอดภยัในเร่ืองข้อมลูของธนำคำร เป็น
ต้น ทัง้นี ้ส ำหรับกำรจดัซือ้จดัจ้ำงปกติ ธนำคำรจะตรวจสอบรำคำกบัผู้ขำย/ ผู้ให้บริกำรอยำ่งน้อย 3 รำย เพื่อเปรียบเทียบและคดัเลอืก
ผู้ขำย/ ผู้ให้บริกำรท่ีเหมำะสมทีส่ดุ สว่นกรณีกำรจดัซือ้จดัจ้ำงแบบตอ่เนื่องหรือกรณีฉกุเฉิน ธนำคำรจะสอบถำมรำคำจำกผู้ขำย/ ผู้
ให้บริกำรท่ีเห็นวำ่เหมำะสมจำกบญัชีรำยช่ือผู้ขำย/ ผู้ให้บริกำรท่ีผำ่นเกณฑ์กำรพิจำรณำอยำ่งน้อย 1 รำย และเจรจำตอ่รองรำคำ 

กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบกำรควบคมุดแูลมิให้มกีำรน ำข้อมลูควำมลบัของคูค้่ำไปเปิดเผยหรือน ำไปใช้เพื่อด ำเนินธุรกิจโดยวิธีกำรท่ี
ผิดกฎหมำย และกลุม่ธุรกิจฯ จะไมใ่ห้ควำมร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท ำธรุกิจผิดกฎหมำยหรือเป็นภยัตอ่สงัคม
และควำมมัน่คงของประเทศ หรือกิจกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรทจุริตคอร์รัปชนั 

บทบำท กำรปฏิบติัและควำมรบัผิดชอบต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ 

กลุม่ธุรกิจฯ ด ำเนินธุรกิจตำมกฎกติกำและจริยธรรม และมีระบบกำรควบคมุดแูลมิให้มีกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อให้ได้มำหรือ
ใช้ข้อมลูควำมลบัทำงกำรค้ำของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำโดยวิธีกำรท่ีผิดกฎหมำย และไมท่ ำลำยช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำหรือกลำ่วหำ
ในทำงร้ำยโดยปรำศจำกมลูควำมจริง 

กำรพยำยำมเพิม่ยอดขำยโดยให้ร้ำยสนิค้ำและบริกำรของธนำคำรอื่นถือเป็นกำรขดัตอ่นโยบำยของธนำคำร เนื่องจำก
ธนำคำรมีเปำ้หมำยในกำรขยำยธุรกิจด้วยกำรน ำเสนอผลติภณัฑ์และบริกำรท่ีดีกวำ่ 

บทบำท กำรปฏิบติัและควำมรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  

กลุ่มธุรกิจฯ ท ำหน้ำที่ในฐำนะพลเมืองที่ดี สง่เสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยโดยมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
และวำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยพนกังำนมีสิทธิและเสรีภำพทำงกำรเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิสว่นตวั แต่ห้ำมมิให้พนกังำนใช้สิทธิ
หรือสนบัสนนุทำงกำรเมืองในนำมของกลุม่ธุรกิจฯ  

กลุม่ธุรกิจฯ ปฏิบตัิหรือควบคมุให้มกีำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เก่ียวข้องอยำ่งเคร่งครัด เปิดเผยนโยบำย
ตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัตอ่สำธำรณชน ไมใ่ห้ควำมร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท ำธุรกิจผิดกฎหมำย เก่ียวข้องกบักำรทจุริต
คอรัปชนั หรือเป็นภยัตอ่สงัคมและควำมมัน่คงของประเทศ ไมด่ ำเนินธุรกิจใดๆ ที่มีสว่นท ำให้ชมุชน สงัคมสว่นรวมและสิง่แวดล้อม
ได้รับควำมเสยีหำย และไมส่ร้ำงผลก ำไรบนภำระของสงัคม 

กลุม่ธุรกิจฯ ยดึมัน่ในกำรประสำนประโยชน์ขององค์กร พนกังำน ลกูค้ำและผู้ ถือหุ้นให้สอดคล้องกบัประโยชน์ของกำรพฒันำ
เศรษฐกิจและกำรพฒันำตลำดกำรเงินและตลำดทนุของประเทศ โดยมุง่เน้นกำรเติบโตควบคูก่บักำรพฒันำตลำดกำรเงินและตลำดทนุ
ไทย พยำยำมชว่ยเหลอืและพฒันำตลำดกำรเงิน ตลำดทนุ และธุรกิจหลกัทรัพย์ของประเทศให้มกีำรเติบโตอยำ่งมัน่คง และสนบัสนนุ
กำรน ำเอำควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในด้ำนธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ และพนกังำน อำทิ ด้ำนกำรบริหำรจดักำร กำรจดักำรกำรเงินและกำร
ลงทนุ กำรวำงระบบ และกฎหมำย เป็นต้น ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมสว่นรวม 

กลุม่ธุรกิจฯ สง่เสริมให้มกีำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมแก่พนกังำน เพื่อปลกูฝังจิตส ำนกึของควำมรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม
สว่นรวม และสิง่แวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมูพ่นกังำนทกุระดบัอยำ่งตอ่เนื่องและจริงจงั รวมถึงรณรงค์และสร้ำงจิตส ำนกึให้แก่พนกังำนใน
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กำรอนรัุกษ์และกำรใช้ทรัพยำกรและพลงังำนตำ่งๆ อยำ่งชำญฉลำดและมีประสทิธิภำพ และสนบัสนนุให้บคุลำกรเป็นอำสำสมคัรหรือ
มีสว่นร่วมในกิจกรรมทำงสงัคมและงำนสำธำรณกศุล   

กลุม่ธุรกิจฯ ได้จดัสรรงบประมำณเพื่อช่วยเหลอืชมุชน สงัคมและสำธำรณกศุลอยำ่งเหมำะสมโดยจะไมจ่ ำกดัอยูแ่ตโ่ครงกำร
และกิจกรรมที่เอือ้ประโยชน์ทำงภำษีเท่ำนัน้  มีส่วนร่วมทำงสังคมในกำรให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธ ำรงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงำม ตลอดจนปฏิบตัิตนเป็นศำสนิกชนที่ดีในกำรให้กำรอปุถมัภ์กิจกรรมทำงศำสนำอย่ำง
สม ่ำเสมอ และส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของกลุ่มธุรกิจฯ และชุมชนต่ำงๆ มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั มีคณุภำพชีวิตที่ดี มีควำมสขุ และอยูร่่วมกนัอยำ่งเป็นสขุ 

(รำยละเอียดเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อมของกลุม่ธรุกิจฯ ปรำกฏตำมรำยงำน
ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม) 

3.4 กำรไมล่ว่งละเมดิทรัพย์สนิทำงปัญญำ 

กลุม่ธุรกิจฯ เคำรพในทรัพย์สนิทำงปัญญำของบคุคลอื่น และห้ำมมใิห้มีกำรใช้ประโยชน์จำกสิง่ตำ่งๆ (เสยีง ภำพ หรือ
ข้อควำม) ท่ีบคุคลอ่ืนได้จดสทิธิบตัร เคร่ืองหมำยกำรค้ำ หรือลขิสทิธ์ิไว้ โดยไมไ่ด้รับอนญุำต ไมว่ำ่สิง่นัน้จะได้มำอยำ่งไรก็ตำม ทัง้นี ้ให้
รวมถงึกำรใช้โปรแกรมหรือเคร่ืองมืออื่นใดซึง่ท ำขึน้เพื่อหลกีเลีย่งหรือละเมิดสทิธิในทรัพย์สนิทำงปัญญำของผู้อื่นด้วย 

3.5 กำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัและกำรให้สนิบน 

กลุม่ธุรกิจฯ มเีจตนำรมณ์และควำมมุง่มัน่ในกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบ โดยยดึถือปฏิบตัิตำมนโยบำยเร่ือง
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร และนโยบำยตอ่ต้ำนคอร์รัปชนั รวมถึงระเบียบข้อก ำหนดตำม
กฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องในกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัของประเทศไทยอยำ่งเคร่งครัด โดยธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลำดทนุได้ลงนำม
แสดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC ซึง่เป็นโครงกำรท่ีได้รับกำรสนบัสนนุกำรจดัท ำโดยรัฐบำลและส ำนกังำน
คณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ ซึง่ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลำดทนุทัง้หมดได้รับกำรรับรองฐำนะ
สมำชิก CAC และกำรรับรองกำรตอ่อำยสุมำชิก CAC ทกุ 3 ปีดงัรำยละเอยีดตอ่ไปนี ้

- ธนำคำรได้รับกำรรับรองฐำนะสมำชิก CAC เมื่อวนัที่ 16 มกรำคม 2558 และได้รับรองกำรต่ออำยุสมำชิก CAC เมื่อ
วนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2560  

- ทนุภทัรได้รับกำรรับรองฐำนะสมำชิก CAC เมื่อวนัที่ 10 มกรำคม 2557 และได้รับกำรรับรองกำรต่ออำยสุมำชิก CAC  
เมื่อวนัท่ี 9 มีนำคม 2560   

- บล.ภทัร ได้รับกำรรับรองในฐำนะสมำชิก CAC เมื่อวนัที่ 4 เมษำยน 2557 และได้รับกำรรับรองกำรต่ออำยุสมำชิก 
CAC เมื่อวนัท่ี 9 มีนำคม 2560   

- บลจ.ภทัร ได้รับกำรรับรองฐำนะสมำชิก CAC เมื่อวนัที่ 3 ตลุำคม 2557 และได้รับกำรรับรองกำรต่ออำยสุมำชิก CAC  
เมื่อวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 2561  

ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลำดทนุได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัอยำ่งตอ่เนือ่งดงันี ้

- ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลำดทนุมกีำรก ำหนดนโยบำยตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัเพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนมีแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนและกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส และพฒันำสูอ่งค์กรแหง่ควำมยัง่ยืน โดย
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ธนำคำรห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนติดสนิบน ตอบแทน หรือให้เงินแก่บคุคล เจ้ำหน้ำที่รัฐ หรือ
บริษัทห้ำงร้ำนใด เพื่อรับประโยชน์ทำงธุรกิจที่ไมเ่หมำะสมหรือเพือ่มีอิทธิพลตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ อยำ่งไรก็ตำม ถ้ำมีกำร
จ่ำยเงินหรือให้ของขวญั (รวมถึงสนัทนำกำร) แกเ่จ้ำหน้ำที่ กรรมกำร พนกังำน หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบัองค์กรของรัฐหรือ
องค์กรที่อยูใ่นควำมควบคมุของรัฐ กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนจะต้องปฏิบตัิตำมกฎระเบยีบ ซึง่นโยบำยตอ่ต้ำน
คอร์รัปชนันีร้วมถึงกำรห้ำมมิให้มีกำรเรียกร้อง ด ำเนินกำร หรือยอมรับกำรคอร์รัปชนัเพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว 
เพื่อน และคนรู้จกั 

กลุม่ธุรกิจฯ จะไมใ่ห้ควำมร่วมมอืหรือสนบัสนนุกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมำย เก่ียวข้องกบักำรทจุริตคอร์รัปชนั หรือเป็นภยั
ตอ่สงัคมและควำมมัน่คงของประเทศ 

 นอกจำกนี ้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและสมำชิกในครอบครัวจะต้องไมรั่บของขวญั กำรสนัทนำกำรท่ีมำกหรือบอ่ย
เกินไป รวมทัง้สิง่ตอบแทนอื่นใดที่ถือวำ่มีมลูคำ่มำกเกินปกติจำกบคุคลหรือบริษัทห้ำงร้ำนอื่นที่กลุม่ธุรกิจฯ ประกอบ
ธุรกิจหรือจะประกอบธุรกิจด้วย เพื่อมุง่หวงัประโยชน์ทำงธุรกิจกบักลุม่ธุรกิจฯ ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 

- ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลำดทนุก ำหนดให้ทกุฝ่ำยงำนด ำเนินกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนปฏิบตัิกำรตำม
มำตรฐำนสำกล โดยประเมินควำมเสีย่งผำ่นแบบประเมินควำมเสีย่งด้วยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : 
RCSA) รำยงำนควำมเสยีหำยด้ำนปฏิบตัิกำร (Operational Loss Reporting) และก ำหนดและรำยงำนดชันีควำมเสีย่ง 
(Key Risk Indicator : KRI) อยำ่งสม ่ำเสมอ นอกจำกนี ้  ยงัได้ก ำหนดให้ทกุฝ่ำยงำนจดัท ำแบบประเมินควำมเสีย่งด้วย
ตนเองเร่ืองกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชนั โดยก ำหนดรูปแบบกำรคอร์รัปชนัเพื่อใช้ประเมินควำมเสีย่งด้ำนคอร์รัปชนัที่อำจเกิดขึน้  
ให้ทกุฝ่ำยงำนรำยงำนข้อมลูควำมเสีย่งตอ่ฝ่ำยบริหำรควำมเสีย่งด้ำนปฏิบตัิกำรและส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน เพื่อ
สอบทำน วิเครำะห์และจดัท ำรำยงำนเสนอตอ่คณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนปฏิบตัิกำร คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง และผู้บริหำรระดบัสงู เพื่อให้สำมำรถติดตำมและควบคมุควำมเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรับได้ และเป็นไปอยำ่ง
มีประสทิธิภำพ และสำมำรถเตรียมพร้อมในกำรรองรับควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต 

- ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลำดทนุก ำหนดระเบียบปฏิบตัิในกำรให้และรับของขวญั คำ่รับรอง หรือคำ่ใช้จำ่ยอื่น  ๆ กบั
บคุคลภำยนอก เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของธนำคำรมีหลกัปฏิบตัิที่ชดัเจนในกำรปฏิบตัิงำน สอดคล้อง
กบันโยบำยตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัและข้อก ำหนดตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรด ำเนนิกำรทัง้ในด้ำนกำรรับ
และกำรให้ต้องเป็นไปอยำ่งสมเหตสุมผล มีมลูคำ่เหมำะสม และไม่มีลกัษณะที่จะน ำไปสูก่ำรให้หรือรับสนิบน 

- ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลำดทนุสือ่สำรนโยบำยตอ่ต้ำนคอร์รัปชนั ระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง และชีแ้จงบทบำท
หน้ำที่ของพนกังำนในกำรชีเ้บำะแสกรณีพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำขำ่ยคอร์รัปชนั รวมถงึกำรปกปอ้งคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 
และกำรจะไมล่ดต ำแหนง่ ลงโทษหรือให้ผลทำงลบตอ่ผู้ที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชนั แม้วำ่กำรกระท ำนัน้จะท ำให้กลุม่ธุรกิจฯ 
สญูเสยีโอกำสทำงธุรกิจ โดยสือ่สำรไปยงักรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนผำ่นระบบอินทรำเนต็ กำรจดั Executive 
Talk น ำโดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และเชิญผู้บริหำรรับฟังและแลกเปลีย่นควำมคิดเห็นในหวัข้อ Anti-corruption 
กำรจดัชีแ้จงนโยบำยตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัให้แก่หนว่ยงำนตำ่งๆ และจดัให้มีกำรฝึกอบรมพนกังำนผำ่นทำง e-Learning ใน
หวัข้อนโยบำยตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัพร้อมแบบทดสอบเพื่อประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจ โดยใช้เป็นสือ่ในกำรอบรมปฐมนิเทศ
พนกังำนใหม ่ และใช้เพื่อทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจของกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนทกุคนในเร่ืองกำรปฏิบตัิเพื่อตอ่ต้ำน
คอร์รัปชนั โดยจะจดัให้มีกำรฝึกอบรมเป็นประจ ำทกุปี 
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ส ำหรับกำรสื่อสำรไปยงัสำธำรณชนและผู้มีสว่นได้เสยีตำ่งๆ ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลำดทนุสือ่สำรนโยบำย
ตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัผำ่นหลำยช่องทำง เช่น เว็บไซต์ รำยงำนประจ ำปี และรำยงำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม นอกจำกนี ้ยงัได้
สง่จดหมำยเพื่อแจ้งเจตนำรมณ์แก่คูค้่ำและลกูค้ำเก่ียวกบักำรให้บริกำรบนหลกัธรรมำภิบำลและตอ่ต้ำนคอร์รัปชนั 

- เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ของกลุ่มธุรกิจฯ ในกำรให้บริกำรบนหลกัธรรมำภิบำลและต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 
ในช่วงเทศกำลปีใหม ่กลุม่ธุรกิจฯ ได้ขอควำมร่วมมือพนกังำนสง่ e-Card ไปยงัคู่ค้ำและลกูค้ำให้ทรำบทัว่กนั เพื่ออวย
พรปีใหมแ่ละขอควำมร่วมมืองดให้ของขวญัในช่วงเทศกำลปีใหม่หรือโอกำสอื่นใดแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน
ของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

- ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลำดทนุได้เข้ำร่วมโครงกำรของ CAC ในกำรประกำศนโยบำย No Gift Policy ซึ่งมี
ควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องในกำรลดโอกำสของกำรให้และรับสินบน อีกทัง้ธนำคำรได้เข้ำ
ร่วมกบัสมำคมธนำคำรไทยในฐำนะธนำคำรสมำชิกประกำศเจตนำรมณ์ในกำรให้-งดรับของขวญั (No Gift Policy) เพื่อ
แสดงควำมมุง่มัน่ในกำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ  และเพื่อสง่เสริมให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและ
ธรรมำภิบำลท่ีดี  

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

กำรเปิดเผยสำรสนเทศเป็นหนึง่ในหลกักำรที่มีควำมส ำคญัตอ่กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของกลุม่ธุรกิจฯ กลุม่ธุรกิจฯ ให้ควำมส ำคญั
ในกำรเปิดเผยข้อมลูขำ่วสำรท่ีถกูต้อง โปร่งใส ครบถ้วน รวดเร็ว และทนัเวลำ โดยได้ด ำเนินกำรตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี  ้

4.1 กำรเปิดเผยข้อมลูขำ่วสำร 
กลุม่ธุรกิจฯ เปิดเผยข้อมลูขำ่วสำรท่ีส ำคญัทัง้ข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน 

ทนัเวลำ และโปร่งใส ผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์ฯ รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (56-1) เว็บไซต์ของ
ธนำคำรทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ และสือ่มวลชน (แล้วแตก่รณี) อยำ่งสม ่ำเสมอ เพือ่ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบข้อมลูขำ่วสำรอยำ่ง
ทัว่ถึงและเทำ่เทียมกนั  

กลุม่ธุรกิจฯ มีขัน้ตอนท่ีชดัเจนในกำรเปิดเผยข้อมลูทัง้ในกรณีปกตแิละกรณีเร่งดว่น ส ำหรับข้อมลูทำงกำรเงิน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
และนกัลงทนุได้รับข้อมลูที่รวดเร็ว กลุม่ธุรกิจฯ เปิดเผยงบกำรเงินส ำหรับงวดคร่ึงปีและงบกำรเงินประจ ำปีฉบบัก่อนตรวจสอบและงบ
กำรเงินส ำหรับไตรมำสที่ 1 และ 3 ฉบบัก่อนสอบทำนนอกเหนือจำกกำรน ำสง่งบกำรเงินฉบบัตรวจสอบและฉบบัสอบทำน และเปิดเผย
บทวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนโดยฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis) และเอกสำรน ำเสนอผลประกอบกำร 
(Performance Update) เป็นรำยไตรมำสให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทรำบทำงเว็บไซต์ของธนำคำร โดยกลุม่ธุรกิจฯ ไมเ่คยมีประวตัิกำร
สง่รำยงำนทำงกำรเงินลำ่ช้ำ 

ข้อมลูตำ่งๆ ที่ได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชนรวมถงึผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุแล้วจะเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนำคำร ซึง่ได้รับกำร
ปรับปรุงเพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถงึข้อมลูได้โดยสะดวก และได้รับประโยชน์มำกที่สดุจำกข้อมลูที่มทีัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ และ
มีกำรปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยำ่งสม ำ่เสมอ 

ในปี 2561 ผู้บริหำรระดบัสงูและนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้พบและให้ข้อมลูตอ่นกัวเิครำะห์ ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัง้ในประเทศและ
ตำ่งประเทศในโอกำสตำ่งๆ ดงันี ้
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นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรธนำคำรได้จดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรธนำคำรตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน ซึง่ลง
นำมโดยประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร รวมถงึดแูลให้มีกำรเปิดเผยกำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยของ
ธนำคำรไว้ในแบบ 56-1 รำยงำนประจ ำปี และเว็บไซต์ของธนำคำรดงัมีรำยละเอียดปรำกฏในข้อ 9.2 คณะกรรมกำร และเอกสำรแนบ 
4-8 รำยงำนของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ 

4.2 นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์กบันกัลงทนุและคอยดแูลผู้ ถือหุ้นประเภทสถำบนัและรำยยอ่ย 
นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ รวมถงึผู้ที่สนใจในข้อมลูของกลุม่ธุรกิจฯ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ของธนำคำร ได้แก่ 

ช่ือ  : นำงดจุดำว อินทรสมบตัิ 

โทรศพัท์  : 0-2495-1366 

โทรสำร  : 0-2495-1253 

อีเมล  : investor_relations@kiatnakin.co.th 

เว็บไซต์  : www.kiatnakinphatra.com 

ที่อยูส่ ำหรับติดตอ่  : ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

    เลขที่ 209 อำคำรเคเคพี ทำวเวอร์ เอ ชัน้ 9 

    ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

    เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 

รูปแบบของกจิกรรม จ านวนครัง้ 

กำรเข้ำพบเพื่อสมัภำษณ์ตวัตอ่ตวั (One-on-One Meeting) หรือกำรประชมุ
ทำงโทรศพัท์ (Conference Call) 

19 

กำรประชมุนกัวเิครำะห์หลกัทรัพย์และนกัลงทนุกลุม่ยอ่ย (Analyst and Investor 
Meeting) 

4 

กำรเข้ำร่วมประชมุนกัลงทนุ (Investor Conference) ในประเทศ 5 

กำรเดินทำงไปพบผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ (Roadshow) ตำ่งประเทศ 3 

แถลงขำ่วตอ่สือ่มวลชน (Press Conference) 2 

mailto:investor_relations@kiatnakin.co.th
http://www.kiatnakinphatra.com/
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ธนำคำรได้ก ำหนดจรรยำบรรณส ำหรับนกัลงทนุสมัพนัธ์ขึน้เพื่อสง่เสริมหลกักำรด้ำนจริยธรรมและกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย
และกฎเกณฑ์ส ำหรับผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนท่ีเก่ียวข้องกบังำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ในด้ำนกำรเปิดเผยและกำรรักษำควำมลบัของงบ
กำรเงินและข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ธนำคำรได้เปิดเผยรำยละเอียดของจรรยำบรรณส ำหรับนกัลงทนุสมัพนัธ์บนเว็บไซต์ของธนำคำร 

นอกจำกนี ้ ธนำคำรได้สนบัสนนุให้นกัลงทนุสมัพนัธ์มคีวำมรู้ที่เหมำะสมกบัหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและเข้ำร่วมกิจกรรมของ
ชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อแลกเปลีย่นควำมรู้ ประสบกำรณ์ แนวทำงปฏิบตัิ และสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งบริษัทจดทะเบียน 

4.3 กำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและงบกำรเงินของธนำคำร 

คณะกรรมกำรธนำคำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวำม
อิสระและเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของธนำคำร และเสนอคำ่ตอบแทน
ของบคุคลดงักลำ่ว  

ที่ประชมุคณะกรรมกำรธนำคำร ครัง้ที่ 2/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ 2561 ได้พิจำรณำแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนด
คำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2561 โดยเสนอให้แตง่ตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นบริษัทผู้สอบ
บญัชีของธนำคำร ด้วยเหตผุลเนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระและมีควำมพร้อมในกำรรับงำนเป็นผู้สอบบญัชีของธนำคำรและบริษัทยอ่ย ซึง่
ผู้สอบบญัชีและทีมงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนและมำตรฐำนบญัชีที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจธนำคำร
พำณิชย์และธุรกิจตลำดทนุเป็นอยำ่งดี   

ทัง้นี ้ คำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนำคำรได้รับกำรอนมุตัจิำกทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นของธนำคำร (รำยละเอยีดของคำ่ตอบแทน
ของผู้สอบบญัชีส ำหรับปี 2561 ปรำกฏในหวัข้อ 9.6 คำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี) 

ในปีที่ผำ่นมำงบกำรเงินของธนำคำรได้รับกำรรับรองโดยไมม่เีง่ือนไขจำกผู้สอบบญัชี  

 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้ำงกรรมกำร 

คณะกรรมกำรธนำคำรประกอบด้วยกรรมกำรทัง้สิน้ 12 คน แบง่เป็นกรรมกำรอิสระ 4 คน  กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 4 คน 
และกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 4 คน ซึง่มคีวำมหลำกหลำยทัง้ในเร่ืองทกัษะวิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน เพศ และอำย ุเป็นต้น ที่
เหมำะสมกบัขนำด ควำมซบัซ้อน ลกัษณะธุรกิจ ควำมเสีย่งและกลยทุธ์ของกลุม่ธุรกิจฯ และเพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี ธนำคำรได้แตง่ตัง้กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรเป็นประธำนกรรมกำรธนำคำร โดยประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกนั   

- ประธำนกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรเป็นผู้มีบทบำทส ำคญัในกำรดแูลและสนบัสนนุให้คณะกรรมกำรธนำคำรสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้อยำ่ง
เต็มที่ตำมทศิทำงและกลยทุธ์ที่ก ำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สงูสดุของธนำคำรและผู้ ถือหุ้นโดยรวม ประธำนกรรมกำรมีบทบำทเป็นผู้น ำ
ของคณะกรรมกำรธนำคำร หน้ำที่ของประธำนกรรมกำรอยำ่งน้อยครอบคลมุในเร่ืองตำ่งๆ ได้แก่  

(1) ก ำกบั ติดตำม และดแูลให้มัน่ใจได้วำ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรธนำคำรเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพและบรรลุ
ตำมวตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยหลกั 
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(2) ดแูลให้มัน่ใจวำ่กรรมกำรทกุคนมีสว่นร่วมในกำรสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดี 

(3) ก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรโดยหำรือร่วมกบัประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และมีมำตรกำรที่
ดแูลให้เร่ืองส ำคญัได้ถกูบรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุ 

(4) จดัสรรเวลำในกำรประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรอย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเร่ืองและมำกพอที่กรรมกำรจะ
อภิปรำยประเด็นส ำคญักนัอยำ่งรอบคอบโดยทัว่กนั และสง่เสริมให้กรรมกำรใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบและให้ควำมเห็นได้
อยำ่งเป็นอิสระ 

(5) เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผู้ บริหำรและกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้ บริหำร และระหว่ำง
คณะกรรมกำรธนำคำรและฝ่ำยจดักำร 

- ประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นหวัหน้ำของฝ่ำยจดักำร มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรจดักำรธุรกิจประจ ำวนัของธนำคำรและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ให้ส ำเร็จลลุว่ง และวำงแผนกำรด ำเนินงำนและกลยทุธ์ในกำรบริหำรจดักำรธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 
ตำมที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรธนำคำร 

คณะกรรมกำรธนำคำรจะไมเ่ข้ำไปเก่ียวข้องในภำระหน้ำที่ของฝ่ำยจดักำรหรือในกำรน ำนโยบำยของคณะกรรมกำรธนำคำร
ไปใช้ในทำงปฏิบตัิ โดยควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรธนำคำรและฝ่ำยจดักำรเป็นไปในรูปแบบกำรท ำงำนร่วมกนั 

- กรรมกำรอิสระ 

ณ วนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2562 ธนำคำรได้ก ำหนดค ำนยิำมของกรรมกำรอิสระดงันี ้

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของธนำคำร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของธนำคำร ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ 
ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีไมใ่ช่กรรมกำรอิสระ และไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้จดักำร ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของธนำคำร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดยีวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มี
อ ำนำจควบคมุของธนำคำร เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผำ่นมำ ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ำมดงักลำ่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของธนำคำร 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็น บิดำมำรดำ คู่
สมรส พี่น้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของธนำคำรหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมม่ีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบัธนำคำร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของธนำคำร ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบัธนำคำร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
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ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของธนำคำร   เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วทัง้ในปัจจบุนั
และในช่วง 2 ปีที่ผำ่นมำ 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึง่ รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำ
หรือให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงิน ด้วยกำร
รับหรือให้กู้ยืม  ค ำ้ประกนั กำรให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้
ธนำคำรหรือคูส่ญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระตอ่อีกฝ่ำยหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของธนำคำรหรือ
ตัง้แต ่20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่  ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณ
มลูคำ่ของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนั แตใ่นกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่ว ให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำง
ธุรกิจกบับคุคลเดยีวกนั 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของธนำคำร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของธนำคำร และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ  หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี  ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของธนำคำร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของธนำคำรสงักดัอยู ่เว้น
แตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผำ่นมำ 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
ซึง่ได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทตอ่ปีจำกธนำคำร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของธนำคำรและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริกำรทำงวชิำชีพนัน้ด้วย  
เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผำ่นมำ 

(7) ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของธนำคำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้
ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมนียักบักิจกำรของธนำคำร หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือไมม่ีผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบัธนำคำรอนัอำจมีผลกระทบตอ่กำรตดัสนิใจโดยอิสระ
ของตน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 
1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนั
ที่มีนยักบักิจกำรของธนำคำร หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมเ่ป็นกรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหนง่ตอ่เนื่องกนัเกิน 9 ปี โดยให้นบัระยะเวลำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระในธนำคำร 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนัด้วย โดยกรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหนง่ยงัไมค่รบ 9 ปี หำก
พ้นจำกต ำแหน่งเป็นเวลำไม่ถึง 2 ปี และในช่วงเวลำดังกล่ำวไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ผู้ จัดกำร ลูกจ้ำง 
พนกังำน ที่ปรึกษำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของธนำคำร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของธนำคำร สำมำรถกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระของธนำคำรอีกได้ 
โดยนบัระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหนง่ตอ่เนื่องจำกเดิม 

หำกกรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระครบ 9 ปี แล้ว และจะกลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระอีกครัง้ 
จะต้องพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้จดักำร ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของธนำคำร บริษัทใหญ่ 
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บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของธนำคำร เป็นระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี (เว้นแต่ กรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ ณ วนัที่นิยำมฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบัและด ำรงต ำแหน่งมำนำน
เกิน 9 ปี สำมำรถด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระตอ่ไปได้จนถึงวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2565)    

(10) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็น ตดัสนิใจ หรือลงมติเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของธนำคำรได้อยำ่งเป็น
อิสระ   

- คณะกรรมกำรชดุย่อย 

ธนำคำรมีคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 5 ชดุที่อยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรธนำคำร ท ำหน้ำที่ชว่ยศกึษำและ
กลัน่กรองเป็นกำรเฉพำะในด้ำนตำ่งๆ คณะกรรมกำรชดุยอ่ยที่อยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรธนำคำรประกอบด้วย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรบริหำร และ
คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำร โดยมีรำยละเอียดของขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีต่ำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ 9.2. 
คณะกรรมกำร 

5.2 วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำร 

ธนำคำรก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 18 ของธนำคำรวำ่ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ กรรมกำรออกจำกต ำแหนง่
อยำ่งน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรแบง่ออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้กรรมกำรออกในจ ำนวน
ที่ใกล้เคยีงกบั 1 ใน 3 ที่สดุ และกรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหนง่อำจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหนง่ได้อีก จงึท ำให้วำระกำรด ำรง
ต ำแหนง่ของกรรมกำรมีอำยเุฉลีย่ 3 ปี 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรธนำคำรได้พจิำรณำทบทวนนโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรและปรับปรุง
นโยบำยดงักลำ่วในสว่นท่ีเก่ียวกบัวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำร โดยก ำหนดให้กรรมกำรอิสระสำมำรถด ำรงต ำแหนง่
ตอ่เนื่องกนัได้ไมเ่กิน 9 ปี และเมื่อพ้นจำกต ำแหนง่กรรมกำรอิสระแล้ว หำกจะกลบัมำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระอีกครัง้ จะต้องเว้น
ระยะเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นขอควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทย ส ำหรับกรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหนง่ยงัไม่
ครบ 9 ปี หำกพ้นจำกต ำแหนง่เป็นเวลำไมถ่งึ 2 ปี สำมำรถกลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระของธนำคำรอีกได้ โดยนบัระยะเวลำ
กำรด ำรงต ำแหนง่ตอ่เนื่องจำกเดมิ 

ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระของธนำคำรที่มีคณุสมบตัิตำมประกำศธนำคำรแหง่ประเทศไทย ที่ สนส. 13/2552 เร่ืองธรรมำภิบำลของ
สถำบนักำรเงิน และด ำรงต ำแหนง่อยูแ่ล้วในวนัท่ีประกำศธนำคำรแหง่ประเทศไทย ที่ สนส. 17/2561 เร่ืองธรรมำภิบำลของสถำบนั
กำรเงิน (ฉบบัท่ี 2) มีผลใช้บงัคบั หำกมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตำมทีก่ ำหนด กลำ่วคือ ด ำรงต ำแหนง่ตอ่เนื่องกนัมำเกิน 9 ปี ก็ยงัสำมำรถ
ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไปได้จนถงึวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2565 

5.3 บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรธนำคำร 

บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรธนำคำรรวมถึงเร่ืองทีเ่ป็นอ ำนำจด ำเนินกำร/ อ ำนำจอนมุตัิของ
คณะกรรมกำรธนำคำรมีรำยละเอียดปรำกฏในข้อ 9.2.1 คณะกรรมกำรธนำคำร  

5.4 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 
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คณะกรรมกำรธนำคำรมกีำรพิจำรณำทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กรอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยพิจำรณำร่วมกบัคณะ
กรรมกำรบริหำรเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกบัเปำ้หมำยและกลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรธนำคำรยงัได้
มีกำรตดิตำมดแูลให้มีกำรน ำกลยทุธ์ของกลุม่ธุรกิจฯ ไปปฏิบตัิ พร้อมกบัติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรเป็นระยะๆ  

ในรอบปีที่ผำ่นมำ ที่ประชมุคณะกรรมกำรธนำคำร ครัง้ที่ 12/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2561 ได้มีกำร
พิจำรณำทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจของธนำคำรเพื่อให้สอดคล้องกบัเปำ้หมำยและกลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร  

5.5 จริยธรรมทำงธุรกิจ 

กลุม่ธุรกิจฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรมีช่ือเสยีงที่ดี ดงันัน้กำรด ำรงไว้ซึง่ควำมนำ่เช่ือถือทีล่กูค้ำ ผู้ ร่วมงำน ผู้ ถือหุ้น 
หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง และประชำชนทัว่ไปมตีอ่ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ถือเป็นหน้ำที่ของกรรมกำร ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที ่ และ
พนกังำนทกุคนท่ีพงึปฏิบตัิ  กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนต้องยดึถือและปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ และนโยบำยตำ่งๆ 
ที่ก ำกบัหรือใช้กบัธุรกิจของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนและด ำเนินธุรกิจด้วยควำมมีจริยธรรม โดยยดึถือ
หลกัของกำรให้บริกำรท่ีมีมำตรฐำนและยดึมัน่ในคณุธรรม เพรำะกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมไว้วำงใจ
และควำมเช่ือถือจำกลกูค้ำและประชำชนทัว่ไป 

คณะกรรมกำรธนำคำรได้อนมุตันิโยบำยเร่ืองจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ และพนกังำนของ
กลุม่ธุรกิจฯ มกีรอบกำรด ำเนินงำนท่ีมีมำตรฐำนร่วมกนัและยดึมัน่ในคณุธรรม นโยบำยเร่ืองจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่
ธุรกิจฯ ระบหุลกักำรท่ีส ำคญัในเร่ืองตำ่งๆ ประกอบด้วย 1) ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  2) กำรหำผลประโยชน์จำกกลุม่ธุรกิจฯ 3) 
หน้ำที่ในกำรรักษำควำมลบั 4) กำรปฏิบตัิอยำ่งเป็นธรรม 5) กำรปฏิบตัิตอ่ผู้อื่นอยำ่งเคำรพและให้เกียรติ 6) กำรรักษำข้อมลูและ
ทรัพย์สนิของกลุม่ธุรกิจฯ 7) กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย 8) กำรสือ่สำรท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและทำงอิเลก็ทรอนิกส์ และ 9) หน้ำทีใ่น
กำรสง่เสริมกำรปฏิบตัิตำมหลกัจรรยำบรรณ (รำยละเอียดปรำกฏบนเว็บไซต์ของธนำคำร) โดยกลุม่ธุรกิจฯ ได้มีกำรสือ่สำรและ
เผยแพร่นโยบำยเร่ืองจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจผำ่นระบบอินทรำเน็ตของธนำคำรเพื่อให้พนกังำนและผู้บริหำรได้รับทรำบและ
สง่เสริมให้เกิดกำรปฏิบตัิ ทัง้นี ้ พนกังำนทกุคนของธนำคำรต้องผำ่น e-Learning และท ำแบบทดสอบเก่ียวกบันโยบำยเร่ือง
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นประจ ำทกุปี 

5.6 ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์เกิดขึน้เมื่อผลประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึง่มคีวำมขดัแย้งหรือคำดวำ่จะมีควำมขดัแย้งไม่
วำ่ทำงใดทำงหนึง่กบัผลประโยชน์โดยรวมของกลุม่ธุรกิจฯ ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อำจเกิดขึน้ได้ในหลำยรูปแบบในธุรกิจตำ่งๆ 
ของกลุม่ธุรกิจฯ คณะกรรมกำรธนำคำรจึงได้ก ำหนดนโยบำยเร่ืองกำรปอ้งกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ซึง่บงัคบัใช้กบัธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของกลุม่ธุรกิจฯ ต้องหลกีเลีย่งกำรมีสว่นร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ซึง่สือ่ควำมไมเ่หมำะสม ผิดจริยธรรมหรือท ำให้กลุม่ธุรกิจฯ เสยีเช่ือเสยีงได้ รวมทัง้หลกีเลีย่งกิจกรรม 
ผลประโยชน์ หรือกำรเข้ำร่วมใดๆ ที่อำจกระทบกำรใช้วจิำรณญำณและควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของตน หรือท ำให้กลุม่
ธุรกิจฯ ลกูค้ำ ผู้ ถือหุ้น และประชำชนทัว่ไปไมไ่ด้รับประโยชน์สงูสดุ 

ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จะไมท่ ำธุรกรรมทีม่ีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เว้นแตธ่รุกรรมดงักลำ่วด ำเนินกำร
ภำยใต้กฎหมำย กรอบจริยธรรม หรือด ำเนินกำรภำยใต้หลกักำรดงัตอ่ไปนี ้

- เป็นธุรกรรมที่ค ำนงึถงึประโยชน์ที่ดีที่สดุส ำหรับลกูค้ำ หรือจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ลกูค้ำในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
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- เป็นกำรท ำธุรกรรมในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมเนียมทำงค้ำปกติเสมือนเป็นกำรท ำธุรกรรมกบับคุคลทัว่ไปท่ีมิได้มีควำม
เก่ียวข้องกนัเป็นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction)  

- ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขเพิม่เตมิอื่นๆ ที่หนว่ยงำนก ำกบัดแูลก ำหนดให้ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ต้องปฏิบตัิก่อนกำร
ท ำธุรกรรม เพื่อให้มีควำมโปร่งใสหรือเป็นธรรมกบัลกูค้ำ 

5.7 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมกำรธนำคำรมกีำรก ำกบัดแูลกำรบริหำรควำมเสีย่งผำ่นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งอยำ่งใกล้ชิด โดยนโยบำย
หลกัในกำรบริหำรควำมเสีย่งของธนำคำรคือกำรบริหำรควำมเสีย่งให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยมุง่เน้นให้แตล่ะสำยธุรกิจและหนว่ย
ธุรกิจมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำใจควำมเสีย่งและบริหำรควำมเสีย่งที่เกิดขึน้จำกหนว่ยงำนของตนเองให้อยูภ่ำยใต้กรอบ
และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งโดยรวม ทัง้นี ้สำยบริหำรควำมเสีย่งจะท ำหน้ำที่ในกำรก ำกบั ดแูล และสอบทำนควำมเพียงพอของ
กลไกกำรบริหำรและควบคมุควำมเสีย่งของแตล่ะสำยธุรกิจและหนว่ยธุรกิจ นอกจำกนี ้ แตล่ะสำยธุรกิจจะถกูจดัสรรเงินกองทนุเพื่อใช้
ในกำรรองรับควำมเสีย่งของธุรกิจโดยวดัจำกควำมเสีย่งตำ่งๆ ของธุรกรรม ประกอบกบัควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้จำกธุรกิจนัน้ด้วย   

นอกจำกนี ้ สำยบริหำรควำมเสีย่งยงัได้จดัให้มกีำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่งแก่บคุลำกรของธนำคำร
และบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรควำมเสีย่ง และกระตุ้นให้เกิดกำรมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่กำร
บริหำรควำมเสีย่งขององค์กร 

ส ำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ธนำคำรมีนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Policy) และ
นโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ที่ได้รับกำรอนุมัติและทบทวนเป็นประจ ำทุกปีโดย
คณะกรรมกำรธนำคำร เพื่อให้ผู้บริหำร พนกังำน และบคุลำกรภำยนอกที่เข้ำมำเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศของธนำคำรมีกรอบ
ในกำรปฏิบตัิงำนเพื่อให้เกิดควำมมัน่คงปลอดภยัด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของธนำคำรก ำหนดกรอบกำรปฏิบตัิงำนในเร่ืองต่ำงๆ ได้แก่ 1) กำรรักษำควำมลบัของ
ข้อมลู (Confidentiality) 2) กำรจดัหำและติดตัง้ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 3) ระบบสำรสนเทศส ำรองและแผนรองรับกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 
4) กำรให้บริกำรด้ำนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่บคุคลอื่น (IT Insourcing) และกำรใช้บริกำรด้ำนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจำกผู้
ให้บริกำรภำยนอก (IT Outsourcing) 5) กำรบริหำรข้อมลูสำรสนเทศ และ 6) กำรบริหำรจดักำรเหตกุำรณ์ผิดปกติและปัญหำด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Incident and Problem Management) 

ส่วนนโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัด้ำนสำรสนเทศเทคโนโลยีสำรสนเทศของธนำคำรก ำหนดกรอบในกำร
ปฏิบตัิงำนในเร่ืองต่ำงๆ ได้แก่ 1) กำรรักษำนโยบำยควำมมัน่คงปลอดภยัทำงสำรสนเทศ (Information Security Policy) 2) กำรจดั
โครงสร้ำงทำงด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัส ำหรับองค์กร (Organization of Information Security) 3) กำรบริหำรจดักำรทรัพย์สิน
สำรสนเทศ (Asset Management) 4) กำรสร้ำงควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศด้ำนบุคลำกร (Human Resources 
Security) 5) กำรสร้ำงควำมมัน่คงปลอดภยัทำงกำยภำพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environment Security) 6) กำรบริหำร
จดักำรด้ำนกำรสือ่สำรและกำรด ำเนินงำนของระบบสำรสนเทศ (Communications and Operations Management) 7) กำรควบคมุ
กำรเข้ำถึงทรัพย์สินสำรสนเทศ (Access Control) 8) กำรจัดหำ กำรพฒันำ และกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ (Information 
System Acquisition, Development and Maintenance) 9) กำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรที่เก่ียวข้องกับควำมมั่นคงปลอดภัย 
(Information Security Incident Management) 10) กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Management) และ 
11) กำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนด (Compliance) 
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นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรธนำคำรยงัได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของธนำคำร 
เพื่อให้ธนำคำรมีระบบกำรบริหำรและควบคมุควำมเสีย่งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอยำ่งมีประสิทธิภำพและรัดกุมเพียงพอ สอดคล้อง
กบัลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ ปริมำณธุรกรรม ควำมซบัซ้อนของเทคโนโลยีสำรสนเทศของธนำคำร รวมถึงเตรียมควำมพร้อมในกำร
รองรับควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้เทคโนโลยีที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดยอยูภ่ำยใต้กรอบหลกักำร
ที่ส ำคญั 3 ประกำร คือ 1) กำรรักษำควำมลบัของระบบและข้อมูล (Confidentiality) 2) ควำมถกูต้องเช่ือถือได้ของระบบและข้อมูล 
(Integrity) และ 3) ควำมพร้อมใช้งำนของเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Availability) รวมถึงอยู่บนพืน้ฐำนของกำรคุ้มครองข้อมลูและรักษำ
ผลประโยชน์ของลกูค้ำของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ซึ่งนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของธนำคำร
จะได้รับกำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือทกุครัง้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั เพื่อควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์และ
กำรเปลีย่นแปลงของธุรกิจ 

5.8 กำรประชมุคณะกรรมกำร 

ธนำคำรมีกำรก ำหนดวนัประชมุและก ำหนดระเบียบวำระกำรประชมุประจ ำส ำหรับกำรประชมุคณะกรรมกำรธนำคำรเป็น
กำรลว่งหน้ำในแตล่ะปี โดยเลขำนกุำรบริษัทจะแจ้งก ำหนดวนัประชมุและระเบียบวำระกำรประชมุประจ ำส ำหรับกำรประชมุทัง้ปีให้
กรรมกำรทรำบลว่งหน้ำตัง้แตใ่นช่วงปลำยปีก่อนกำรประชมุในปีถดัไป เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจดัสรรเวลำและเข้ำร่วมประชมุได้ 
โดยทัว่ไปกำรประชมุคณะกรรมกำรธนำคำรจะจดัขึน้ในวนัพฤหสับดีสดุท้ำยของเดือน และอำจมกีำรเปลีย่นแปลงหรือนดัประชมุ
คณะกรรมกำรธนำคำรเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสมได้ โดยกรรมกำรแตล่ะคนต้องเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรธนำคำรอยำ่งน้อยร้อย
ละ 75 ของจ ำนวนครัง้ของกำรประชมุที่จดัขึน้ในแตล่ะปี เว้นแตม่เีหตผุลและควำมจ ำเป็นอนัสมควร 

องค์ประชมุของที่ประชมุคณะกรรมกำรธนำคำรประกอบด้วยกรรมกำรไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  
จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรธนำคำรมีควำมสอดคล้องกบัภำระ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรธนำคำร 
โดยไมค่วรน้อยกวำ่ 6 ครัง้ตอ่ปี ทัง้นี ้ ในระหวำ่งปี 2561 ที่ผำ่นมำคณะกรรมกำรธนำคำรมกีำรประชมุร่วมกนัทัง้สิน้ 14 ครัง้ อีกทัง้
กรรมกำรท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหำรได้มโีอกำสประชมุร่วมกนัเองโดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วย 1 ครัง้ ในวนัท่ี 27 กนัยำยน 2561 
เพื่ออภิปรำยเก่ียวกบัแนวทำงกำรปรับปรุงกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรธนำคำร และได้มีกำรรำยงำนผลกำร
ประชมุตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อทรำบ (รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรธนำคำรของกรรมกำรแตล่ะคนปรำกฏใน
ข้อ 8.1 คณะกรรมกำรธนำคำร) 

ในกำรเลอืกเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุคณะกรรมกำรธนำคำร ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรจะร่วมกนัพิจำรณำตำมควำมส ำคญัและควำมจ ำเป็น อยำ่งไรก็ดี กรรมกำรแตล่ะคนสำมำรถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจะเป็นระเบียบ
วำระกำรประชมุคณะกรรมกำรธนำคำรได้อยำ่งเป็นอิสระ 

เลขำนกุำรบริษัทรับผิดชอบในกำรจดัประชมุและสง่หนงัสอืเชิญประชมุ ระเบียบวำระกำรประชมุ และเอกสำรประกอบกำร
ประชมุไปยงักรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำในกำรพิจำรณำข้อมลูอยำ่งเพียงพอ
ก่อนเข้ำร่วมประชมุ ยกเว้นมเีหตจุ ำเป็นเร่งดว่น โดยกรรมกำรแตล่ะคนสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมได้จำกเลขำนกุำรบริษัทและมี
ควำมเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชมุได้ ทัง้นี ้ ระเบียบวำระกำรประชมุจะระบอุยำ่งชดัเจนวำ่เป็นเร่ืองเสนอเพื่อ
ทรำบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพจิำรณำ และวำระติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรธนำคำร กำรด ำเนินกำรประชมุจะเรียงล ำดบัควำมส ำคญั คือ เร่ืองสบืเนื่อง เร่ืองเพื่อพิจำรณำ 
และเร่ืองเพื่อทรำบ เพื่อให้กรรมกำรใช้เวลำในกำรประชมุให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และประธำนกรรมกำรได้จดัสรรเวลำกำรประชมุไว้
อยำ่งเพียงพอท่ีฝ่ำยจดักำรจะน ำเสนอรำยงำนและกรรมกำรจะอภิปรำยปัญหำส ำคญัอยำ่งรอบคอบ โดยภำยหลงักำรประชมุมกีำร
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จดัท ำรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษรซึง่ได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรธนำคำรทกุครัง้ พร้อมให้คณะกรรมกำรธนำคำร
และผู้ที่เก่ียวข้องสำมำรถตรวจสอบได้ 

ในกรณีที่กรรมกำรคนใดมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ทีเ่ก่ียวข้อง ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อมในระเบยีบวำระท่ีพิจำรณำ 
กรรมกำรคนนัน้ต้องเปิดเผยประเด็นควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรก่อนกำรพิจำรณำระเบยีบวำระนัน้และไม่
มีสว่นร่วมในกระบวนกำรตดัสนิใจในระเบยีบวำระนัน้ โดยมีกำรบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรธนำคำร    

นอกจำกนี ้ ประธำนกรรมกำรยงัสนบัสนนุให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรเชิญผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชมุ เพื่อให้ข้อมลู
เพิ่มเติมและสร้ำงควำมคุ้นเคยกบัคณะกรรมกำรธนำคำร และธนำคำรยงัเปิดโอกำสให้กรรมกำรสำมำรถขอข้อมลูทีจ่ ำเป็นเพิ่มเติม
จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ เลขำนกุำรบริษัท หรือผู้บริหำรระดบัสงูคนอื่นได้ภำยในขอบเขตนโยบำยที่
ก ำหนดไว้   

5.9 กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร  

ธนำคำรมีนโยบำยสนบัสนนุให้กรรมกำรและผู้บริหำรของธนำคำรเข้ำร่วมสมัมนำและอบรมหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ตอ่กำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ ซึง่จดัโดยสถำบนัสง่เสริมกรรมกำรบริษัทไทย ตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือสถำบนัอสิระอื่นๆ เพื่อให้มกีำรปรับปรุงกำร
ปฏิบตัิงำนอยำ่งตอ่เนื่องและน ำควำมรู้มำใช้ประโยชน์กบัธนำคำรและกลุม่ธุรกิจฯ ตอ่ไป  

ในปี 2561 มีกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูของธนำคำรจ ำนวน 19 คนทีเ่ข้ำรับกำรอบรมในหลกัสตูรที่สมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ธนำคำรแหง่ประเทศไทย และสถำบนัอิสระอื่นๆ จดัขึน้ ดงัรำยละเอยีดปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 
รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท และสรุปได้ดงันี ้

 

ล าดับ
ที่ 

รายนามกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ช่ือหลักสูตร ผู้จัดหลักสูตร 

1. นำยสพุล  วธันเวคิน - Chairman Dinner 2018 หวัข้อ “Social  
Responsibilities in Action” 

- สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

2. นำงดยันำ บนุนำค - Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and 
Consumer Financial Solutions 

- Audit Committee Forum หวัข้อ “Upcoming 
Financial Reporting Standards (TFRS 9, 15 
and 16): Major Changes of Financial 
Reporting” (2018) 

- ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
 
- KPMG In Thailand 

3. นำยเชษฐ์ ภทัรำกรกลุ - สมัมนำ IOD Director Briefing 1/2018 หวัข้อ 
“Burning Issues Directors Need to Hear in the 
Year of the Dog” 

- Bangkok Fin Tech Fair 2018:  SME and 
Consumer Financial Solutions 

- IT Governance and Cyber Resilience Program 
(ITG 9/2018) 

- สมัมนำ Director Briefing 1/2018 หวัข้อ “Start 
Less, Finish More: Building Strategic Agility 
with Objectives and Key Results” 

- สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

 
- ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

 
- สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

- สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

4. นำยพงษ์เทพ  ผลอนนัต์ - สมัมนำ Director Briefing 1/2018 หวัข้อ “Start - สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
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ล าดับ
ที่ 

รายนามกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ช่ือหลักสูตร ผู้จัดหลักสูตร 

Less, Finish More: Building Strategic Agility 
with Objectives and Key Results” 

บริษัทไทย 

5. นำยธำนินทร์ จิระสนุทร - IT Governance and Cyber Resilience Program 
(ITG 8/2018) 

- สมัมนำ Director Briefing 1/2018 หวัข้อ “Start 
Less, Finish More: Building Strategic Agility 
with Objectives and Key Results” 

- สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

- สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

6. นำยสุวทิย์ มำไพศำลสิน - สมัมนำ Director Briefing 1/2018 หวัข้อ “Start 
Less, Finish More: Building Strategic Agility 
with Objectives and Key Results” 

- สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

7. ศ.ดร.อญัญำ  ขนัธวทิย์ - ศกึษำดงูำนเพ่ือพฒันำและวำงแผนด้ำนพลงังำน
ของประเทศและของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแหง่ประเทศ
ไทย ณ ประเทศเยอรมนี รำชอำณำจกัรสเปน และ
สำธำรณรัฐฝร่ังเศส (2018) 

- กำรบรรยำยวชิำกำร Value Creation and 
Enhancement for Listed Companies with the 
New COSO 2017 Enterprise Risk Management 
(ERM) 

- Strategic Board Master Class (SBM 5/2018) 

- กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแหง่ประเทศไทย 
 
 

 
- คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ร่วมกบั 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

- สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

8. นำยบรรยง พงษ์พำนิช - บรรยำยวิชำกำร 20 หลกัสตูร  ได้แก ่
1) คอรัปชนัในสงัคมไทย 
2) อนำคตประเทศไทย: ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 
3) เทคนิคกำรบริหำรรูปแบบใหม่ให้ประสบ

ควำมส ำเร็จ (2 รุ่น) 
4) ผู้น ำกบัสงัคมไทย: ผู้น ำเพ่ืออนำคตประเทศไทย 
5) คอร์รัปชนักบักำรพฒันำเศรษฐกิจไทย 
6) Anti-Corruption and Ethical Leadership 
7) Anti-Corruption and Good Governance กบั

ผู้บริหำรยคุใหม่ 
8) Capitalism and Thai Capital Market  (2 รุ่น) 
9) อยู่ให้เป็นในยคุ 4.0 
10) พฒันบริหำรศำสตร์สู่กำรพฒันำท่ียัง่ยืน  
11) Crisis Management (2 รุ่น) 
12) The Future of Money, Finance, and Central 

Banking 
13) คอร์รัปชนัในสงัคมไทย 

 
14) CEO as Social Change Agent 
15) THAILAND 
16) ตลำดทนุกบักำรพฒันำเศรษฐกิจไทย 
17) มมุมองกำรปรับตวัของภำครัฐ เพ่ือมุ่งสู่ 
      เศรษฐกิจและสงัคม 4.0 

13 แหง่ 
- สถำบนัอิศรำ  

 
- ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 
- สถำบนัพระปกเกล้ำ  

 
- ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและ 
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) 

- สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ  
- สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

 
- 2morrow Scaler  
- ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

 
- สมำคมผู้บริหำรธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- บริษัท อสมท จ ำกดั (มหำชน) 
- สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- กรมบญัชีกลำง 
- ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ 
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ล าดับ
ที่ 

รายนามกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ช่ือหลักสูตร ผู้จัดหลักสูตร 

9. น.ส.ฐิตนินัท์ วธันเวคิน 
 

- Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and 
Consumer Financial Solutions 

- ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

10. นำยสรุพล กลุศริิ - Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and 
Consumer Financial Solutions 

- Risk Management Committee Program for 
Corporate Leaders (RCL 11/2018) 

- ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
 

- สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

11. นำยอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ - CEO CLUB 2018 หวัข้อ “Start Less Finish More 
: Building Agility and Engagement with 
Objective and Key Results (OKRs)” 

- ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12. นำยฉตัรชยั ดษุฏีโหนด - Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and 
Consumer Financial Solutions 

- Enhance Efficiency and Growth through 
Process Innovation (2018) 

- ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
 

- ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

13. นำยนรเชษฐ์ แสงรุจิ - Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and 
Consumer Financial Solutions 

- ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
 

14. นำยธีระพงษ์ วชิรพงศ์ - Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and 
Consumer Financial Solutions 

- ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
 

15. นำยปรีชำ เตชรุ่งชยักลุ - Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and 
Consumer Financial Solutions 

- Bond Trader's Refresher Course 2018 
- CFO Focus (2018) 

- ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
 
- สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 
- สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรม
รำชปูถมัภ์ 

16. นำยวรกฤต จำรุวงศ์ภคั - Bangkok Fin Tech Fair 2018 : SME and 
Consumer Financial Solutions 

- ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
 

17. นำยส ำมิตร สกลุวริะ - Director Certification Program (DCP 261/2018) - สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

18. ดร.พบพนิต ภมุรำพนัธุ์ - 3rd Edition Practical Guide to Excellence in 
Operational Risk (2018) 

- Marcus Evans, Singapore 

19. นำงเพ็ญรุ่ง สวุรรณกฏู - Applying OKRS into Your Company Mission 
and Value (2018) 

- สมำคมกำรจดักำรงำนบคุคลแหง่
ประเทศไทย 

 

นอกจำกกำรสนบัสนนุให้กรรมกำรได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลกัสตูรตำ่งๆ ตำมรำยละเอียดข้ำงต้นแล้ว ฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท
ยงัได้จดัให้มกีำรบรรยำยเพื่อเพิ่มพนูควำมรู้ในเร่ืองตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ให้แกก่รรมกำรของธนำคำร 
(Executive Talk) โดยในระหวำ่งปี 2561 มีกำรจดั Executive Talk จ ำนวน 6 ครัง้ ในหวัข้อตำ่งๆ ดงันี ้

 

ครัง้ที่ เดือน หัวข้อ บรรยายโดย 
1. มีนำคม KKP IT 2017 - 2018  นำยฉตัรชยั ดษุฎีโหนด 

ประธำนสำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. มิถนุำยน ควำมรู้และควำมตระหนกัในควำมส ำคญัของ 
ภยัไซเบอร์  

นำยนฤดม รุ่งศิริวงศ์ 
ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ครัง้ที่ เดือน หัวข้อ บรรยายโดย 
3. กรกฎำคม From Goldilocks to Annie to Les Miserables  ดร.ศภุวฒุิ สำยเชือ้ 

กรรมกำรและที่ปรึกษำ บล.ภทัร 

4. สงิหำคม ประสบกำรณ์จำก Eisenhower Fellowships  ดร.พิพฒัน์ เหลอืงนฤมติชยั 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรและหวัหน้ำทีมวจิยัลกูค้ำบคุคล 
บล.ภทัร 

5. พฤศจิกำยน IFRS 9: Ready for Impact  ดร.พบพนิต ภมุรำพนัธุ์ 
ประธำนสำยบริหำรควำมเสีย่ง 

6. พฤศจิกำยน Agility on Transforming World นำยธีระพงษ์ วชิรพงศ์ 
ประธำนสำยกลยทุธ์ 

 
คณะกรรมกำรธนำคำรได้รับทรำบถึงแผนกำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำรเป็นระยะๆ โดยในรอบปีที่ผำ่นมำที่ประชมุ

คณะกรรมกำรธนำคำร ครัง้ที่ 12/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2561 ได้รับทรำบแผนกำรอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบักำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรและผู้บริหำรของกลุม่ธุรกิจฯ ประจ ำปี 2562 และรับทรำบสรุปกำรเข้ำอบรมลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ของกรรมกำรและผู้บริหำรของกลุม่ธุรกิจฯ ของกรรมกำร ปี 2561  

5.10 กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรท่ีบริษัทอื่นของกรรมกำร 

ธนำคำรตระหนกัถงึคณุคำ่ของประสบกำรณ์ที่กรรมกำรได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรท่ีหนว่ยงำนอื่น อยำ่งไรก็ตำม เพื่อให้
กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรของธนำคำรได้มเีวลำในกำรท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเต็มที่ กำรด ำรงต ำแหนง่ภำยนอกธนำคำรจะต้องอยู่ภำยใต้
เง่ือนไขวำ่จะไมท่ ำให้เสยีกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรของธนำคำร 

นโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรก ำหนดให้กรรมกำรของธนำคำรสำมำรถด ำรงต ำแหนง่ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม อยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่งในบริษัทอื่นได้อีกไมเ่กิน 3 กลุม่ธุรกิจ โดย
กำรเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมในบริษัทข้ำงต้น หำกเป็นในบริษัทท่ีมิใช่กลุม่ธรุกิจ 
ให้นบัแตล่ะบริษัทเป็นหนึง่กลุม่ธรุกิจ และหำกเป็นบริษัทท่ีได้มำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ ให้นบัรวมเป็นกลุม่ธุรกิจเดียวกนักบับริษัท
ที่อยูใ่นกลุม่ธุรกิจของธนำคำร อีกทัง้กรรมกำรของธนำคำรสำมำรถด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ทัง้
ในประเทศและตำ่งประเทศได้อกีไมเ่กิน 4 บริษัท โดยไมน่บัรวมบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ที่ธนำคำรได้มำจำกกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี ้ ซึง่ข้อก ำหนดดงักลำ่วสอดคล้องกบัประกำศของธนำคำรแหง่ประเทศไทย ที่ สนส. 10/2561 เร่ืองธรรมำภิบำลของ
สถำบนักำรเงิน ลงวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2561 อีกทัง้นโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรยงัก ำหนดวำ่กรรมกำรท่ีเป็น
ผู้บริหำรของธนำคำรไมค่วรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยูน่อกกลุม่ธุรกิจฯ มำกกวำ่ 2 แหง่ 

กรรมกำรของธนำคำรไมส่ำมำรถเข้ำเป็นหุ้นสว่นหรือเข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอื่นๆ ซึง่ประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของธนำคำร เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

ก่อนที่กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรของธนำคำรจะเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ หรือพนกังำนของธุรกิจอื่น กรรมกำรคน
ดงักลำ่วจะต้องได้รับอนญุำตจำกธนำคำร และในกรณีที่กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรของธนำคำรจะด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรของบริษัท
อื่นท่ีจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศจะต้องได้รับอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริหำรของธนำคำรกอ่น เพื่อ
เป็นกำรปอ้งกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ 
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กรรมกำรเข้ำใหมท่กุคนต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภำยนอกธนำคำรเมื่อเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรของธนำคำร 
และกรรมกำรทกุคนมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกิจกรรม รวมถงึแจ้งเปลีย่นแปลงข้อมลู (ถ้ำมี) ที่เก่ียวกบัผลประโยชน์ภำยนอกธนำคำรให้
ธนำคำรทรำบ 

5.11 กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรท่ีบริษัทอื่นของผู้บริหำร 

ธนำคำรตระหนกัถงึคณุคำ่ของประสบกำรณ์ที่ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ของธนำคำรได้รับจำก
กำรเป็นกรรมกำรท่ีหนว่ยงำนอื่น อยำ่งไรก็ตำม กำรด ำรงต ำแหนง่ภำยนอกธนำคำรของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จดักำรใหญ่จะต้องอยูภ่ำยใต้เง่ือนไขวำ่จะไมท่ ำให้เสยีกำรปฏิบตัิหน้ำที่เพื่อธนำคำร และไมเ่ป็นพนกังำนเต็มเวลำที่องค์กรอื่น เว้นแต่
ธนำคำรแหง่ประเทศไทยจะพจิำรณำแล้ววำ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่วไมส่ง่ผลกระทบตอ่ประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ท่ีธนำคำร 

นโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรก ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ของ
ธนำคำรสำมำรถด ำรงต ำแหนง่ประธำนกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม อยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือหลำย
อยำ่งในบริษัทอื่นได้อกีไมเ่กิน 3 กลุม่ธุรกิจ โดยกำรเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมใน
บริษัทข้ำงต้น หำกเป็นในบริษัทท่ีมิใชก่ลุม่ธุรกิจ ให้นบัแตล่ะบริษัทเป็นหนึง่กลุม่ธุรกิจ และหำกเป็นบริษัทท่ีได้มำจำกกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี ้ ให้นบัรวมเป็นกลุม่ธุรกิจเดียวกนักบับริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจของธนำคำร อีกทัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จดักำรใหญ่ของธนำคำรสำมำรถด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศได้อีก
ไมเ่กิน 4 บริษัท โดยไมน่บัรวมบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ที่ธนำคำรได้มำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ของธนำคำรไมส่ำมำรถเข้ำเป็นหุ้นสว่นหรือเข้ำเป็นกรรมกำรใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอืน่ๆ ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของธนำคำร 

ก่อนที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ของธนำคำรจะเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ หรือ
พนกังำนของธุรกิจอื่น ผู้บริหำรคนดงักลำ่วจะต้องได้รับอนญุำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของธนำคำร 
และในกรณีที่ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรหรือกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ของธนำคำรจะด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรของบริษัทอื่นที่จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศจะต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริหำรของธนำคำรก่อน เพื่อเป็นกำร
ปอ้งกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ 

เมื่อเข้ำเป็นพนกังำนของธนำคำร ผู้บริหำรระดบัสงูทกุคนต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภำยนอกธนำคำร และมี
หน้ำที่ต้องรำยงำนกิจกรรม รวมถึงแจ้งเปลีย่นแปลงข้อมลู (ถ้ำม)ี ท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ภำยนอกธนำคำรให้ธนำคำรทรำบ 

5.12 กำรปฐมนเิทศกรรมกำรใหม ่ 
ธนำคำรตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรใหม ่ จึงได้จดัให้มีกำรแนะน ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนใน

ภำพรวมของกลุม่ธุรกิจฯ โครงสร้ำงบริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องทำงธุรกิจ เพือ่ให้กรรมกำรใหมม่ีควำมเข้ำใจทัง้วธีิกำรท ำงำนและ
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นระหวำ่งกนั นอกจำกนี ้ ยงัให้ข้อมลูขำ่วสำรท่ีส ำคญัและจ ำเป็นตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำร โดยฝ่ำย
เลขำนกุำรบริษัทเป็นหนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบในกำรจดัเตรียมเอกสำรส ำหรับกรรมกำรใหม ่ ประกอบด้วยรำยงำนประจ ำปี พนัธกิจ 
วิสยัทศัน์ คำ่นิยมองค์กร รำยละเอียดกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนำคำร คูม่ือส ำหรับ
กรรมกำร และประกำศทีเ่ก่ียวข้อง 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรธนำคำรประกอบด้วยกรรมกำรชดุปัจจบุนั โดยไมม่ีกำรแตง่ตัง้กรรมกำรใหมเ่พิ่มเติม 
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5.13 แผนพฒันำเพื่อทดแทนต ำแหนง่งำน 

คณะกรรมกำรธนำคำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนรับผิดชอบก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรมีกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรวำงแผนผู้สบืทอดต ำแหนง่งำนเพื่อด ำเนินกำรสรรหำผู้สบืทอดต ำแหนง่งำนของผู้บริหำรของธนำคำร เพื่อให้มัน่ใจ
วำ่มกีำรวำงแผนและเตรียมควำมพร้อมบคุลำกรในต ำแหนง่ที่ส ำคญั เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรมีควำมตอ่เนื่องและ
สอดคล้องกบันโยบำยและมำตรฐำนของสถำบนักำรเงิน ผำ่นกระบวนกำรทบทวน คณุสมบตัิ พฒันำกำรด้ำนตำ่งๆ ตลอดจนควำม
พร้อมในกำรสบืทอดต ำแหนง่งำนเป็นประจ ำทกุปี 

แผนพฒันำเพื่อทดแทนต ำแหนง่งำนของธนำคำรประกอบด้วยขัน้ตอนตำ่งๆ ได้แก่ 1) กำรส ำรวจและระบตุ ำแหนง่ทีต้่องมีผู้
สบืทอดและคดัสรรผู้สบืทอด 2) กำรประเมินและอนมุตัิรำยช่ือผู้สบืทอดงำน 3) กำรออกแบบและวำงแผนกำรพฒันำผู้สบืทอด
ต ำแหนง่งำน และ 4) กำรติดตำมผลกำรพฒันำและทบทวนสถำนะผู้สบืทอดต ำแหนง่งำน โดยฝ่ำยจดักำรได้มีกำรรำยงำนให้
คณะกรรมกำรธนำคำรทรำบเป็นประจ ำเก่ียวกบัแผนพฒันำเพื่อทดแทนต ำแหนง่งำน 

5.14 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรธนำคำรเป็นรำยคณะ   

คณะกรรมกำรธนำคำรจดัท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรธนำคำรทัง้คณะเป็นประจ ำทกุปี และรำยงำน
ผลกำรประเมินตอ่คณะกรรมกำรธนำคำร  เพื่อให้ทรำบวำ่ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผำ่นมำมีกำรปฏิบตัิงำนครบถ้วน เหมำะสมตำมขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่ และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีหรือไม่อย่ำงไร และน ำผลประเมินกำรปฏิบัติงำนมำปรับปรุงแก้ไขในปี
ตอ่ไป ทัง้นี ้เลขำนกุำรบริษัทเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลให้คณะกรรมกำรธนำคำรทรำบ  

แบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรธนำคำรเป็นรำยคณะได้พัฒนำมำจำกแบบประเมินตนเองของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ โดยได้มีกำรปรับปรุงเนือ้หำให้เหมำะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพำะของคณะกรรมกำรธนำคำร หวัข้อกำรประเมิน
แบ่งออกเป็น 6 หมวดหลกั ประกอบด้วย 1) หมวดโครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 2) หมวดบทบำท หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร 3) หมวดกำรประชมุคณะกรรมกำร 4) หมวดกำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 5) หมวดควำมสมัพนัธ์กบั
คณะผู้บริหำร และ 6) หมวดกำรพฒันำตนเองของกรรมกำร ซึ่งแต่ละหมวดประกอบไปด้วยหวัข้อย่อยต่ำงๆ โดยแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมกำรธนำคำรมีจ ำนวน 69 ข้อ มีระดบัคะแนนตัง้แต ่0 - 4 จำกไมเ่ห็นด้วยอยำ่งมำกถึงเห็นด้วยอยำ่งมำก  

สรุปผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรธนำคำรเป็นรำยคณะประจ ำปี 2561 มีระดบัคะแนนเฉลีย่โดยรวมของทกุหมวด
เทำ่กบั 3.63 

5.15 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรธนำคำรเป็นรำยบคุคล 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรได้จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรธนำคำรเป็นรำยบคุคลทัง้ด้วยวิธี
ประเมินตนเอง (Self-evaluation) และประเมินแบบไขว้ (Cross-evaluation) โดยมุง่เน้นกำรน ำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรธนำคำร ซึง่ก ำหนดให้มกีำรประเมินตนเองปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ เลขำนกุำรบริษัทเป็นผู้
รวบรวมและสรุปผลให้คณะกรรมกำรธนำคำรทรำบ  

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรธนำคำรเป็นรำยบคุคล (ประเมินตนเอง/ Self-evaluation) ได้มีกำรปรับปรุงเนือ้หำให้
เหมำะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพำะของคณะกรรมกำรธนำคำร หวัข้อกำรประเมินแบง่ออกเป็น 2 หมวดหลกั ได้แก่ 1) หมวดกำรท ำ
หน้ำที่ของกรรมกำร และ 2) หมวดกำรด ำเนินกำรตำมบทบำทและควำมสำมำรถที่คำดหวงั ซึง่แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
ธนำคำรรำยบคุคลมีจ ำนวน 11 ข้อ มีระดบัคะแนนตัง้แต ่0 - 4 จำกไมเ่ห็นด้วยอยำ่งมำกถึงเห็นด้วยอยำ่งมำก  



                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561            แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้ำ 9-50 

สรุปผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรธนำคำรเป็นรำยบคุคล (ประเมินตนเอง) ประจ ำปี 2561 มีระดบัคะแนนเฉลีย่
โดยรวมของทกุหมวดเทำ่กบั 3.65 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรธนำคำรเป็นรำยบคุคล (ประเมินแบบไขว้/ Cross-evaluation) ประกอบด้วย 2 หมวดหลกั 
ได้แก่ 1) หมวดกำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร  และ 2) หมวดกำรด ำเนินกำรตำมบทบำทและควำมสำมำรถที่คำดหวงั  มีจ ำนวน 11 ข้อ 
เหมือนกบัแบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรธนำคำรรำยบคุคล (ประเมินตนเอง) เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบผลกบัที่
กรรมกำรประเมินตนเอง โดยมีระดบัคะแนนตัง้แต ่0 - 4 จำกไมเ่ห็นด้วยอยำ่งมำกถงึเห็นด้วยอยำ่งมำก 

สรุปผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรธนำคำรเป็นรำยบคุคล (ประเมินแบบไขว้) ประจ ำปี 2561 มีระดบัคะแนนเฉลีย่
โดยรวมของทกุหมวดเทำ่กบั 3.83  

5.16 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรชดุยอ่ยที่อยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรธนำคำรทัง้ 5 ชดุได้ท ำกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะด้วยตนเองและมกีำรรำยงำนผลกำรประเมินตอ่คณะกรรมกำรธนำคำร 

คณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะด้วยตนเอง
โดยใช้แบบประเมินทีม่คี ำถำมแบง่ออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หมวดกำรปฏิบตัิงำนตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ 2) หมวดกำรประชมุ
คณะกรรมกำร 3) หมวดกำรท ำหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร และ 4) หมวดรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร โดยมีระดบัคะแนนตัง้แต ่
1-5 จำกน้อยที่สดุถงึมำกที่สดุ ซึง่ผลกำรประเมินกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะด้วยตนเองของคณะกรรมกำรบริหำรและ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมีระดบัคะแนนเฉลีย่โดยรวมของทกุหมวดเทำ่กบั 4.49 และ 4.03 ตำมล ำดบั 

คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะด้วย
ตนเองโดยใช้แบบประเมินทีม่ีค ำถำมแบง่ออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ 1) หมวดโครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 2) หมวด
บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 3) หมวดกำรประชมุคณะกรรมกำร 4) หมวดกำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร 5) 
หมวดควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร และ 6) หมวดกำรพฒันำตนเองของกรรมกำร โดยมีระดบัคะแนนตัง้แต ่0-4 จำกไมเ่ห็นด้วยอยำ่ง
มำกถึงเห็นด้วยอยำ่งมำก ซึง่ผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะด้วยตนเองของคณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิ
ตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำรมรีะดบัคะแนนเฉลีย่โดยรวมของทกุหมวดเทำ่กบั 2.73 

คณะกรรมกำรตรวจสอบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะด้วยตนเองโดยใช้แบบประเมินในคูม่ือ
คณะกรรมกำรตรวจสอบที่เผยแพร่โดยส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกอบด้วย 2 สว่นหลกั ได้แก่ สว่นท่ี 1 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำง 
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และสภำพแวดล้อมทัว่ไปวำ่มีลกัษณะทีส่นบัสนนุและเอือ้ตอ่กำรท ำหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งมปีระสทิธิภำพ และสว่นท่ี 2 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปีที่ผำ่นมำ ซึง่แบบ
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้คณะด้วยตนเองนีป้ระกอบไปด้วยค ำถำมทัง้สิน้ 99 ข้อ โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อน ำไปสูก่ำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที ่ รวมถึงทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมควำมจ ำเป็นเหมำะสม ซึง่จำกกำรประเมินพบวำ่กรรมกำรตรวจสอบ
มีควำมเห็นวำ่โครงสร้ำง องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและสภำพแวดล้อมทัว่ไปมีลกัษณะที่สนบัสนนุและเอือ้ตอ่กำรท ำ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งมีประสทิธิภำพด้วยคะแนนร้อยละ 96 และคณะกรรมกำรตรวจสอบทกุคน (คะแนนร้อยละ 
100) เห็นวำ่ในรอบปีที่ผำ่นมำได้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกฎบตัรแล้ว  
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คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะด้วยตนเองโดยใช้แบบ
ประเมินที่มีค ำถำมแบง่ออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ 1) หมวดโครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 2) หมวดบทบำท หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 3) หมวดกำรประชมุคณะกรรมกำร 4) หมวดกำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร 5) หมวดควำมสมัพนัธ์กบั
ฝ่ำยจดักำร และ 6) หมวดกำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร โดยมีระดบัคะแนนตัง้แต ่0 - 4 จำกไมเ่ห็นด้วยอยำ่ง
มำกถึงเห็นด้วยอยำ่งมำก ซึง่ผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะด้วยตนเองของคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทนมีระดบัคะแนนเฉลีย่โดยรวมของทกุหมวดเทำ่กบั 3.77 

5.17 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรระดบัสงู 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนซึง่เป็นกรรมกำรอิสระได้จดัให้คณะกรรมกำรธนำคำรท ำกำรประเมินผล
ประกอบกำรของธนำคำรและประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประจ ำทกุปี เพื่อน ำผลประเมินประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนของผู้บริหำรระดบัสงู อีกทัง้เพื่อให้ได้ทรำบปัจจยั มมุมองด้ำนตำ่งๆ ที่คณะกรรมกำรธนำคำรมีตอ่ผล
ประกอบกำรของธนำคำรและผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรระดบัสงู และเป็นข้อมลูสะท้อนกลบัให้กบัผู้บริหำรระดบัสงู เพื่อพิจำรณำ
ก ำหนดและทบทวนกลยทุธ์ นโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำรบริหำรจดักำรให้เกิดประสทิธิภำพและประสทิธิผลสงูสดุ 

ทัง้นี ้ ประธำนกรรมกำรธนำคำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนได้ร่วมกนั
สือ่สำรผลกำรประเมิน มมุมอง ควำมคำดหวงัของคณะกรรมกำรธนำคำรให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรได้รับทรำบ  

วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรระดบัสูง 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรระดบัสงูประกอบด้วย 

1. ประเมินผลประกอบกำรของธนำคำรประจ ำปี โดยกรรมกำรของธนำคำรทกุคนท ำกำรประเมิน 
2. ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะท ำกำรประเมินตนเอง และให้

กรรมกำรของธนำคำรทกุคนและกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอื่นที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด ำรงต ำแหนง่เป็น
ประธำนกรรมกำรของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยท ำกำรประเมิน  

ทัง้นี ้ เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นผู้รวบรวมและรำยงำนสรุปผลกำรประเมินให้
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนและคณะกรรมกำรธนำคำรทรำบตำมล ำดบั  

หวัข้อในกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 

1. กำรประเมินผลประกอบกำรประจ ำปีของธนำคำรประกอบด้วยหวัข้อกำรประเมินด้ำนตำ่งๆ ดงันี ้

1.1 ระดบัผลก ำไรประจ ำปี 

1.2 ฐำนะกำรเงินโดยรวมของธนำคำร  

1.3 กำรก ำหนดกลยทุธ์และเปำ้หมำยของธนำคำร 

1.4 ระดบัควำมเสีย่งและระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งของธนำคำร 

1.5 คณุภำพผู้บริหำร (คณะกรรมกำรบริหำร) ของธนำคำรโดยรวม 

1.6 ประสทิธิภำพในกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล 

1.7 ภำพลกัษณ์ของธนำคำรตอ่ผู้ เก่ียวข้อง (Stakeholders) 
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1.8 ประสทิธิภำพกำรท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรธนำคำร 
2. กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรประกอบด้วยหวัข้อกำรประเมินด้ำนตำ่งๆ ดงันี ้

2.1 ควำมเป็นผู้น ำทีม่ีวิสยัทศัน์  
2.1.1 กำรก ำหนดทิศทำงและโครงสร้ำงทำงธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ และกำรก ำหนดต ำแหนง่ทำงธุรกิจ 
2.1.2 กำรมวีิสยัทศัน์และควำมคิดเชิงกลยทุธ์ 
2.1.3 กำรก ำหนดแนวทำงในกำรสร้ำงควำมร่วมมือและศกัยภำพร่วม 
2.1.4 กำรพฒันำองค์กรระยะยำว 
2.1.5 กำรเข้ำใจควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของผู้มีสว่นได้เสยี 

2.2 กำรพฒันำธรรมำภิบำล 
2.2.1 กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล 
2.2.2 กำรตระหนกัและควำมส ำคญัตอ่ควำมต้องกำรของผู้มีสว่นได้เสยีของธุรกิจ 
2.2.3 กำรบริหำรกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชดุตำ่งๆ 

2.3 กำรวำงแผนและน ำไปสูก่ำรปฏิบตัิ 
2.3.1 กำรก ำหนดแนวทำงกำรน ำกลยทุธ์ไปปฏิบตัิ 
2.3.2 กำรวำงแผนกำรท ำงำนอยำ่งเป็นระบบ 
2.3.3 กำรแก้ไขปัญหำและกำรตดัสนิใจ 
2.3.4 กำรประสำนงำนและปฏิบตัิงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรชดุตำ่งๆ 

2.4 กำรเป็นต้นแบบของผู้น ำ 
2.4.1 กำรเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหวำ่งผู้บริหำรและผู้มีสว่นได้เสยี 
2.4.2 กำรสร้ำงให้เกิดกำรให้ค ำมัน่ในกลุม่ผู้บริหำรระดบัสงู 
2.4.3 กำรมุง่มัน่สูค่วำมส ำเร็จ 
2.4.4 กำรควบคมุอำรมณ์และกำรท ำงำนภำยใต้แรงกดดนั 
2.4.5 กำรจดักำรงำนบคุคลและกำรพฒันำบคุคล 
2.4.6 กำรมีทศันคติที่ดีและยดึในหลกัธรรมำภิบำล 
2.4.7 กำรมีส ำนกึของควำมเป็นเจ้ำของ 

2.5 กำรจดักำรกำรเปลีย่นแปลง 
2.5.1 กำรด ำเนินกำรเชิงรุก 
2.5.2 ศกัยภำพเพื่อน ำกำรปรับเปลีย่น 
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1100. .   ความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

โปรดศกึษำข้อมลูจำกรำยงำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมประจ ำปี 2561 ของธนำคำร 

 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561  

 

สว่นที่ 2-11 หน้ำ 11-1 

1111..    การควบคุมภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 

11.1 สรุปภาพรวมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 กลุ่มธุรกิจฯ ได้ให้ควำมส ำคญักับหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำนถือปฏิบัติตำม
แนวทำงดงันี ้

- สง่เสริม สนบัสนนุ และสร้ำงกระบวนกำรเข้ำถึงกำรควบคมุภำยใน เพื่อให้เกิดควำมสมัพนัธ์และควำมเข้ำใจอนั
ดีในบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงผู้บริหำรและพนกังำนผ่ำนกิจกรรมกำรสื่อสำรขององค์กรภำยใต้กำรสนบัสนนุของ
ผู้บริหำรระดบัสงู 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนมีกระบวนกำรในกำรก ำกับดูแลตนเอง กำรควบคุมภำยในตำมแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสีย่งเชิงบรูณำกำร (COSO ERM) 

 

กำรควบคมุภำยใน 

กลุม่ธุรกิจฯ มีนโยบำยที่จะจดัให้มีกระบวนกำร กำรก ำกบัดแูลตนเอง กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่งที่
มีประสทิธิภำพและประสทิธิผล โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำร  
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และผู้ บริหำรจะด ำเนินกำรทบทวนควำมมีประสิทธิภำพของกระบวนกำรทัง้ 3 อย่ำง
สม ่ำเสมอ โดยกระบวนกำรดงักล่ำวครอบคลมุถึงกำรควบคุมทำงกำรเงิน กำรด ำเนินงำน กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงกำร โดยได้มีกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในต่ำงๆ ตำมองค์ประกอบของกำร
ควบคมุภำยในแต่ละด้ำน ได้แก่ สภำพแวดล้อมภำยใน กำรก ำหนดวตัถปุระสงค์ กำรระบเุหตกุำรณ์ กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กำรตอบสนองตอ่ควำมเสีย่ง กิจกรรมกำรควบคมุ สำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรติดตำมประเมินผล โดยกลุม่ธุรกิจฯ ได้
จดัให้มีกำรพฒันำกระบวนกำรทัง้ 3 อยำ่งตอ่เนื่อง 

เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำง กรอบกำรก ำกบัดแูลที่ดี กำรควบคมุภำยในตำมแนวทำงกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
องค์กรเชิงบรูณำกำรทัง้ 8 ด้ำน ประกอบด้วย 

1) สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment) 

กลุ่มธุรกิจฯ ส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนในองค์กรตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นของระบบกำร
ควบคมุภำยใน โดยมีคณะกรรมกำรคอยดแูลให้มกีำรก ำหนดเปำ้หมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน มีกำรจดัโครงสร้ำงองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถด ำเนินงำนได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ  กลุม่
ธุรกิจฯ มีข้อก ำหนดเก่ียวกบัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Guidelines for Business Conduct) และข้อก ำหนดห้ำมฝ่ำย
บริหำรและพนกังำนปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบัองค์กรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร รวมทัง้
บทลงโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืน นอกจำกนัน้ กลุม่ธุรกิจฯ ก ำหนดให้มีส ำนกัตรวจสอบภำยใน ส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน และ
สำยบริหำรควำมเสีย่งเป็นหนว่ยงำนท่ีส ำคญัที่สนบัสนนุให้เกิดสภำพแวดล้อมของกำรก ำกบัดแูล กำรควบคมุภำยใน และกำร
บริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ และมีกำรจดัท ำนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบตัิงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมด้ำน
กำรเงิน กำรจดัซือ้ และกำรบริหำรทัว่ไปท่ีรัดกมุและสำมำรถปอ้งกนักำรทจุริตได้ กลุม่ธุรกิจฯ มีกำรจดัท ำนโยบำยกำรควบคมุ
ด้ำนกำรจดักำรบคุลำกรเก่ียวกบักำรสรรหำและกำรจดัจ้ำงพนกังำนที่เหมำะสม กำรปฐมนิเทศ กำรฝึกอบรม และกำรพฒันำ
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พนกังำน ก ำหนดให้มีกำรควบคมุดแูลกำรปฏิบตัิงำนโดยหวัหน้ำงำน และมีกระบวนกำรตรวจทำนและถ่วงดลุ (Check and 
Balance) ที่เหมำะสมของแตล่ะธุรกรรมของกลุม่ธุรกิจฯ  

2) กำรก ำหนดวตัถปุระสงค์ (Objective Setting) 

กลุ่มธุรกิจฯ โดยแต่ละสำยงำนมีกำรก ำหนดวตัถุประสงค์ที่เช่ือมโยงกับวิสยัทศัน์ พนัธกิจ   และกลยุทธ์ของกลุ่ม
ธุรกิจฯ  และมีกำรก ำหนดตวัชีว้ดัเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ (Key Performance Indicator) อย่ำงชดัเจน กลำ่วคือ กำรก ำหนด
วตัถปุระสงค์เป็นไปอยำ่ง SMART คือ Specific มีควำมชดัเจนและก ำหนดผลตอบแทนหรือผลลพัธ์ที่พนกังำนของกลุม่ธุรกิจฯ 
ทกุคนเข้ำใจได้ Measurable สำมำรถวดัผลกำรบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ Achievable มีควำมเป็นไปได้ที่จะบรรลวุตัถปุระสงค์
ของกลุม่ธุรกิจฯ ภำยใต้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในปัจจุบนั Relevant มีควำมสอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มธุรกิจฯ  Timeliness ก ำหนดระยะเวลำที่จะบรรลวุตัถปุระสงค์ไว้อย่ำงชดัเจน ทัง้นี ้กำรก ำหนดวตัถปุระสงค์ดงักล่ำว
เป็นไปเพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีประสทิธิภำพ สอดคล้องและเป็นไปในทำงเดียวกบัพนัธกิจของกลุม่ธุรกิจฯ และระดบัควำมเสีย่ง
ของกลุม่ธุรกิจฯ ที่ยอมรับได้ 

3) กำรระบเุหตกุำรณ์ (Event Identification) 

กลุม่ธุรกิจฯ มีกำรระบเุหตกุำรณ์ภำยในและภำยนอกที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลวุตัถุประสงค์และกำรด ำเนินธุรกิจ
ของกลุม่ธุรกิจฯ  โดยได้มีกำรจดัท ำแบบทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Test) ที่เหมำะสม มีกำรประเมินสถำนกำรณ์ในทำงลบที่
อำจจะเกิดขึน้ (Stress Scenario) ประเมินขนำดของควำมเสยีหำยหรือปัญหำที่จะเกิดขึน้ภำยใต้ Stress Scenario ตำ่งๆ และ
มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับควำมเสียหำยหรือปัญหำที่อำจจะเกิดขึน้ โดยกลุ่มธุรกิจฯ ได้มีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนกำรและสถำนกำรณ์ที่ใช้ทดสอบเป็นระยะๆ ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย โดยสำยบริหำรควำมเสีย่งภำยใต้กำรก ำกบัดแูลจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

4) กำรประเมินควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 

กลุม่ธุรกิจฯ มีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีกระบวนกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่อง 
โดยพิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยงทัง้จำกภำยนอกและภำยในซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ อย่ำงมี
นยัส ำคญั พร้อมก ำหนดมำตรกำรในกำรติดตำมเหตกุำรณ์ที่เป็นสำเหตขุองปัจจยัควำมเสี่ยงและมำตรกำรในกำรลดควำม
เสีย่งเหลำ่นัน้ โดยสำยบริหำรควำมเสีย่งภำยใต้กำรก ำกบัดแูลจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และสื่อสำรให้สำยงำนที่
เก่ียวข้องรับทรำบและปฏิบตัิตำมมำตรกำรบริหำรควำมเสีย่งที่ก ำหนด และมีกำรสอบทำนและติดตำมผลโดยส ำนกัตรวจสอบ
ภำยใน เพื่อให้มีกำรปฏิบตัิงำนของหนว่ยงำนตำ่งๆ เป็นไปตำมแผนกำรบริหำรควำมเสีย่งที่ก ำหนดไว้ 

5) กำรตอบสนองตอ่ควำมเสีย่ง (Risk Response) 

กลุม่ธุรกิจฯ โดยสำยบริหำรควำมเสี่ยงร่วมกับสำยงำนที่เก่ียวข้องก ำหนดวิธีกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดบัท่ีกลุม่ธุรกิจฯ ยอมรับได้ โดยมีกำรเลอืกวิธีกำรจดักำรกำรตอบสนองที่เหมำะสมกบัระดบัควำมน่ำจะเกิดและผลกระทบ 
โดยกำรเปรียบเทียบกับต้นทุนและผลประโยชน์ที่กลุ่มธุรกิจฯ ได้รับ รวมถึงกำรติดตำมผลและทบทวนมำตรกำรในกำร
ตอบสนองตอ่ควำมเสีย่งตำ่งๆ อยำ่งตอ่เนื่องและสม ่ำเสมอ 

6) กิจกรรมกำรควบคมุที่ดี (Control Activities) 

กลุม่ธุรกิจฯ มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และวงเงินอ ำนำจอนมุตัิของฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
ในแต่ละระดบัไว้อย่ำงชัดเจนและเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรอนมุตัิ กำรบนัทึก
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รำยกำรบญัชีและข้อมลูสำรสนเทศ และกำรดแูลจดักำรทรัพย์สนิออกจำกกนัโดยเด็ดขำด เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกนัและกนั 
ในกรณีที่กลุม่ธุรกิจฯ มีกำรท ำธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่ว กลุม่ธุรกิจฯ 
ก ำหนดมำตรกำรเพื่อกำรติดตำมให้กำรท ำธุรกรรมนัน้ต้องผ่ำนขัน้ตอนกำรอนุมตัิที่ก ำหนด และในกรณีที่กลุ่มธุรกิจฯ มีเงิน
ลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม กลุม่ธุรกิจฯ มีกำรติดตำมดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่ำงสม ่ำเสมอ 
รวมทัง้มีกำรก ำหนดทิศทำงให้บคุคลที่กลุม่ธุรกิจฯ แตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทดงักลำ่วถือปฏิบตัิ โดยมีส ำนกั
ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนติดตำมให้กำรด ำเนินงำนของกลุม่ธุรกิจฯ เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำร
ประกอบธุรกิจและรักษำช่ือเสยีงของกลุม่ธุรกิจฯ  ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดเกิดขึน้ กลุม่ธุรกิจฯ จะมีกำรตัง้คณะกรรมกำรหำ
ข้อเท็จจริงที่ประกอบด้วยหน่วยงำนกลำง เพื่อหำข้อเท็จจริงและแนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำน เพื่อป้องกนัควำม
ผิดพลำดดงักลำ่ว   

7) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู (Information & Communication) 

กลุม่ธุรกิจฯ จดัให้มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนบัสนนุกำรบริหำรจดักำรข้อมลูและกำรสือ่สำรภำยในที่ดี ชดัเจน  
ทัว่ถึงทัง้องค์กร และทนัเหตกุำรณ์ เพื่อกำรตดัสินใจ โดยมีกำรจดัเก็บข้อมลูเป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย อีก
ทัง้ธนำคำรมีคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบงำนและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำระบบงำน 
กระบวนกำรท ำงำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและนโยบำยของธนำคำร รวมถึงกำรพัฒนำ
กระบวนกำร กำรเรียนรู้ผ่ำนระบบกำรจดักำรองค์ควำมรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้พนกังำนทกุคนสำมำรถเข้ำถึง
องค์ควำมรู้และน ำไปใช้เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำน ควบคู่ไปกบักำรพฒันำพนกังำนให้มีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจที่
พร้อมจะให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำแก่ลกูค้ำ คูค้่ำ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตำมวิสัยทศัน์และพนัธกิจที่กลุม่ธุรกิจ
ฯ ก ำหนด 

8) กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) 

กลุม่ธุรกิจฯ มีกระบวนกำร ขัน้ตอน และเคร่ืองมือที่สนบัสนนุให้ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรต่ำงๆ สำมำรถติดตำม
กำรปฏิบตัิงำน กำรพฒันำประสิทธิภำพ และกำรประเมินผลตำมเกณฑ์มำตรฐำน มีตวัชีว้ดัที่ชัดเจน (Key Performance 
Indicator) เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำผลกำรปฏิบตัิงำนและประสิทธิภำพของระบบกำรควบคมุภำยในยงัด ำเนินกำรอยู่อย่ำง
ต่อเนื่อง มีกำรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อบกพร่องต่ำงๆ ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงทนัท่วงที 
โดยกลุม่ธุรกิจฯ ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรปฏิบตัิงำน เปรียบเทียบเปำ้หมำยแผนงำนเป็นรำยไตรมำสหรือ
เป็นรำยเดือนตำมล ำดบัควำมส ำคญัและผลกระทบ รวมถึงควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ เพื่อประเมินผล และทบทวนกระบวนกำร 
ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน และประสิทธิภำพของเคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยงที่ใช้ โดยพิจำรณำและสอบทำนจำกรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน รำยงำนกำรประชมุ รำยงำนควำมเสยีหำย รวมถึงเร่ืองร้องเรียนที่มีกำรด ำเนินกำรและผลกำรประเมินตนเองตำม
แบบประเมินที่หน่วยงำนใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรก ำกับดูแลตนเองที่มีกำรสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ โดยส ำนกัก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำน สำยบริหำรควำมเสี่ยง และส ำนักตรวจสอบภำยใน รวมทัง้กำรติดตำมโดยผู้ ตรวจสอบบัญชีภำยนอก และ
คณะกรรมกำรธนำคำรมีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในเป็นประจ ำทกุปี เพื่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่ว่ำ
กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและสำมำรถบรรลเุปำ้หมำยของกลุม่ธุรกิจฯ ได้อยำ่งแนน่อน 
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11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการธนาคารต่อการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมกำรธนำคำรมีควำมเห็นว่ำธนำคำรและบริษัทย่อยมีระบบกำรควบคมุภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม 
สำมำรถป้องกนัทรัพย์สินของธนำคำรและบริษัทย่อยอนัเกิดจำกกำรที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ ำนำจได้ ในรอบปีที่ผ่ำนมำธนำคำรและบริษัทย่อยมีข้อบกพร่องในระดบัปฏิบตัิกำรบำงประกำรเก่ียวกบัระบบกำรควบคุม
ภำยใน ซึง่ผู้บริหำรได้ให้ควำมส ำคญัในกำรปรับปรุงแก้ไขอยำ่งจริงจงั ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมเห็นที่แตกต่ำง
จำกคณะกรรมกำรธนำคำร ผู้สอบบญัชีไม่มีข้อสงัเกตที่มีนยัส ำคญัเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในประกำรใด นอกจำกนี ้กำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกนัของกลุ่มธุรกิจฯ กับบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์เป็นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัตำมปกติ
ธุรกิจทัว่ไป มีควำมจ ำเป็นสมเหตสุมผล และมีรำคำเป็นไปตำมรำคำตลำด ซึ่งกลุม่ธุรกิจฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตปุระกอบ
งบกำรเงินแล้ว 

กลุม่ธุรกิจฯ มีกำรจดัท ำแบบประเมินกำรควบคมุภำยในทกุปี ซึง่ในปี 2561 กลุม่ธุรกิจฯ มีกำรประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบกำรควบคมุภำยในตำมแบบประเมินของส ำนกังำน ก.ล.ต. ในกรอบ New COSO 2013 โดยได้รับควำมร่วมมือจำก
ผู้บริหำรในกำรตอบแบบประเมิน คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรธนำคำรได้พิจำรณำรำยงำนกำรประเมินระบบ
ควบคุมภำยในของผู้บริหำรดังกล่ำว เพื่อแลกเปลี่ยนควำมเห็นให้มีควำมเข้ำใจตรงกัน และสำมำรถก ำหนดแนวทำงที่
เหมำะสมกบัองค์กรได้ 

 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัท่ี 11 มกรำคม 2555 ได้เห็นชอบให้แต่งตัง้ ดร.ณรงค์ ปรีดำ
นนัท์ ให้ด ำรงต ำแหนง่ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ หวัหน้ำส ำนกัตรวจสอบภำยใน และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อ
อนมุตัิแล้ว ซึง่ ดร.ณรงค์ ปรีดำนนัท์ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรตรวจสอบภำยในจำกสถำบนักำรเงินชัน้น ำมำกวำ่ 30 ปี ได้รับกำร
อบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบตัิงำนด้ำนตรวจสอบภำยในอย่ำงเพียงพอ และมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำร
ด ำเนินงำนของกลุม่ธุรกิจฯ  จึงเห็นวำ่มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่วได้อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี ้กำรพิจำรณำแต่งตัง้ 
โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิ
ของผู้ด ำรงต ำแหนง่หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในปรำกฏในเอกสำรแนบ 3 

 

11.4 หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน  

ที่ประชมุคณะกรรมกำรธนำคำร ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 31 มกรำคม 2557 มีมติอนมุตัิกำรแตง่ตัง้นำยอภิชำติ จง
สงวนประดบั ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ เป็นหวัหน้ำส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำน ทัง้นี ้  ให้มีผลวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2557 
เป็นต้นไป  และธนำคำรแหง่ประเทศไทยได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรแตง่ตัง้ดงักลำ่ว นำยอภิชำติ จงสงวนประดบั มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน กำรก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกบัดแูลในด้ำนธุรกิจหลกัทรัพย์และงำน
ตรวจสอบภำยในของสถำบนักำรเงินรวมระยะเวลำ 20 ปี รวมถึงได้เข้ำรับกำรอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้อง อำทิ กำรเข้ำรับกำร
อบรมหลกัสตูรควำมรู้เก่ียวกบักำรปฏิบตัิงำนก ำกบัดแูลส ำหรับผู้ รับผิดชอบสงูสดุในหนว่ยงำนกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำน 3 
หลกัสตูร จดัโดยสมำคมธนำคำรไทยร่วมกบัสมำคมสถำบนักำรศกึษำกำรธนำคำรและกำรเงินไทย สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ 
และสมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย รวมถงึหลกัสตูรผู้ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนด้ำนธุรกิจกำรธนำคำรพำณิชย์ (Compliance 
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Officer) จดัโดยธนำคำรแหง่ประเทศไทยร่วมกบัคณะนติิศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั และสมำคมธนำคำรไทย โดย
คณุสมบตัิของผู้ด ำรงต ำแหนง่หวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนปรำกฏในเอกสำรแนบ 3 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน มดีงันี ้

1. วำงแผนกลยทุธ์ของส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน (แผนธุรกิจ แผนงบประมำณ แผนอตัรำก ำลงั) ให้
สอดคล้องกบัทิศทำงและกลยทุธ์ขององค์กร 

2. ก ำหนดเปำ้หมำยกำรด ำเนินงำน และวตัถปุระสงค์ของส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจนตวัชีว้ดัผลกำร
ด ำเนินงำนกบัผู้บริหำร เพื่อให้เหมำะสมกบัทิศทำงขององค์กร 

3. จดัท ำหลกัเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน  ก ำกบัดูแล  ติดตำม  และท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน
ของส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำนตำมวตัถปุระสงค์และตวัชีว้ดัผลงำนท่ีก ำหนด 

4. ก ำหนดและอนมุตัินโยบำยด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ 

5. พฒันำระบบก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ ปรับปรุงฐำนข้อมลูกฎหมำยให้เป็นปัจจบุนั และเผยแพร่ค ำสัง่ 
ระเบียบงำน นโยบำยและคูม่ือปฏิบตัิงำน 

6. ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ ตลอดจนเตรียมกำรจดัอบรมด้ำนนโยบำย กำรปฏิบตัิ หรือควำมรู้อื่นๆ ที่เก่ียวกบั
กฎหมำย ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องโดยเฉพำะในกำรออกผลติภณัฑ์ หรือธุรกรรมทำงกำรเงิน
ใหมก่บักรรมกำร ผู้บริหำรสำยงำน และพนกังำน 

7. ประเมินควำมเพียงพอและประสทิธิผลของกระบวนกำรท ำงำน และหำแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนท่ี
เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัติำมกฎเกณฑ์ร่วมกบัสำยงำนอื่นๆ 

8. ก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรกำรเก็บหนงัสอืสญัญำที่ธนำคำรท ำกบัลกูค้ำทัง้หมด อนัได้แก่ สญัญำ       
เช่ำซือ้ สญัญำสนิเช่ือ สญัญำเงินกู้อื่นๆ เป็นต้น 

9. ก ำหนดแนวทำงในกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และกฎเกณฑ์ตำ่งๆ ทีก่ ำกบัดแูลธุรกิจ
สถำบนักำรเงิน  และประเมินผลและรำยงำนควำมเสีย่งด้ำนกำรก ำกบัดแูลที่อำจเกิดขึน้กบักิจกำร 

10. ก ำหนดแนวทำงในกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยธนำคำร ค ำสัง่ หรือระเบียบงำน ตำมอ ำนำจอนมุตั ิ
และคูม่ือปฏิบตัิงำน 

11. ก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ร่วมกบัสำยงำนอื่น 

12. ก ำกบัดแูลและติดตำมกำรท ำธุรกรรมของสำยงำนตำ่งๆ วเิครำะห์และสอบสวนธุรกรรมที่นำ่สงสยั เตรียม
รำยงำนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ และน ำสง่รำยงำนให้ส ำนกังำน ปปง. 
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1122..    รายการระหว่างกัรายการระหว่างกันน  
 

ในปี 2560 และ 2561 ธนำคำรมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกบัธนำคำร ซึ่งเป็น
รำยกำรที่สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจปกติของธนำคำร และมีกำรก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องของกำรท ำ
รำยกำร ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด โดยรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวไม่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ 

 

12.1 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

ธนำคำรให้ควำมส ำคญัต่อกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ในกำรพิจำรณำเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนั
กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ธนำคำรจะพิจำรณำเสมือนเป็นรำยกำรท่ีกระท ำกบับคุคลภำยนอก รวมทัง้
ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในรำยกำรใดจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในกำรอนมุตัิรำยกำร
ดงักลำ่ว ทัง้นี ้ธนำคำรจะเปิดเผยข้อมลูเพื่อควำมโปร่งใสตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 

12.2 รายการระหว่างกันที่มีสาระส าคัญ  

12.2.1 รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญักบับริษัทยอ่ย  

 

ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2560 ปี 2561  
บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน)/ ธนำคำรถือหุ้นในสดัสว่น  - เงินให้สินเช่ือ 1,870  1,770 ธนำคำรให้บริกำรสินเช่ือและ 
 ทนุภทัร ร้อยละ  99.98 - เงินรับฝำก 3  31 กำรรับฝำกเงินตำมอตัรำดอกเบีย้ 
     ปกติในอตัรำเดียวกบัลกูค้ำทัว่ไป 
  - สินทรัพย์อ่ืน 15  13  
  - หนีส้ินอ่ืน 107  130  
  - รำยได้ดอกเบีย้ 77  106  
  - รำยได้เงินปันผล 420  841  
  - รำยได้อ่ืน 15  19  
  - คำ่ใช้จำ่ยอ่ืน 153  183  
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2560 ปี 2561  
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั  ธนำคำรถือหุ้นผ่ำนทนุภทัร - เงินให้สินเช่ือ 3,050 - ธนำคำรให้บริกำรสินเช่ือและ 
  (มหำชน)/ บล.ภทัร ในสดัสว่นร้อยละ 99.95  - เงินรับฝำก 22 167 กำรรับฝำกเงินตำมอตัรำดอกเบีย้ 
     ปกติในอตัรำเดียวกบัลกูค้ำทัว่ไป 
  - สินทรัพย์อ่ืน 62 79  

  - หนีส้ินอ่ืน 64 58  
  - รำยได้ดอกเบีย้ 40 49  
  - รำยได้อ่ืน (10) 53  
  - คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ 7 6  
  - คำ่ใช้จำ่ยอ่ืน 36 89  

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ธนำคำรถือหุ้นผ่ำนทนุภทัร - เงินรับฝำก 9  16 ธนำคำรให้บริกำรกำรรับฝำกเงิน 
 ภทัร จ ำกดั/ บลจ.ภทัร ในสดัสว่นร้อยละ 99.97    ตำมอตัรำดอกเบีย้ปกติในอตัรำ 
     เดียวกบัลกูค้ำทัว่ไป 
  - สินทรัพย์อ่ืน 1 9  
  - รำยได้อ่ืน 8 24  
บริษัท ส ำนกักฎหมำยเอรำวณั ธนำคำรถือหุ้นในสดัสว่น - เงินรับฝำก 6 6 ธนำคำรให้บริกำรกำรรับฝำกเงิน 
 จ ำกดั ร้อยละ 99.96    ตำมอตัรำดอกเบีย้ปกติในอตัรำ 
 (จดทะเบียนเลิกบริษัทเมือ่วนั 30 มิถนุายน    เดียวกบัลกูค้ำทัว่ไป 
 2559 และอยู่ระหว่างช าระบญัชี)     
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1 ธนำคำรถือหุ้นในสดัสว่น   - สินทรัพย์อ่ืน - 8  
 ร้อยละ 99.95 -   รำยได้เงินปันผล - 8  
      และสว่นแบง่ก ำไร    
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 ธนำคำรถือหุ้นในสดัสว่น - สินทรัพย์อ่ืน -  90  
 ร้อยละ 99.59 - รำยได้เงินปันผล - 90  
  และสว่นแบง่ก ำไร    
  - รำยได้อ่ืน 1 1  
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3 ธนำคำรถือหุ้นในสดัสว่น - รำยได้เงินปันผล 12 2  
 ร้อยละ 99.97 และสว่นแบง่ก ำไร    
  - รำยได้อ่ืน 2 2  
กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง  ธนำคำรถือหุ้นในสดัสว่น - รำยได้เงินปันผล 1  43  
 ร้อยละ 98.91 และสว่นแบง่ก ำไร    
  - รำยได้อ่ืน 2  5  
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2560 ปี 2561  
กองทนุรวมบำงกอกแคปปิตอล ธนำคำรถือหุ้นในสดัสว่น - เงินรับฝำก 59 201 ธนำคำรให้บริกำรกำรรับฝำกเงิน 
 ร้อยละ 95.72    ตำมอตัรำดอกเบีย้ปกติในอตัรำ 
     เดียวกบัลกูค้ำทัว่ไป 
  -   สินทรัพย์อ่ืน - 168  
 

 
- รำยได้เงินปันผล
และสว่นแบง่ก ำไร 

243 301  

  - รำยได้อ่ืน 2 9  
กองทนุรวมแกมมำ่แคปปิตอล ธนำคำรถือหุ้นในสดัสว่น - เงินรับฝำก 229 166 ธนำคำรให้บริกำรกำรรับฝำกเงิน 
 ร้อยละ 94.03    ตำมอตัรำดอกเบีย้ปกติในอตัรำ 
     เดียวกบัลกูค้ำทัว่ไป 

  
- รำยได้เงินปันผล
และสว่นแบง่ก ำไร 

276 237  

  - รำยได้อ่ืน 4 7  
บริษัท เคเคพี ทำวเวอร์ จ ำกดั ธนำคำรถือหุ้นในสดัสว่น - เงินให้สินเช่ือ 960 1,274 ธนำคำรให้บริกำรสินเช่ือและกำร 
(เดิมชื่อ “บริษัท ซี เอม็ ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์  ร้อยละ 84.30 -   เงินรับฝำก 103 108 รับฝำกเงินตำมอตัรำดอกเบีย้ 
จ ำกดั” ได้จดทะเบยีนเปลีย่นชื่อบริษัทเมื่อ     ปกติในอตัรำเดียวกบัลกูค้ำทัว่ไป 

วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2561)  - สินทรัพย์อ่ืน 50 53  
  - หนีส้ินอ่ืน 7 8  
  - รำยได้ดอกเบีย้ 49 48  
  - คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ - 1  
  - คำ่เชำ่และคำ่บริกำร 174 191  
Phatra Asset Management ธนำคำรถือหุ้นผ่ำนทนุภทัร -  - -  
  (Cayman) Limited ในสดัสว่นร้อยละ 99.98     
Phatra Equity Market Neutral ธนำคำรมีอ ำนำจควบคมุผ่ำน -  - -  
  Asia Pacific Fund บล.ภทัร ในสดัสว่นร้อยละ 99.95     
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12.2.2 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรกับกิจกำรที่กรรมกำร ผู้บริหำรส ำคญัของธนำคำรและบุคคลที่เก่ียวข้องที่มี
อ ำนำจควบคมุหรือสำมำรถใช้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

 

ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2560 ปี 2561  
กิจกำรที่กรรมกำรผู้บริหำร บริษัทที่เก่ียวข้องกบั - เงินรับฝำก 36 146 ธนำคำรให้บริกำรสินเช่ือและ 

กำรรับฝำกเงินตำมอตัรำดอกเบีย้
ปกติในอตัรำเดียวกบัลกูค้ำทัว่ไป 

ส ำคญัของธนำคำรและบคุคล กรรมกำรธนำคำร และ ผู้บริหำร - เงินกู้ยืม 600 500 
ที่เก่ียวข้องที่มีอ ำนำจควบคมุ     
หรือสำมำรถใช้อิทธิพลอยำ่ง  - สินทรัพย์อ่ืน 1 1  
เป็นสำระส ำคญั  - หนีส้ินอ่ืน 6 8  
  - คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ 30 21  
  - คำ่ใช้จำ่ยอ่ืน 67 104  

 
12.2.3  รำยกำรระหวำ่งธนำคำรกบักรรมกำร ผู้บริหำรและบคุคลที่เก่ียวข้องที่มีอ ำนำจควบคมุหรือสำมำรถใช้

อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญั  
 

ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2560 ปี 2561  
กรรมกำร/ ผู้บริหำร/ บคุคลที่เก่ียว เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรและบคุคล - เงินรับฝำก 428 619 ธนำคำรให้บริกำรสินเช่ือและกำร

รับฝำกเงินตำมอตัรำดอกเบีย้ปกติ
ในอตัรำเดียวกบัลกูค้ำทัว่ไป 

ข้องกนั ที่เก่ียวข้องกนักบัธนำคำร - เงินให้สินเช่ือ - 3 
     
  - เงินกู้ยืม 48 38 
  - คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ 8 9 
  - รำยได้คำ่ธรรมเนียม 13 13 บล.ภทัร และ บลจ.ภทัร ให้ 
  ซือ้ขำยหลกัทรัพย์   บริกำรนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
  และหน่วยลงทนุ   และหน่วยลงทนุ โดยคิดคำ่นำย 
     หน้ำในอตัรำเดียวกบัลกูค้ำทัว่ไป 

 
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ธนำคำรและบริษัทย่อยไม่มีนโยบำยสนับสนุนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ แต่หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึน้ก็จะเป็นรำยกำรธุรกิจปกติของธนำคำร ซึ่งเป็นรำยกำรที่มีรำคำหรือ
เง่ือนไขไมแ่ตกตำ่งจำกที่ธนำคำรท ำกบับคุคลภำยนอก โดยธนำคำรและบริษัทยอ่ยมีกำรตรวจสอบรำยกำรระหว่ำงกนัเป็น
ประจ ำทกุไตรมำสและจะรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบทกุครัง้ที่มีรำยกำรท่ีไมป่กติ 
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12.4 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถอืหุ้นในบริษัทย่อย/ บริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10.00 แทนการถือ
หุ้นของบริษัทโดยตรง 

ธนำคำรไมม่ีนโยบำยให้บคุคลซึง่มีควำมขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทยอ่ยแทนกำรถือหุ้นในธนำคำร 
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1133..    ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ    
  

13.1 ข้อมูลจากงบการเงนิ 

13.1.1 สรุปรำยกำรตรวจสอบของผู้สอบบญัชีในระยะเวลำ 3 ปีที่ผำ่นมำ 

งบกำรเงินรวมของกลุม่กิจกำรและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของธนำคำรส ำหรับปี 2559 ตรวจสอบโดยนำงอณุำกร  
พฤฒิธำดำ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3257 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั ซึ่งได้แสดงควำมเห็น
และรำยงำนกำรตรวจสอบแบบไมม่ีเง่ือนไข 

งบกำรเงินรวมของกลุม่กิจกำรและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของธนำคำรส ำหรับปี 2560 ตรวจสอบโดยนำงอณุำกร  
พฤฒิธำดำ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3257 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั ซึ่งได้แสดงควำมเห็น
และรำยงำนกำรตรวจสอบแบบไมม่ีเง่ือนไข 

งบกำรเงินรวมของกลุม่กิจกำรและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของธนำคำรส ำหรับปี 2561 ตรวจสอบโดยนำงสำวสกุณำ 
แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4906 แหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั ซึ่งได้แสดงควำมเห็นและ
รำยงำนกำรตรวจสอบแบบไมม่ีเง่ือนไข 

13.1.2 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยบญัชีในปี 2559 ถึง 2561 

1) เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินรวมได้รวมรำยกำรบญัชีของส ำนกังำนใหญ่และสำขำธนำคำรทกุแห่งและบริษัทย่อยที่ธนำคำรมี
อ ำนำจในกำรควบคมุ โดยได้ตดัรำยกำรค้ำและยอดคงเหลอืที่ส ำคญัระหวำ่งกนัออกแล้ว บริษัทยอ่ยของธนำคำรมีดงันี ้

 

   สดัสว่นควำมเป็นเจ้ำของ 
   (ร้อยละ) 
 จดัตัง้ขึน้ ลกัษณะธุรกิจ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 ในประเทศ  31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
   2560 2561 

บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) ไทย ธุรกิจลงทนุในบริษัทอื่น 99.98 99.98 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) ไทย ธุรกิจหลกัทรัพย์ 99.95(1) 99.95(1) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร จ ำกดั ไทย ธุรกิจจดักำรกองทนุ 99.97(2) 99.97(2) 
บริษัทส ำนกักฎหมำยเอรำวณั จ ำกดั ไทย ส ำนกักฎหมำย 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 
กองทนุรวมบำงกอก แคปปิตอล ไทย ธุรกิจลงทนุ 95.72 95.72 
กองทนุรวมแกมมำ่ แคปปิตอล ไทย ธุรกิจลงทนุ 94.03 94.03 
บริษัทเคเคพี ทำวเวอร์ จ ำกดั(6) ไทย ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ 80.58 84.30 
Phatra Asset Management (Cayman) Limited หมูเ่กำะเคย์แมน ธุรกิจจดักำรกองทนุ 99.98(4) 99.98(4) 
Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund หมูเ่กำะเคย์แมน ธุรกิจลงทนุ 99.95(5) 99.95(5) 
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(1) ถือหุ้นผ่ำนบริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 99.97 
(2) ถือหุ้นผ่ำนบริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 99.99  
(3) จดทะเบียนเลิกบริษัทเม่ือวนัที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2559 และอยูร่ะหวำ่งช ำระบญัชี 
(4) ถือหุ้นผ่ำนบริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 100.00  
(5) มีอ ำนำจควบคมุผ่ำนบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน)  
(6) เดิมชื่อ “บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จ ำกดั” ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเม่ือวนัที่ 9 พฤษภำคม 2561 

 

2) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงและตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่มีกำรปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีที่
เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจกำร ตำม
รำยละเอียดในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 2.3 
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13.1.3 ตำรำงสรุปงบกำรเงินรวมของธนำคำร งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น
และงบกระแสเงินสด  

 

ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

 
งบการเงนิรวม 

 
31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

สินทรัพย์ 
     

เงินสด 1,167,425 
 

1,424,564 
 

1,335,668 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ 11,484,482 

 
11,510,827 

 
28,199,589 

สินทรัพย์ตรำสำรอนพุนัธ์  1,353,345 
 

3,373,938 
 

3,315,858 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิ 28,365,336 

 
34,048,463 

 
29,780,567 

เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องสทุธิ 2,553,786 
 

2,170,438 
 

1,769,505 
เงินลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์สุทธิ 851,094 

 
148,233 

 
22,132 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ  
 

 
 

 
      เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 196,487,830 

 
211,741,726 

 
249,982,184 

      ดอกเบีย้ค้ำงรับ 922,666 
 

980,205 
 

1,170,011 
      รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 197,410,496 

 
212,721,931 

 
251,152,195 

      หกั รำยได้รอตดับญัชี (20,133,733) 
 

(19,634,968) 
 

(22,086,038) 
      หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (10,964,711) 

 
(10,573,666) 

 
(10,759,343) 

      หกั คำ่เผ่ือกำรปรับมลูค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ (1,135) 
 

(2,294) 
 

(432) 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสุทธิ 166,310,917 

 
182,511,003 

 
218,306,382 

ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ 3,728,384 
 

4,094,492 
 

3,724,922 
ท่ีดนิ อำคำร และอปุกรณ์สทุธิ 2,091,799 

 
2,744,165 

 
2,772,514 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนสทุธิ 733,724 
 

795,761 
 

1,117,889 
คำ่ควำมนิยม 3,066,035 

 
3,066,035 

 
3,066,035 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 1,680,935 
 

1,703,440 
 

1,861,740 
ลกูหนีส้ ำนกัหกับญัชี 629,469 

 
3,992,555 

 
3,411,791 

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 7,602,021 
 

4,741,374 
 

4,212,723 
สินทรัพย์อ่ืนสทุธิ 2,157,627 

 
3,009,956 

 
3,432,183 

รวมสินทรัพย์ 233,776,379 
 

259,335,244 
 

306,329,498 
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ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 

 
งบการเงนิรวม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 
     

หนีส้ิน 
     

เงินรับฝำก 109,922,919 
 

132,878,106 
 

181,693,821 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ 8,359,651 

 
8,289,723 

 
13,156,615 

หนีส้ินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 225,390 
 

557,819 
 

503,487 
หนีส้ินทำงกำรเงินท่ีก ำหนดให้แสดงด้วยมลูค่ำยตุธิรรม -  -  1,193,144 
หนีส้ินตรำสำรอนพุนัธ์ 2,499,389 

 
4,303,925 

 
3,438,329 

ตรำสำรหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 56,054,619 
 

56,657,584 
 

49,008,059 
ประมำณกำรหนีส้ิน 567,823 

 
632,129 

 
779,584 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 54,614 
 

160,138 
 

20,457 
เจ้ำหนีส้ ำนกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 2,885,681 

 
422,323 

 
120,194 

เจ้ำหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 4,382,762 
 

4,514,754 
 

5,297,794 
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 476,549 

 
499,498 

 
692,732 

เจ้ำหนีอ่ื้น 1,876,181 
 

2,924,233 
 

2,232,379 
เจ้ำหนีก้รมบงัคบัคดี 575,380 

 
575,380 

 
- 

ภำษีเงินได้นิตบิคุคลและภำษีธุรกิจเฉพำะค้ำงจ่ำย 605,053 
 

558,172 
 

854,568 
หนีส้ินอ่ืน  4,773,014 

 
4,813,228 

 
4,997,775 

รวมหนีส้ิน 193,259,025 
 

217,787,012 
 

263,988,938 
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ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 

 
งบการเงนิรวม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

ส่วนของเจ้าของ 
     

ทนุเรือนหุ้น 
     

   ทนุจดทะเบียน 
     

      หุ้นสำมญั 846,751,109 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท 8,467,511 
 

8,467,511 
 

8,467,511 

   ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว  
 

 
  

      หุ้นสำมญั 846,751,109 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท 8,467,511 
 

8,467,511 
 

8,467,511 
ส่วนเกินมลูคำ่หุ้น 9,356,233 

 
9,356,233 

 
9,356,233 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 1,116,748 
 

1,531,618 
 

568,882 
ก ำไรสะสม  

 
 

 
 

   จดัสรรแล้ว  
 

 
 

 
      ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 852,337 

 
852,337 

 
852,337 

      อ่ืนๆ 380 
 

380 
 

380 
   ยงัไม่ได้จดัสรร 20,504,824 

 
21,124,099 

 
22,935,113 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 40,298,033 
 

41,332,178 
 

42,180,456 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 219,321 

 
216,054 

 
160,104 

รวมส่วนของเจ้าของ 40,517,354 
 

41,548,232 
 

42,340,560 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 233,776,379 
 

259,335,244 
 

306,329,498 
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ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   

 
งบการเงนิรวม 

 
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2561 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

รำยได้ดอกเบีย้ 14,869,138 
 

14,844,465 
 

16,294,353 
คำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้ 4,436,088 

 
4,216,027 

 
5,032,721 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 10,433,050 
 

10,628,438 
 

11,261,632 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 4,174,296 
 

4,448,116 
 

5,022,025 

คำ่ใช้จ่ำยคำ่ธรรมเนียมและบริกำร 467,747 
 

392,980 
 

442,747 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,706,549 
 

4,055,136 
 

4,579,278 

ก ำไรสทุธิจำกธุรกรรมเพ่ือค้ำ 
    

 

และปริวรรตเงินตรำตำ่งประเทศ 577,240 
 

268,337 
 

457,007 

ก ำไรสทุธิจำกหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีก ำหนดให้แสดง      
ด้วยมลูค่ำยตุธิรรม -  -  62,709 

ก ำไรสทุธิจำกเงินลงทนุ 203,326 
 

177,943 
 

389,893 
รำยได้จำกเงินปันผลและส่วนแบง่ก ำไร 442,456 

 
673,584 

 
967,561 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ 792,921 
 

494,417 
 

384,989 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 16,155,542 
 

16,297,855 
 

18,103,069 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
    

 

คำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน 4,767,079 
 

4,967,514 
 

5,573,375 

คำ่ตอบแทนกรรมกำร 31,982 
 

67,367 
 

46,688 
คำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ีและอปุกรณ์ 968,748 

 
988,137 

 
1,163,974 

คำ่ภำษีอำกร 334,831 
 

332,325 
 

392,544 

ขำดทนุจำกกำรปรับมลูคำ่ทรัพย์สินรอกำรขำย 25,898 
 

276,330 
 

244,229 

ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย (545,112) 
 

209,155 
 

237,664 

อ่ืน ๆ 1,768,984 
 

1,737,545 
 

1,811,985 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 7,352,410 
 

8,578,373 
 

9,470,459 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ 2,313,121 
 

763,224 
 

1,245,495 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 6,490,011 
 

6,956,258 
 

7,387,115 
ภำษีเงินได้ 878,896 

 
1,190,205 

 
1,342,829 

ก าไรสุทธิ 5,611,115 
 

5,766,053 
 

6,044,286 

 
 



  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

สว่นที่ 3-13 หน้ำ 13-7 

 
ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตอ่) 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   

 
งบการเงนิรวม 

 
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2561 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
     

  รำยกำรท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือ 
     

        ขำดทนุในภำยหลงั 
     

    ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุในสิทธิเรียกร้อง (74,019) 
 

(128,260) 
 

(24,104) 

    ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุเผ่ือขำย 341,924 
 

685,108 
 

(1,113,180) 

    ขำดทนุจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินจำกกำรด ำเนินงำนในตำ่งประเทศ -  (9,805)  (2,849) 

  ภำษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 
    

 

        ส ำหรับรำยกำรท่ีจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน 
    

 

        ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั (66,939) 
 

(134,863) 
 

217,633 

  รวมรำยกำรท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือ 
    

 

        ขำดทนุในภำยหลงั 200,966 
 

412,180 
 

(922,500) 

  รำยกำรท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือ 
    

 

        ขำดทนุในภำยหลงั 
    

 

    กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 313 
 

(46,479) 
 

3,397 

    ภำษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน 
    

 

        ส ำหรับรำยกำรจะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน 
    

 

        ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั (1,153) 
 

9,296 
 

(680) 

  รวมรำยกำรท่ีจะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือ 
    

 

        ขำดทนุในภำยหลงั (840) 
 

(37,183) 
 

2,717 

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ 200,126 
 

374,997 
 

(919,783) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 5,811,241 
 

6,141,050 
 

5,124,503 

กำรแบง่ปันก ำไรสทุธิ 
    

 

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 5,546,725 
 

5,736,869 
 

6,041,983 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 64,390 
 

29,184 
 

2,303 
กำรแบง่ปันก ำไรเบด็เสร็จรวม 

    
 

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 5,756,452 
 

6,114,527 
 

5,123,220 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 54,789 

 
26,523 

 
1,283 

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

 
 

  
 

ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท) 6.55 
 

6.78 
 

7.14 

 



  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

สว่นที่ 3-13 หน้ำ 13-8 

 
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

 
งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
     

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 6,490,011 
 

6,956,258 
 

7,387,115 

รำยกำรปรับกระทบก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 
    

 

เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
    

 

คำ่เสือ่มรำคำ 335,924 
 

683,545 
 

554,330 

รำยจ่ำยตดับญัชี 103,846 
 

128,855 
 

128,127 

สว่นเกินตดัจ ำหน่ำยของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 105,046 
 

110,977 
 

604,565 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 3,290,995 
 

1,695,290 
 

2,499,319 

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่เงินลงทนุในสทิธิเรียกร้อง 25,814 
 

49,704 
 

18,157 

ก ำไรจำกกำรโอนเงินลงทนุในสทิธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ ยืม (486) 
 

- 
 

- 

ขำดทนุ(ก ำไร)ท่ียงัไม่เกิดขึน้จำกธุรกรรมเพ่ือค้ำและ 
   ปริวรรตเงินตรำตำ่งประเทศ 

 
292,282  

 
(216,057)  

(807,516) 

(ก ำไร) ขำดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จำกกำรเปล่ียนแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมของหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ (731,920) 
 

201,768 
 

550,389 

(โอนกลบั) ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่เงินลงทนุทัว่ไป 101 
 

990 
 

(23) 

ขำดทนุจำกกำรลดรำคำทรัพย์สนิรอกำรขำย  25,899 
 

276,331 
 

244,229 

(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์อ่ืน (371) 
 

4,962 
 

6,402 

(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (331,428) 
 

(191,333) 
 

1,221,206 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (17,665) 
 

(6,677) 
 

(28,109) 

ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ -  16,313  - 

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 5,044 
 

239 
 

15,724 

รำยได้อ่ืน (223,372) 
 

- 
 

- 

รำยได้ดอกเบีย้สทุธิ (10,538,096) 
 

(10,739,415) 
 

(11,866,197) 

รำยได้เงินปันผล (442,456) 
 

(673,584) 
 

(967,561) 

เงินสดรับดอกเบีย้ 14,977,827 
 

14,912,521 
 

16,814,365 

เงินสดจ่ำยดอกเบีย้ (4,697,259) 
 

(4,226,660) 
 

(4,750,514) 

เงินปันผลรับจำกหุ้น 441,133 
 

675,080 
 

959,811 

เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (1,334,469) 
 

(1,278,544) 
 

(1,141,708) 

คำ่ใช้จ่ำยประมำณกำรหนีส้นิเพิ่มขึน้ 150,823 
 

17,827 
 

150,852 

ภำษีธุรกิจเฉพำะค้ำงจ่ำยเพิ่มขึน้ (ลดลง) (1,543) 
 

4,316 
 

7,410 

คำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยลดลง 127,612 
 

141,271 
 

102,322 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด ำเนินงำน 8,053,292  8,543,977  11,702,695 



  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

สว่นที่ 3-13 หน้ำ 13-9 

 
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 

 

 
งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

 พันบาท 
 

พันบาท  พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ตอ่)  
  

 
 

สนิทรัพย์ด ำเนินงำน (เพิ่มขึน้) ลดลง  
  

 
 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (1,965,229) 
 

(36,590)  (16,693,672) 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำและเผ่ือขำย (6,812,691) 
 

(1,907,879)  5,588,949 

เงินลงทนุในสทิธิเรียกร้อง 244,298 
 

205,180  265,564 

เงินลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ -  (2,545)  (5) 

เงินให้สนิเช่ือและลกูหนี ้ (4,766,306) 
 

(22,597,893)  (42,451,234) 

ทรัพย์สนิรอกำรขำย 4,849,197 
 

4,132,466  4,485,717 

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 6,429,807 
 

2,860,647  528,651 

ลกูหนีส้ ำนกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 339,438 
 

(3,363,086)  580,764 

สนิทรัพย์อ่ืน 777,744 
 

(885,483)  (437,580) 

หนีส้นิด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

   
  

เงินรับฝำก 5,596,020 
 

22,955,187  48,815,715 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (635,790) 
 

(69,928)  4,866,892 

หนีส้นิจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม (163,193) 
 

332,429  (54,332) 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ (167,078) 
 

(90,000)  - 

เจ้ำหนีส้ ำนกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 1,810,160 
 

(2,463,358)  (302,129) 

เจ้ำหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (4,913,635) 
 

131,992  783,040 

เจ้ำหนีอ่ื้น 212,579 
 

1,064,935  (1,270,062) 

หนีส้นิอ่ืน (304,153) 
 

(126,396)  (25,010) 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 8,584,460 
 

8,683,655  16,383,963 

 



  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

สว่นที่ 3-13 หน้ำ 13-10 

 
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 

 
งบการเงนิรวม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
     

เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ระยะยำว (1,578,939) 
 

(8,950,923) 
 

(14,981,724) 

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ระยะยำว 2,176,610 
 

5,738,381 
 

10,171,354 

เงินสดจ่ำยเพ่ือลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ (47,504) 
 

- 
 

- 

เงินสดรับจำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ -  226  - 

เงินสดจ่ำยสว่นปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์ (545,605) 
 

(686,364) 
 

(471,037) 

เงินสดรับจำกกำรขำยอปุกรณ์ 23,587 
 

28,967 
 

29,676 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (162,143) 
 

(188,712) 
 

(447,984) 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมลงทนุ (133,994) 
 

(4,058,425) 
 

(5,699,715) 

   
 

 
 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
  

 
 

 

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้  103,720,782 
 

87,963,601 
 

88,982,174 

เงินสดจ่ำยเพ่ือกำรไถ่ถอนหุ้นกู้  (108,586,033) 
 

(87,211,715) 
 

(96,613,438) 

เงินสดรับจำกกำรออกหนีส้นิทำงกำรเงินท่ีก ำหนดให้แสดงด้วยมลูคำ่ยตุธิรรม -  -  1,193,144 

เงินปันผลจ่ำย (3,386,978) 
 

(5,080,382) 
 

(4,233,683) 

เงินปันผลจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (61,918) 
 

(28,733) 
 

(29,302) 

เงินลดทนุของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทย่อย (946) 
 

(1,057) 
 

(69,190) 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (8,315,093) 
 

(4,358,286) 
 

(10,770,295) 

 
 

 
 

 
 

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน -  (9,805)  (2,849) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 135,373 
 

266,944 
 

(86,047) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ ต้นงวด 1,032,052 
 

1,167,425 
 

1,424,564 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ ปลายงวด 1,167,425 
 

1,424,564 
 

1,335,668 
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ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด  (ตอ่) 

      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ 
     

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด 
     

รำยกำรท่ีไม่ใชเ่งินสดท่ีมีสำระส ำคญัได้แก่ 
  

 
งบการเงนิรวม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

 
พันบาท 

เจ้ำหนีซ้ือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ (ลดลง) (12,520) 
 

(16,884) 
 

2,828 

ลกูหนีโ้อนทรัพย์สนิเพ่ือช ำระหนี ้ 4,005,742 
 

4,774,905 
 

4,360,376 

สว่นเกินกว่ำทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรมของ 
    

 

     เงินลงทนุในสทิธิเรียกร้องเพิ่มขึน้ (ลดลง) (74,019) 
 

(128,260) 
 

(24,104) 

สว่นเกินกว่ำทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรมของ 
    

 

    เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยเพิ่มขึน้ (ลดลง) 341,924 
 

685,108 
 

(1,113,180) 

โอนเงินลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์เป็นท่ีดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 18,736 
 

684,763 
 

125,608 

โอนงำนระหว่ำงตดิตัง้เป็นท่ีดนิ อำคำร และอปุกรณ์ -  41,585  (105,091) 

โอนงำนระหว่ำงตดิตัง้เป็นสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน -  204,521  (361,958) 

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

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)      

อตัรำก ำไรขัน้ต้น(A) 74.2 76.1 74.3 
อตัรำก ำไรสทุธิ* 32.3 34.8 33.1 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 14.2 14.1 14.5 
อตัรำดอกเบีย้รับจำกเงินให้สินเช่ือ(B)    7.5 7.5 7.2 
อตัรำดอกเบีย้จ่ำย(C) 2.5 2.3 2.3 
ส่วนต่ำงอตัรำดอกเบีย้จำกเงินให้สินเช่ือ 4.9 5.2 5.0 
อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ 7.3 5.0 6.2 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)       
อตัรำส่วนรำยได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สินทรัพย์(D) 4.4 4.3 4.0 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ 2.4 2.3 2.1 
อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์* (เทำ่) 0.1 0.1 0.1 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)       
อตัรำส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของเจ้ำของ  4.8 5.2 6.2 
อตัรำส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินฝำก 160.4 144.6 125.4 
อตัรำส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินฝำกและเงินกู้ ยืม 106.3 101.4 98.8 
อตัรำส่วนเงินฝำกตอ่หนีส้ินรวม 56.9 61.0 68.8 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล** 91.6 73.8 70.1 

เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เส่ียง (งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร) 18.5 16.5 16.3 
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)       

อตัรำส่วนค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู(E)ตอ่สินเช่ือรวม 6.2 5.5 4.7 
อตัรำส่วนหนีส้ญูตอ่สินเช่ือรวม 1.1 1.1 1.0 
อตัรำส่วนเงินให้สินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รำยได้ตอ่สินเช่ือรวม 5.6 5.0 4.1 
อตัรำส่วนดอกเบีย้ค้ำงรับตอ่สินเช่ือรวมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 0.5 0.5 0.5 

อัตราส่วนอ่ืนๆ (Other Ratio)       
อตัรำส่วนเงินกองทนุสภำพคล่องตอ่หนีส้ินทัว่ไป (NCR เกณฑ์ กลต.) - บล.ภทัร 32.22 32.31  62.42 

* รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวมขำดทนุจำกทรัพย์สินรอกำรขำย 
**ที่ประชมุคณะกรรมกำรธนำคำร ครัง้ที่ 9/2561 เม่ือวนัที่ 23 สิงหำคม 2561 มีมติอนมุตัิกำรจำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำล จำกผลกำรด ำเนินงำนงวดวนัที่ 
1 มกรำคม – 30 มิถนุำยน 2561 ในอตัรำหุ้นละ 2.0 บำท ซึง่จำ่ยเงินปันผลวนัที่ 21 กนัยำยน 2561 

(A) อตัรำก ำไรขัน้ต้น = รำยได้ดอกเบีย้สทุธิ+รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ / รำยได้ดอกเบีย้+ รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำร 
(B) อตัรำดอกเบีย้รับ = รำยได้ดอกเบีย้ของเงนิให้สนิเช่ือและรำยได้ดอกเบีย้ของเช่ำซือ้และสญัญำเช่ำกำรเงิน/(เงินให้สนิเช่ือเฉล่ีย) 
(C)  อตัรำดอกเบีย้จ่ำย = คำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้/(เงินฝำกเฉล่ีย+เงินกู้ ยืมเฉล่ีย+รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินท่ีมีดอกเบีย้เฉล่ีย) 
(D) อตัรำสว่นรำยได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สนิทรัพย์ = รำยได้ดอกเบีย้สทุธิ/สนิทรัพย์เฉล่ีย   
(E)    อตัรำสว่นคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู รวมคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู-ส ำรองทัว่ไปและคำ่เผ่ือกำรปรับมลูคำ่จำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยงบกำรเงินของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ส ำหรับงวดปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2561 ซึง่อธิบำยกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัในข้อมลูทำงกำรเงินรวม โดยเป็นกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนรวม และฐำนะ
กำรเงินรวมส ำหรับงวดปี 2561 กบังวดปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงันี ้

ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงนิและตลาดทุน 

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยำยตวัได้ดใีนระดบัใกล้เคยีงกบัศกัยภำพ โดยอตัรำกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจในชว่ง 3 
ไตรมำสแรกอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 4.3 ส ำหรับเศรษฐกิจในไตรมำสที่ 4 ยงัคงขยำยตวัได้อยำ่งตอ่เนื่องจำกไตรมำสก่อน โดยเป็นผล
จำกกำรเติบโตของอปุสงค์ในประเทศทัง้กำรบริโภคและกำรลงทนุของภำคเอกชนเป็นส ำคญั โดยกำรบริโภคภำคเอกชนขยำย
ตวัอยำ่งชดัเจนในหมวดสนิค้ำคงทน (โดยเฉพำะรถยนต์) ขณะที่กำรบริโภคในหมวดสนิค้ำไมค่งทนและกึ่งคงทนหดตวัลง สว่น
หนึง่เป็นผลจำกรำยได้ของครัวเรือนในภำคกำรเกษตรที่ลดลงจำกทัง้ด้ำนรำคำและผลผลติ กำรลงทนุภำคเอกชนฟืน้ตวัดีขึน้
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งหมวดเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ สอดคล้องกบักำรน ำเข้ำสนิค้ำทนุของภำคเอกชน ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลจำกกำร
ย้ำยฐำนกำรผลติของธุรกิจฮำร์ดดิสก์ไดรฟ์มำยงัประเทศไทยในชว่งก่อนหน้ำ ขณะที่กำรใช้จำ่ยภำครัฐหดตวัเลก็น้อยตำม
รำยจำ่ยลงทนุท่ีหดตวัจำกผลของฐำนสงูจำกกำรเร่งเบิกจ่ำยในปีก่อน ส ำหรับด้ำนกำรสง่ออก มลูคำ่กำรสง่สนิค้ำออกในปี 
2561 ขยำยตวัร้อยละ 6.7 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ในสว่นของภำคกำรทอ่งเที่ยว จ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวโดยรวมในปี 2561 อยู่
ที่ 38.3 ล้ำนคน ขยำยตวัร้อยละ 7.9 จำกปีก่อนตำมกำรขยำยตวัของจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวในตลำดส ำคญั เช่น มำเลเซีย อินเดยี 
เกำหลใีต้ ญ่ีปุ่ น และรัสเซีย ประกอบกบัในช่วงเดือนธนัวำคม 2561 จ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวจีนกลบัมำขยำยตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 
5 เดือน หลงัจำกเหตกุำรณ์เรือลม่ที่จงัหวดัภเูก็ต สว่นหนึง่เป็นผลจำกมำตรกำรยกเว้นคำ่ธรรมเนยีม Visa on Arrival ที่เร่ิมใช้
เมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2561 เป็นผลให้ในรอบปี 2561 นกัทอ่งเที่ยวจีนมจี ำนวนเทำ่กบั 10.5 ล้ำนคน ขยำยตวัร้อยละ 7.4 
เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปีก่อน ทัง้นี ้อตัรำกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจไทยส ำหรับปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 4.1 

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีทิศทำงชะลอตวัลง โดยภำคกำรสง่ออกและภำคกำรทอ่งเที่ยวซึง่เป็นตวัขบัเคลือ่นหลกัมี
แนวโน้มชะลอตวัลงจำกผลของสงครำมทำงกำรค้ำระหวำ่งประเทศสหรัฐอเมริกำและจีน สว่นภำคกำรบริโภคอำจได้รับแรง
กดดนัจำกรำยได้ภำคกำรเกษตรที่ลดลงและหนีค้รัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสงู ขณะที่อตัรำเงินเฟอ้ยงัคงอยูใ่นระดบัต ำ่ ทัง้นี ้ ปัจจยั
เสีย่งอื่นๆ ที่ต้องติดตำมตอ่ไป ได้แก่ กำรชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เศรษฐกิจจีน ภำคกำรทอ่งเที่ยวที่อำจ
ขยำยตวัต ่ำกวำ่ทีค่ำด ควำมไมแ่นน่อนทำงกำรเมือง และควำมผนัผวนของคำ่เงินบำทในทิศทำงแขง็คำ่ที่อำจกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัด้ำนกำรค้ำระหวำ่งประเทศ  อยำ่งไรก็ตำม หำกมีกำรเร่งกำรลงทนุภำครัฐ กำรกระตุ้นทำงกำรคลงั 
กำรย้ำยฐำนกำรลงทนุจำกตำ่งประเทศมำยงัประเทศไทยมำกกวำ่ทีค่ำด ก็อำจเป็นปัจจยัสนบัสนนุกำรบริโภคและกำรลงทนุ
ภำคเอกชนให้ขยำยตวัได้มำกกวำ่ทีค่ำดกำรณ์ไว้และลดทอนผลกระทบด้ำนลบจำกปัจจยัภำยนอกได้บำงสว่น 

ด้ำนนโยบำยกำรเงิน เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) มมีติให้ปรับขึน้อตัรำ
ดอกเบีย้นโยบำยร้อยละ 0.25 ตอ่ปี จำกร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ตอ่ปี ซึง่นบัเป็นกำรปรับขึน้ของอตัรำดอกเบีย้นโยบำย
ครัง้แรกในรอบ 7 ปี โดยปัจจยัหลกัในกำรปรับขึน้อตัรำดอกเบีย้ คือ เพื่อลดควำมเสีย่งด้ำนเสถียรภำพของระบบกำรเงินและ
เพื่อสร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงิน (Policy Space) ส ำหรับอนำคตเป็นส ำคญั  

ในสว่นของตลำดรถยนต์ส ำหรับปี 2561 มีกำรฟืน้ตวัอยำ่งตอ่เนื่อง โดยยอดขำยรถยนต์รวมมจี ำนวนเทำ่กบั 
1,041,739 คนั ขยำยตวัร้อยละ 19.5 ตอ่ปี ยอดขำยรถยนต์เชิงพำณิชย์และยอดขำยรถยนต์นัง่สว่นบคุคลขยำยตวัร้อยละ 
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22.2 และร้อยละ 15.4 ตอ่ปีตำมล ำดบั ซึง่สำเหตหุนึง่ของกำรขยำยตวัอยำ่งมำกของยอดขำยรถยนต์นัง่สว่นบคุคลเป็นเพรำะ
ผลจำกฐำนต ำ่ในปีก่อน กำรถึงรอบเปลีย่นรถยนต์หลงัจำกโครงกำรรถยนต์คนัแรก รวมถงึกิจกรรมสง่เสริมกำรขำยของคำ่ย
รถยนต์ที่มีอยูอ่ยำ่งตอ่เนื่อง  

ส ำหรับตลำดทนุ มลูคำ่กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์เฉลีย่ตอ่วนัในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และตลำดเอม็ เอ ไอ ส ำหรับปี 2561 
เทำ่กบั 57,674 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.1 จำก 50,114 ล้ำนบำทในปี 2560 ดชันีตลำดหลกัทรัพย์ฯ (SET index) ณ สิน้ปี 
2561 ปิดที่ 1,563.88 จดุ ลดลงร้อยละ 10.8 จำก 1,753.71 จดุ ณ สิน้ปี 2560 

ภาพรวมการด าเนินธุรกิจในปี 2561 

สนิเช่ือรวมของธนำคำรในปี 2561 ขยำยตวัร้อยละ 18.5 เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2560 โดยกำรขยำยตวัมำจำก
สนิเช่ือทกุประเภท ในด้ำนคณุภำพของสนิเช่ือ ปริมำณสนิเช่ือด้อยคณุภำพรวมปรับลดลง โดยสดัสว่นสนิเช่ือด้อยคณุภำพตอ่
สนิเช่ือรวม ณ สิน้ปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 4.1 ลดลงจำกร้อยละ 5.0 ณ สิน้ปี 2560  

ด้ำนธุรกิจบริหำรหนี ้ ธนำคำรขำยทรัพย์รอกำรขำยได้ในปี 2561 จ ำนวน 1,378 ล้ำนบำท และมีก ำไรจำกกำรขำย
อสงัหำริมทรัพย์รอกำรขำยจ ำนวน 703 ล้ำนบำท ในขณะทีธุ่รกิจตลำดเงินสำมำรถท ำรำยได้จ ำนวน 301 ล้ำนบำทในปี 2561  

ด้ำนธุรกิจตลำดทนุ บล.ภทัร มีสว่นแบง่ตลำดในกำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และตลำด 
เอ็ม เอ ไอ (ไมร่วมบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท) ในปี 2561 ลดลงจำกร้อยละ 4.69 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 4.55 คิดเป็น
อนัดบัท่ี 7 จำกจ ำนวนบริษัทหลกัทรัพย์ทัง้หมด 38 แหง่ ในสว่นธุรกิจวำนิชธนกิจสำมำรถท ำรำยได้รวมจ ำนวน 822 ล้ำนบำท 
ธุรกิจจดักำรกองทนุมีรำยได้คำ่ธรรมเนียมรวมจ ำนวน 801 ล้ำนบำท และธุรกิจกำรลงทนุเมื่อรวมผลขำดทนุจำกกำรวดัมลูคำ่
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยมผีลก ำไรรวมจ ำนวน 99 ล้ำนบำท 

ส ำหรับปี 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรสทุธิ (ไม่รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย) เท่ำกับ 6,042 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกบัก ำไรสทุธิจ ำนวน 5,737 ล้ำนบำทในปี 2560 และมีก ำไรเบ็ดเสร็จรวมเท่ำกบั 5,123 ล้ำนบำท 
ลดลงร้อยละ 16.2 จำกจ ำนวน 6,115 ล้ำนบำทในปี 2560 โดยก ำไรเบ็ดเสร็จรวมได้รวมผลจำกกำรวดัมลูค่ำหลกัทรัพย์เผ่ือ
ขำยอนัเป็นผลจำกควำมผนัผวนของตลำดทนุ   

ผลการด าเนินงานรวมของธนาคารและบริษัทย่อย    

 

 อัตราส่วนต่างๆ (ร้อยละ) 
ไตรมาส

ที่ 
4/2560 

ปี 2560 ไตรมาส
ที่ 

1/2561 

ไตรมาส
ที่ 

2/2561 

ไตรมาส
ที่ 

3/2561 

ไตรมาส
ที่ 

4/2561 

ปี 2561 

อตัรำกำรเติบโตของเงินให้สินเช่ือ  4.8 9.3 5.7 4.3 3.5 3.8 18.5 
สินเช่ือด้อยคณุภำพตอ่สินเช่ือรวม  
(ไมร่วมรำยกำรระหวำ่งธนำคำร) 

5.0 5.0 4.7 4.5 4.2 4.1 4.1 

อตัรำสว่นกำรตัง้ส ำรองตอ่สินเช่ือด้อยคณุภำพ 109.8 109.8 110.9 113.8 115.6 114.8 114.8 
อตัรำสว่นส ำรองตอ่ส ำรองตำมเกณฑ์ 188.6 188.6 186.1 183.0 184.9 186.3 186.3 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561  

 สว่นที่ 3-14 หน้ำ 14-3 

รำยกำรแสดงก ำไรขำดทนุ 

ส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ข้อมูลทางการเงินรวม เปล่ียนแปลง 
(พันบาท)              2561            2560      จ านวนเงนิ     ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบีย้ 16,294,353 14,844,465 1,449,888 9.8 

คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ 5,032,721 4,216,027 816,694 19.4 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 11,261,632 10,628,438 633,194 6.0 

รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำร 5,022,025 4,448,116 573,909 12.9 

คำ่ใช้จำ่ยคำ่ธรรมเนียมและบริกำร 442,747 392,980 49,767 12.7 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,579,278 4,055,136 524,142 12.9 

ก ำไรสทุธิจำกธุรกรรมเพ่ือค้ำและปริวรรตเงินตรำตำ่งประเทศ 457,007 268,337 188,670 70.3 

ก ำไรสทุธิจำกหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีก ำหนดให้แสดงด้วยมลูค่ำยตุิธรรม 62,709 0 62,709 n.a. 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเงินลงทนุ 389,893 177,943 211,950 119.1 
รำยได้จำกเงินปันผลและสว่นแบง่ก ำไร 967,561 673,584 293,977 43.6 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 384,989 494,417 (109,428) (22.1) 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 18,103,069 16,297,855 1,805,214 11.1 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ     

คำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัพนกังำน 5,573,375 4,967,514 605,861 12.2 
คำ่ตอบแทนกรรมกำร 46,688 67,367 (20,679) (30.7) 

คำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัอำคำรสถำนที่และอปุกรณ์ 1,163,974 988,137 175,837 17.8 

คำ่ภำษีอำกร 392,544 332,325 60,219 18.1 

ขำดทนุจำกกำรปรับมลูคำ่ทรัพย์สินรอกำรขำย 244,229 276,330 (32,101) (11.6) 
ขำดทนุจำกกำรขำยทรัพย์สนิรอกำรขำย 237,664 209,155 28,509 13.6 

อ่ืนๆ 1,811,985 1,737,545 74,440 4.3 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 9,470,459 8,578,373 892,086 10.4 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ 1,245,495 763,224 482,271 63.2 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 7,387,115 6,956,258 430,857 6.2 

ภำษีเงินได้ 1,342,829 1,190,205 152,624 12.8 

ก าไรสุทธิ 6,044,286 5,766,053 278,233 4.8 

 

    

การแบ่งปันก าไรสุทธิ     
สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 6,041,983 5,736,869 305,114 5.3 
สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 2,303 29,184 (26,881) (92.1) 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม     
สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,123,220 6,114,527 (991,307) (16.2) 
สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 1,283 26,523 (25,240) (95.2) 

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่     

ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท) 
                      

7.14  
                 

6.78  
                   

0.36  
             

5.3  
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ผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559   

ธนำคำรและบริษัทยอ่ยมีก ำไรสทุธิ (ไมร่วมสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) เทำ่กบั 6,042 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.3 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 โดยเป็นก ำไรสทุธิของธุรกิจตลำดทนุซึง่ด ำเนินกำรโดยทนุภทัรและบริษัทยอ่ยจ ำนวน 1,380 ล้ำน
บำท หำกพิจำรณำก ำไรเบ็ดเสร็จรวมจะเทำ่กบั 5,123 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 16.2 โดยเป็นก ำไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจตลำดทนุ
จ ำนวน 585 ล้ำนบำท ซึง่ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมดงักลำ่วได้รวมผลจำกกำรวดัมลูคำ่หลกัทรัพย์เผ่ือขำยอนัเป็นผลจำกควำมผนัผวน
ของตลำดทนุ 

รายไดด้อกเบีย้ มจี ำนวน 16,294 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.8 จำกปี 2560 ซึง่เป็นผลจำกกำรเตบิโตของสนิเช่ือ โดย
รำยได้ดอกเบีย้ของเงินให้สนิเช่ือเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.5 ในขณะท่ีรำยได้จำกเช่ำซือ้และสญัญำเชำ่กำรเงินเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.1 
ในขณะทีร่ำยได้ดอกเบีย้จำกเงินลงทนุในสทิธิเรียกร้องลดลงร้อยละ 39.1 

 

งวดปีสิน้สุดวันที่ งบการเงนิรวม เปล่ียนแปลง 
  31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 16,294 14,844 1,450 9.8 

เงินให้สินเช่ือ 6,203 5,023 1,180 23.5 

รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 246 155 91 58.4 

เชำ่ซือ้และสญัญำเชำ่กำรเงิน 9,074 8,805 269 3.1 

เงินลงทนุ 458 378 80 21.1 

เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้อง 292 480 (188) (39.1) 

อ่ืนๆ 22 3 19 614.0 

 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย มีจ ำนวน 5,033 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.4 จำกปี 2560 จำกกำรเพิ่มขึน้ของปริมำณเงินรับ
ฝำกที่เพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยตวัของสนิเช่ือ ส ำหรับปี 2561 อตัรำดอกเบีย้จ่ำยยงัคงอยูใ่นระดบัเดียวกบัปี 2560 ที่ร้อยละ 2.3 

 

งวดปีสิน้สุดวันที่ งบการเงนิรวม เปล่ียนแปลง 
  31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 5,033 4,216 817 19.4 

   เงินรับฝำก 2,642 2,270 373 16.4 

   รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 155 118 38 32.1 

   ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 1,237 1,031 206 19.9 

   คำ่ธรรมเนียมในกำรกู้ยืมเงิน 20 6 14 247.7 

   เงินน ำสง่ FIDF และ DPA 931 754 177 23.5 

   อ่ืนๆ 47 38 10 26.2 
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รายได้ดอกเบี้ยสทุธิ มีจ ำนวน 11,262 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 633 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.0 จำกรำยได้ดอกเบีย้
สทุธิจ ำนวน 10,628 ล้ำนบำทในปี 2560 อตัรำดอกเบีย้รับของเงินให้สินเช่ือส ำหรับปี 2561 ลดลงจำกร้อยละ 7.5 ในปี 2560 
เป็นร้อยละ 7.2 โดยหลกัเป็นผลมำจำกกำรท่ีสนิเช่ือของธนำคำรมีกำรขยำยตวัสงูในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำในสินเช่ือประเภท
ที่มีอตัรำดอกเบีย้รับโดยเฉลี่ยน้อยกว่ำอตัรำดอกเบีย้รับของสินเช่ือรวมของธนำคำร ซึ่งได้แก่ สินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศยั สินเช่ือ
บรรษัท รวมถึงสินเช่ือธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ ในขณะที่อตัรำดอกเบีย้จ่ำยอยู่ในระดบัคงที่ที่ร้อยละ 2.3 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 
2560 สง่ผลให้สว่นตำ่งของอตัรำดอกเบีย้ส ำหรับปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 5.0 ปรับลดลงจำกร้อยละ 5.2 ในปี 2560   

 

อัตราส่วนต่างๆ (ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 
4/2560 

ปี 2560 ไตรมาสที่ 
1/2561 

ไตรมาสที่ 
2/2561 

ไตรมาสที่ 
3/2561 

ไตรมาสที่ 
4/2561 

ปี 2561 

อตัรำดอกเบีย้รับของเงินให้สินเช่ือ 7.4 7.5 7.2 7.2 7.3 7.3 7.2 

อตัรำดอกเบีย้จำ่ย  2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 

สว่นตำ่งอตัรำดอกเบีย้ 5.1 5.2 4.9 4.9 5.1 5.0 5.0 

 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ มีจ ำนวน 4,579 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.9 จำกรำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
บริกำรสทุธิจ ำนวน 4,055 ล้ำนบำทในปี 2560 โดยในสว่นของธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรมีรำยรับจำกค่ำนำยหน้ำขำย
ประกนัจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.4 จำกรำยรับจำกค่ำนำยหน้ำขำยประกนัในปี 2560 ที่มีจ ำนวน 957 ล้ำน
บำท ในขณะที่ธุรกิจตลำดทนุมีรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมธุรกิจกำรจดักำรกองทุนจ ำนวน 801 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 49.9 
จำกรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมธุรกิจกำรจดักำรกองทนุจ ำนวน 535 ล้ำนบำทในปี 2560 รำยได้จำกที่ปรึกษำทำงกำรเงินและ
รำยได้จำกกำรจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์มีจ ำนวน 560 ล้ำนบำท1 เพิ่มขึน้จำกรำยได้จำกที่ปรึกษำทำงกำรเงินและรำยได้จำกกำร
จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์จ ำนวน 433 ล้ำนบำทในปี 2560 และรำยได้จำกคำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์จ ำนวน 1,563 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้เลก็น้อยจำกรำยได้จำกคำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในปี 2560 ที่มีจ ำนวน 1,545 ล้ำนบำท 

 รายไดจ้ากการด าเนินงาน มีจ ำนวน 18,103 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,805 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.1 จำกรำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำนในปี 2560 โดยนอกจำกรำยได้ดอกเบีย้สทุธิที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 และรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสทุธิที่เพิ่มขึน้
ร้อยละ 12.9 ตำมที่กลำ่วข้ำงต้นแล้ว ในปี 2561 ธนำคำรมีก ำไรจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศจ ำนวน 
457 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 70.3 ก ำไรจำกเงินลงทนุจ ำนวน 390 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 119.1 และรำยได้จำกเงินปันผล
และสว่นแบง่ก ำไรจ ำนวน 968 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 43.6 จำกปี 2560 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มีจ ำนวน 9,470 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.4 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนจ ำนวน 8,578 ล้ำนบำทในปี 2560 ส ำหรับกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำยส ำหรับปี 2561 มีผลขำดทนุจ ำนวน 238 
ล้ำนบำท เปรียบเทียบกบัปี 2560 ที่มีผลขำดทนุจ ำนวน 209 ล้ำนบำท โดยผลขำดทุนจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำยในปี 
2561 ประกอบไปด้วยผลขำดทนุจำกกำรขำยรถยดึจ ำนวน 941 ล้ำนบำท ซึ่งขำดทนุเพิ่มขึน้จำกผลขำดทนุจำกกำรขำยรถยึด
จ ำนวน 713 ล้ำนบำทในปี 2560 และก ำไรจำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์รอกำรขำยจ ำนวน 703 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกก ำไร

                                                           
1 ในปี 2561 ธุรกิจวำนิชธนกิจมีรำยได้รวมจ ำนวน 822 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยได้จำกท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน รำยได้จำกกำรจดัจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ รำยได้จำกคำ่นำยหน้ำและรำยได้อื่นๆ 
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จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์รอกำรขำยจ ำนวน 504 ล้ำนบำทในปี 2560 โดยในปี 2561 ธนำคำรขำยอสงัหำริมทรัพย์รอกำร
ขำยได้จ ำนวน 1,378 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2560 ที่มีจ ำนวน 987 ล้ำนบำท  

หำกไม่รวมผลก ำไรขำดทุนจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำยและผลขำดทนุจำกกำรปรับมลูค่ำทรัพย์สินรอกำรขำย   
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี  2561 เท่ำกับ 8,989 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.1 จำกปี 2560 ที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนจ ำนวน 8,093 ล้ำนบำท โดยมีค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับอำคำร สถำนที่และอปุกรณ์ที่เพิ่มขึน้จำกกำรที่ธนำคำรมีกำร
ปรับปรุงส ำนกังำนที่อำคำรเคเคพี ทำวเวอร์ ทัง้นี ้อตัรำสว่นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (ไม่รวมผลก ำไรขำดทนุจำกกำรขำย
ทรัพย์สนิรอกำรขำยและผลขำดทนุจำกกำรปรับมลูคำ่ทรัพย์สนิรอกำรขำย) ต่อรำยได้สทุธิส ำหรับปี 2561 เท่ำกบัร้อยละ 47.8 
ลดลงเลก็น้อยจำกปี 2560 ที่อยูท่ี่ร้อยละ 48.2  

หนีสู้ญ หนีส้งสยัจะสูญ และขาดทนุจากการด้อยค่า มีจ ำนวน 1,245 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัหนีส้ญู 
หนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่จ ำนวน 763 ล้ำนบำทในปี 2560 ทัง้นี ้กำรตัง้ส ำรองหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และ
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ (ไมร่วมกำรตัง้ส ำรองทัว่ไป) และรำยกำรขำดทนุจำกกำรขำยรถยึด (Credit Cost) ส ำหรับปี 2561 คิด
เป็นอตัรำร้อยละ 1.162 ของยอดสนิเช่ือเฉลีย่   

ณ สิน้ปี 2561 ยอดส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญและค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนีม้ีจ ำนวน 
10,760 ล้ำนบำท โดยมียอดส ำรองทัว่ไปทัง้สิน้จ ำนวน 4,500 ล้ำนบำท อตัรำสว่นส ำรองทัง้สิน้ตอ่ส ำรองตำมเกณฑ์เทำ่กบัร้อย
ละ 186.3 เปรียบเทียบกบัร้อยละ 188.6 ณ สิน้ปี 2560 และมีอตัรำสว่นส ำรองต่อสินเช่ือด้อยคณุภำพเท่ำกับร้อยละ 114.8 
เพิ่มขึน้จำกร้อยละ 109.8 ในปี 2560 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล มีจ ำนวน 1,343 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำภำษีเงินได้ร้อยละ 18.2  

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน เทำ่กบั 7.14 บำทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้จำกก ำไรขัน้พืน้ฐำนจ ำนวน 6.78 บำทตอ่หุ้นในปี 2560 

 

อัตราส่วนรายปี 
ไตรมาส
ที่ 4/2560 

ปี 2560 
ไตรมาส
ที่ 1/2561 

ไตรมาส
ที่ 2/2561 

ไตรมาส
ที่ 3/2561 

ไตรมาส
ที่ 4/2561 

ปี 2561 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,305 5,737 1,513 1,551 1,551 1,427 6,042 

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือ
หุ้นเฉลี่ย (ROAE) (ร้อยละ) 

12.8 14.1 14.4 14.7 15.0 13.7 14.5 

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือ
หุ้น (ROE) (ร้อยละ) 

13.0 14.2 14.6 14.5 15.0 13.9 14.6 

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
เฉลี่ย (ROAA) (ร้อยละ) 

2.1 2.3 2.3 2.2 2.1 1.9 2.1 

ก าไรเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 1,340 6,115 1,476 1,125 1,489 1,033 5,123 
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือ
หุ้นเฉลี่ย (ROAE) (ร้อยละ) 

13.2 15.0 14.0 10.7 14.4 9.9 12.3 

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือ
หุ้น (ROE) (ร้อยละ) 

13.4 15.2 14.3 10.5 14.4 10.0 12.4 

                                                           
2 ไมร่วมรำยกำรโอนกลบัขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องจ ำนวน 268 ล้ำนบำทในไตรมำสท่ี 3/2561 
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อัตราส่วนรายปี 
ไตรมาส
ที่ 4/2560 

ปี 2560 
ไตรมาส
ที่ 1/2561 

ไตรมาส
ที่ 2/2561 

ไตรมาส
ที่ 3/2561 

ไตรมาส
ที่ 4/2561 

ปี 2561 

อตัรำผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวมถัว
เฉลี่ย (ROAA) (ร้อยละ) 

2.1 2.5 2.2 1.6 2.0 1.4 1.8 

 

 ฐานะการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย 

 สินทรพัย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีจ ำนวน 306,329 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 46,994 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
18.1 จำก ณ สิน้ปี 2560 

 

สินทรัพย์ ข้อมูลทางการเงนิรวม    เปล่ียนแปลง 

(พันบาท) 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวคม 

2560 
จ านวนเงิน ร้อยละ 

 เงินสด  1,335,668 1,424,564 (88,896) (6.2) 

 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ  28,199,589 11,510,827 16,688,762 145.0 

 สินทรัพย์ตรำสำรอนพุนัธ์   3,315,858 3,373,938 (58,080) (1.7) 

 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิ  29,780,567 34,048,463 (4,267,896) (12.5) 

 เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องสทุธิ  1,769,505 2,170,438 (400,933) (18.5) 

 เงินลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์สทุธิ  22,132 148,233 (126,101) (85.1) 

 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ      

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 249,982,184 211,741,726 38,240,458 18.1 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ 1,170,011 980,205 189,806 19.4 

 รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 251,152,195 212,721,931 38,430,264 18.1 

หกั รำยได้รอตดับญัชี (22,086,038) (19,634,968) (2,451,070) 12.5 

หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (10,759,343) (10,573,666) (185,677) 1.8 

หกั คำ่เผ่ือกำรปรับมลูคำ่จำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ (432) (2,294) 1,862 (81.2) 

   รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสุทธิ 218,306,382 182,511,003 35,795,379 19.6 

 ทรัพย์สินรอกำรขำยสทุธิ  3,724,922 4,094,492 (369,570) (9.0) 

 ท่ีดนิ อำคำร และอปุกรณ์สทุธิ  2,772,514 2,744,165 28,349 1.0 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ  1,117,889 795,761 322,128 40.5 

 คำ่ควำมนิยม  3,066,035 3,066,035 0 0.0 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี  1,861,740 1,703,440 158,300 9.3 

 ลกูหนีส้ ำนกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 3,411,791 3,992,555 (580,764) (14.5) 

 ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 4,212,723 4,741,374 (528,651) (11.1) 

 สินทรัพย์อ่ืนสทุธิ  3,432,183 3,009,956 422,227 14.0 

 รวมสินทรัพย์  306,329,498 259,335,244 46,994,254 18.1 
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หนีสิ้นรวม มีจ ำนวน 263,989 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.2 จำก ณ สิน้ปี 2560 โดยเป็นเงินรับฝำกจ ำนวน 181,694 
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 36.7 ประกอบด้วยเงินฝำกประเภทจ่ำยคืนเมื่อสิน้ระยะเวลำร้อยละ 61.6 และเงินฝำกกระแสรำยวนั
และเงินฝำกออมทรัพย์ร้อยละ 38.4 ของเงินรับฝำกทัง้หมด โดยเป็นสดัสว่นที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัสดัสว่นเงินฝำกกระแส
รำยวนัและเงินฝำกออมทรัพย์ ณ สิน้ปี 2560 ที่ร้อยละ 40.6 

ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ ยืมมีจ ำนวน 49,008 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 13.5 จำก ณ สิน้ปี 2560 โดยในปี 2561 
ธนำคำรได้ออกหุ้ นกู้ รวมทัง้สิน้ 70,436 ล้ำนบำท อัตรำส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝำกและเงินกู้ ยืมเท่ำกับร้อยละ 99.1 
เปรียบเทียบกบัร้อยละ 101.8 ณ สิน้ปี 2560 

 

หนีส้ิน ข้อมูลทางการเงนิรวม เปล่ียนแปลง 

 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 

2561 
 31 ธันวาคม 

2560 จ านวนเงิน ร้อยละ 

 เงินรับฝำก  181,693,821 132,878,106 48,815,715 36.7 

 กระแสรำยวนั  352,967 414,598 (61,631) (14.9) 

 ออมทรัพย์  69,345,929 53,472,240 15,873,689 29.7 

 จ่ำยคืนเม่ือสิน้ระยะเวลำ  111,396,122 78,238,356 33,157,766 42.4 

 บตัรเงินฝำก  598,803 752,912 (154,109) (20.5) 

 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ  13,156,615 8,289,723 4,866,892 58.7 

 หนีส้ินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  503,487 557,819 (54,332) (9.7) 

หนีส้ินทำงกำรเงินท่ีก ำหนดให้แสดงด้วยมลูค่ำยตุธิรรม 1,193,144 0 1,193,144 n.a. 

 หนีส้ินตรำสำรอนพุนัธ์  3,438,329 4,303,925 (865,596) (20.1) 

 ตรำสำรหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม  49,008,059 56,657,584 (7,649,525) (13.5) 

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ  40,222,972 50,657,584 (10,434,613) (20.6) 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 8,290,000 6,000,000 2,290,000 38.2 

ตัว๋แลกเงิน 495,088 0 495,088 n.a.  

 ประมำณกำรหนีส้ิน  779,584 632,129 147,455 23.3 

 หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี  20,457 160,138 (139,681) (87.2) 

 เจ้ำหนีส้ ำนกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 120,194 422,323 (302,129) (71.5) 

 เจ้ำหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ  5,297,794 4,514,754 783,040 17.3 

 ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย  692,732 499,498 193,234 38.7 

 เจ้ำหนีอ่ื้น  2,232,379 2,924,233 (691,854) (23.7) 

 เจ้ำหนีก้รมบงัคบัคดี  0 575,380 (575,380) (100.0) 

 ภำษีเงินได้นิตบิคุคลและภำษีธุรกิจเฉพำะค้ำงจ่ำย  854,568 558,172 296,396 53.1 

 หนีส้ินอ่ืน   4,997,775 4,813,228 184,547 3.8 

รวมหนีส้ิน  263,988,938 217,787,012 46,201,926 21.2 
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ส่วนของผูถื้อหุ้น มีจ ำนวน 42,341 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.9 จำก ณ สิน้ปี 2560 โดยมีทนุจดทะเบียนและช ำระ
แล้วเท่ำกบั 8,468 ล้ำนบำท สว่นเกินมลูค่ำหุ้นเท่ำกบั 9,356 ล้ำนบำท และก ำไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรจ ำนวน 22,935 ล้ำน
บำท 

เงินปันผล ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 สว่นท่ีเหลอืในอตัรำหุ้นละ 3.00 บำท เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภำคม 
2561 และจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนงวดวนัท่ี 1 มกรำคม - 30 มิถนุำยน 2561 ในอตัรำหุ้นละ 2.00 
บำท โดยได้จ่ำยเงินปันผลไปแล้วเมื่อวนัท่ี 21 กนัยำยน 2561 

อตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรพัย์เสีย่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ธนำคำรมีอตัรำสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 
(BIS Ratio) ค ำนวณตำมหลกัเกณฑ์ Basel III ซึง่รวมก ำไรหลงัหกัเงินปันผลจำ่ยคร่ึงแรกของปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 16.29 โดย
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 เทำ่กบัร้อยละ 12.49 แตห่ำกรวมก ำไรถึง ณ สิน้ปี 2561 อตัรำสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งจะเทำ่กบั
ร้อยละ 17.46 และเงินกองทนุชัน้ที่ 1 จะเทำ่กบัร้อยละ 13.65  

การด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ 

 ปัจจบุนักลุม่ธุรกิจฯ แบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ด ำเนินงำนโดยธนำคำร 
และธุรกิจตลำดทนุ ด ำเนินงำนโดยบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ได้แก่ ทนุภทัร บล.ภทัร และ บลจ.ภทัร โดยในด้ำนกำรด ำเนินงำนจะ
มีกำรประสำนงำนกนัอย่ำงใกล้ชิดทัง้ในสว่นของธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และธุรกิจตลำดทนุ  

กลุม่ธุรกิจฯ ได้มีกำรตัง้เป้ำหมำยทำงธุรกิจใน 3 เ ร่ือง และมีกำรจดักลุม่กำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยเพื ่อ
ด ำเนินงำนร่วมกนัทัง้ในสว่นธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และธุรกิจตลำดทนุ โดยค ำนึงถึงควำมเชื่อมต่อและกำรสร้ำงประโยชน์
ร่วมกนั โดยเป้ำหมำยทำงธุรกิจดงักลำ่ว ได้แก่ 1) ธุรกิจด้ำนกำรให้สินเชื่อ (Credit Business) และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 2) 
ธุรกิจ Private Banking และ 3) ธุรกิจ Investment Banking โดยในสว่นของธุรกิจกำรให้สินเชื่อจะเน้นกำรให้บริกำรด้ำน
สินเช่ือรำยย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่อำศยักระบวนกำรท ำงำนที่เป็นระบบ รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ
และมีมำตรฐำน อำศยักำรพฒันำช่องทำงกำรขำยเพื่อให้เข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำได้อยำ่งเหมำะสม รวมถึงมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่
ดี ในสว่นธุรกิจ Private Banking ซึ่งเป็นธุรกิจกำรให้บริกำรส ำหรับลกูค้ำที่มีควำมมัง่คัง่สงู จะเน้นกำรสร้ำงผลตอบแทนและ
ช่องทำงในกำรลงทนุที่หลำกหลำยและอำศยัควำมร่วมมือกนัของทัง้ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ในเร่ืองของกำรใช้ประโยชน์จำก
ฐำนลกูค้ำและช่องทำงสำขำ และธุรกิจตลำดทนุในเร่ืองควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทนุ 
(Wealth Management) และส ำหรับเป้ำหมำยของธุรกิจ Investment Banking จะเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัของหลำย
หน่วยงำนภำยใต้ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และธุรกิจตลำดทนุเพื่อให้กลุม่ธุรกิจฯ สำมำรถให้บริกำรผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงินได้
ครอบคลมุมำกยิ่งขึน้ 

ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์    

สนิเช่ือธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ประกอบด้วยสนิเช่ือรำยยอ่ย สนิเช่ือธุรกิจ สนิเช่ือบรรษัท สนิเช่ือ Lombard สนิเช่ือจำก
กำรบริหำรหนี ้และสนิเช่ืออื่นๆ ดงันี ้

 

 

 

 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561  

 สว่นที่ 3-14 หน้ำ 14-10 

สินเช่ือ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เปล่ียนแปลง 

  

จ านวนเงิน  สัดส่วน จ านวนเงิน สัดส่วน   

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

สินเช่ือรายย่อย 140,402 61.4 125,954 65.3 11.5 

สินเช่ือเชำ่ซือ้รถยนต์ 108,191 47.3 103,926 53.9 4.1 

สินเช่ือบคุคล 6,528 2.9 5,745 3.0 13.6 

สินเช่ือ Micro SMEs 7,040 3.1 5,031 2.6 39.9 

สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศยั 18,642 8.2 11,252 5.8 65.7 

สินเช่ือธุรกิจ 55,813 24.4 44,283 23.0 26.0 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ 29,052 12.7 21,276 11.0 36.6 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี 26,760 11.7 23,007 11.9 16.3 

สินเช่ือบรรษัท 23,873 10.4 15,807 8.2 51.0 

สินเช่ือสำยบริหำรหนี ้ 565 0.2 607 0.3 (6.9) 

สินเช่ือ Lombard 7,947 3.5 6,273 3.3 26.7 

รวมเงนิให้สินเช่ือและลูกหนี ้ 228,599 100.0 192,924 100.0 18.5 

 

- สนิเช่ือรำยยอ่ย  

สินเช่ือรำยย่อยมีจ ำนวน 140,402 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.5 จำก ณ สิน้ปี 2560 โดยสินเช่ือรำยย่อย
ประกอบด้วยสนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ สนิเช่ือบคุคล สนิเช่ือ Micro SMEs และสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่ำศยั 

สินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ มีจ ำนวน 108,191 ล้ำนบำท ขยำยตวัร้อยละ 4.1 จำก ณ สิน้ปี 2560 โดยมียอดสินเช่ือเช่ำซือ้
รถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้วที่อนมุตัิใหม่ในปี 2561 จ ำนวน 45,934 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 34.1 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 
2560 โดย ณ สิน้ปี 2561 ธนำคำรมีสดัสว่นสนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ต่อสินเช่ือรวมของธนำคำรเท่ำกบัร้อยละ 47.3 และมีสดัสว่น
สินเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์ใช้แล้วเท่ำกบั 39:61 ในสว่นของยอดขำยรถยนต์ใหม่รวมทกุประเภทส ำหรับปี 2561  มี
จ ำนวนทัง้สิน้ 1,041,739 คนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.5 จำกยอดขำยในปีก่อน โดยธนำคำรมีสดัสว่นกำรให้สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ใหม่
ตอ่ยอดขำยรถยนต์ใหมใ่นปี 2561 ที่ร้อยละ 2.7 อยูใ่นระดบัเดียวกบั ณ สิน้ปี 2560  

 สนิเช่ือรำยยอ่ยอื่นๆ ของธนำคำรขยำยตวัร้อยละ 46.2 จำก ณ สิน้ปี 2560 โดย ณ สิน้ปี 2561 สินเช่ือรำยย่อยอื่นๆ 
ของธนำคำรรวมแล้วมีสดัสว่นร้อยละ 14.1 ตอ่สนิเช่ือรวมของธนำคำร   

- สนิเช่ือธุรกิจ  

สนิเช่ือธุรกิจมีจ ำนวน 55,813 ล้ำนบำท ขยำยตวัร้อยละ 26.0 จำก ณ สิน้ปี 2560 โดยสนิเช่ือธุรกิจประกอบด้วย 
สนิเช่ือธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์และสนิเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

สินเชื่อธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ มีจ ำนวน 29,052 ล้ำนบำท ขยำยตวัร้อยละ 36.6 จำก ณ สิน้ปี 2560 โดยกำรขยำยตวั
มีผลมำจำกกำรท่ีธนำคำรได้เร่ิมขยำยฐำนลกูค้ำไปยงักลุม่ลกูค้ำที่มีขนำดใหญ่มำกขึน้ตัง้แตปี่ 2560 
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สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี มีจ ำนวน 26,760 ล้ำนบำท ขยำยตวัร้อยละ 16.3 โดยสนิเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอีประกอบด้วย 
สนิเช่ือธุรกิจอพำร์ตเม้นต์และโรงแรม สนิเช่ือธุรกิจขนสง่ สนิเช่ือพำณิชยกรรมและอตุสำหกรรม และสนิเช่ือเพื่อเคร่ืองจกัรและ
วสัดกุ่อสร้ำง 

- สนิเช่ือบรรษัท  

สนิเช่ือบรรษัทประกอบด้วยสนิเช่ือขนำดใหญ่ที่ให้กบัฐำนลกูค้ำในกลุม่บริษัทจดทะเบียนขนำดใหญ่และบริษัทขนำด
ใหญ่ หรือสนิเช่ือที่เก่ียวกบักำรท ำรำยกำรของสำยงำนวำนิชธนกิจ มีจ ำนวน 23,873 ล้ำนบำท ขยำยตวัร้อยละ 51.0 จำก ณ 
สิน้ปี 2560 

- สนิเช่ือสำยบริหำรหนี ้ 

สนิเช่ือสำยบริหำรหนีป้ระกอบด้วยเงินลงทนุในสทิธิเรียกร้องที่ปรับโครงสร้ำงหนีแ้ล้วมีจ ำนวน 565 ล้ำนบำท 

- สนิเช่ือ Lombard  

สนิเช่ือ Lombard เป็นสินเช่ือหมนุเวียนอเนกประสงค์ส ำหรับลกูค้ำบคุคลรำยใหญ่ โดยใช้ทรัพย์สินทำงกำรเงินของ
ลกูค้ำเป็นหลกัประกนั มีจ ำนวน 7,947 ล้ำนบำท ขยำยตวัร้อยละ 26.7 จำก ณ สิน้ปี 2560 

สนิเช่ือด้อยคณุภำพจ ำแนกตำมประเภทสนิเช่ือมีรำยละเอียดดงันี ้

 

ประเภทของสินเช่ือ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

  

จ านวน
เงนิ 

สัดส่วน ร้อยละ
ของ

สินเช่ือ 

จ านวน
เงนิ 

สัดส่วน ร้อยละ
ของ

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

สินเช่ือรายย่อย 3,485 37.1 2.5 2,985 30.9 2.4 

สินเช่ือเชำ่ซือ้รถยนต์ 2,443 26.0 2.3 2,223 23.0 2.1 

สินเช่ือบคุคล 193 2.1 3.0 166 1.7 2.9 

สินเช่ือ Micro SMEs 579 6.2 8.2 431 4.5 8.6 

สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศยั 270 2.9 1.4 165 1.7 1.5 

สินเช่ือธุรกิจ 5,353 56.9 9.6 6,075 63.0 13.7 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ 3,942 41.9 13.6 4,558 47.2 21.4 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี 1,411 15.0 5.3 1,518 15.7 6.6 

สินเช่ือบรรษัท 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

สินเช่ือสำยบริหำรหนี ้ 565 6.0 100.0 587 6.1 96.7 

สินเช่ือ Lombard 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

รวม 9,403 100.0 4.1 9,647 100.0 5.0 

 

ปริมำณสนิเช่ือด้อยคณุภำพของธนำคำรและบริษัทยอ่ยปรับตวัลดลง โดย ณ สิน้ปี 2561 มีจ ำนวน 9,403 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของสนิเช่ือรวม ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2560 ที่อยูท่ี่ร้อยละ 5.0 ซึง่เป็นผลจำกกำรพฒันำกระบวนกำรในกำร
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ควบคมุคณุภำพสนิทรัพย์อยำ่งตอ่เนื่อง และปริมำณสนิเช่ือด้อยคณุภำพของสนิเช่ือธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ทีย่งัคงลดลงอยำ่ง
ตอ่เนื่องจำกปี 2560 โดยลดลงจำกร้อยละ 21.4 ณ สิน้ปี 2560 มำอยูท่ี่ร้อยละ 13.6 ณ สิน้ปี 2561  

ธุรกิจตลำดทนุ  

 ธุรกิจตลำดทุนประกอบด้วยธุรกิจนำยหน้ำ ธุรกิจวำนิชธนกิจ ธุรกิจกำรลงทุน และธุรกิจจัดกำรกองทุน โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้ 

- ธุรกิจนำยหน้ำ 

บล.ภทัร ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และตรำสำรอนพุนัธ์แก่ลกูค้ำประเภทสถำบนัทัง้ใน
ประเทศและตำ่งประเทศ รวมถงึกลุม่ลกูค้ำบคุคลรำยใหญ่ภำยใต้บริกำร Wealth Management ซึง่ในกลุม่นีบ้ริษัทให้บริกำร
เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหนว่ยลงทนุและหุ้นกู้อนพุนัธ์อีกด้วย ส ำหรับปี 2561 บล.ภทัร มีสว่นแบง่ตลำด3 ร้อยละ 4.55 เป็นอนัดบัท่ี 
7 จำกจ ำนวนบริษัทหลกัทรัพย์ทัง้หมด 38 แหง่ และ บล.ภทัร มีรำยได้คำ่นำยหน้ำจ ำนวน 1,138 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยได้
คำ่นำยหน้ำจำกกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์จ ำนวน 1,014 ล้ำนบำท และรำยได้คำ่นำยหน้ำจำกกำรซือ้ขำยตรำสำรอนพุนัธ์จ ำนวน 
124 ล้ำนบำท นอกจำกนี ้บล.ภทัร ยงัมีรำยได้คำ่นำยหน้ำจำกกำรเป็นตวัแทนขำยหนว่ยลงทนุจ ำนวน 486 ล้ำนบำท4 

- ธุรกิจวำนิชธนกิจ 

บล.ภทัร ประกอบธุรกิจวำนิชธนกิจ โดยให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินและกำรจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ ในปี 2561 
บล.ภทัร มีรำยได้จำกธุรกิจวำนิชธนกิจรวมจ ำนวน 822 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินจ ำนวน 
199 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรจัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์จ ำนวน 365 ล้ำนบำท รำยได้ค่ำนำยหน้ำจ ำนวน 150 ล้ำนบำท และ
รำยได้อื่นจ ำนวน 108 ล้ำนบำท 

- ธุรกิจกำรลงทนุ 

ธุรกิจกำรลงทนุของกลุม่ธุรกิจฯ อยูภ่ำยใต้กำรด ำเนินงำนของ 3 หนว่ยงำนหลกั โดยทนุภทัรเป็นผู้ประกอบกำรลงทนุ
โดยตรงภำยใต้กำรดแูลของฝ่ำยลงทนุ (Direct Investment) ซึ่งรับผิดชอบกำรลงทนุระยะปำนกลำงและระยะยำว สว่น บล.
ภทัร ดแูลกำรลงทนุระยะสัน้โดย 2 หน่วยงำน คือ 1) ฝ่ำยค้ำหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (Equity and Derivatives 
Trading) เน้นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภททนุ (Equity) และกึ่งทนุ (Equity-Linked Securities) ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ
ตลำดอนพุนัธ์ เป็นกำรลงทนุระยะสัน้ไม่เกิน 1 ปี โดยเน้นกลยทุธ์ด้ำนกำรหำก ำไรจำกสว่นต่ำง (Arbitrage) รวมถึงกำรเป็นผู้
ออกและเสนอขำยผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงิน (Financial Products) เช่น หุ้นกู้อนพุนัธ์ และใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ เป็นต้น 
และ 2) ฝ่ำยเฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) เน้นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตรำสำรทนุและตรำสำรอนพุนัธ์ระยะสัน้ไมเ่กิน 1 ปี 
โดยเน้นกลยทุธ์กำรลงทนุท่ีผลตอบแทนไมผ่นัแปรกบัทิศทำงกำรเคลื่อนไหวของตลำด (Market Neutral) โดยอำศยักำรลงทนุ
อยำ่งมีระบบ (Systematic) ประกอบกบักำรประมวลข้อมลูเชิงสถิติเป็นเคร่ืองช่วยในกำรลงทนุ 

                                                           
3 รวมตลำดหลกัทรัพย์ฯ และตลำดเอ็ม เอ ไอ ไมร่วมบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท (Proprietary Trading) 
4 รวมรำยได้คำ่นำยหน้ำจำกกำรเป็นตวัแทนขำยหน่วยลงทนุท่ีได้รับจำกบริษัทย่อย  



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561  

 สว่นที่ 3-14 หน้ำ 14-13 

ส ำหรับปี 2561 ฝ่ำยลงทุนมีผลขำดทุนจำกกำรลงทุนโดยรวมขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
จ ำนวน 827 ล้ำนบำท ฝ่ำยเฮดจ์ฟันด์มีรำยได้จ ำนวน 32 ล้ำนบำท5 และฝ่ำยค้ำหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำสำมำรถ
ท ำรำยได้จ ำนวน 802 ล้ำนบำท6 และเมื่อรวมกบัรำยได้จำกกำรลงทนุอื่นในสว่นของกำรบริหำรเงินทนุและสภำพคลอ่ง ท ำให้
ในปี 2561 ทนุภทัรและบริษัทยอ่ยมีรำยได้รวมจำกธุรกิจกำรลงทนุจ ำนวน 99 ล้ำนบำท 

- ธุรกิจจดักำรกองทนุ 

บลจ.ภทัร ประกอบธุรกิจจดักำรกองทนุภำยใต้ใบอนญุำตประกอบกิจกำรจดักำรกองทนุรวมและใบอนญุำตประกอบ
ธุรกิจจดักำรกองทนุสว่นบคุคล ให้บริกำรด้ำนกำรจดักำรลงทนุแก่ลูกค้ำบคุคลทัว่ไปหรือลกูค้ำองค์กรนิติบคุคลที่สนใจกำร
ลงทนุในกองทนุรวมหรือกองทนุสว่นบคุคล  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บลจ.ภทัร มีสนิทรัพย์ภำยใต้กำรจดักำรของกองทนุรวมเป็นจ ำนวน 64,618 ล้ำนบำท มี
กองทนุภำยใต้กำรบริหำรรวม 29 กองทนุ แบง่เป็นกองทนุรวม (Mutual Fund) จ ำนวน 26 กอง และกองทนุรวม
อสงัหำริมทรัพย์จ ำนวน 3 กอง โดยมีสว่นแบง่กำรตลำดร้อยละ 1.28 ส ำหรับปี 2561 บลจ.ภทัร มีรำยได้คำ่ธรรมเนยีมธุรกิจ
จดักำรกองทนุรวมจ ำนวน 508 ล้ำนบำท 

 ส ำหรับธุรกิจกองทนุสว่นบคุคล ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บลจ.ภทัร มีมลูคำ่สนิทรัพย์สทุธิภำยใต้กำรบริหำรทัง้สิน้
จ ำนวน 27,364 ล้ำนบำท และมีรำยได้คำ่ธรรมเนียมธุรกิจจดักำรกองทนุสว่นบคุคลจ ำนวน 302 ล้ำนบำท 

                                                           
5 นอกเหนือจำกรำยได้จำกกำรลงทนุข้ำงต้น ฝ่ำยเฮดจ์ฟันด์มีผลขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนและรำยได้คำ่ธรรมเนียมจำกกำรเป็นท่ีปรึกษำ
กำรลงทนุเพิ่มเติม รวมเป็นรำยได้จ ำนวน 3 ล้ำนบำท และมีต้นทนุกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงจ ำนวน 13 ล้ำนบำท โดยสรุป ฝ่ำยเฮดจ์ฟันด์มี
รำยได้รวมหลงัหกัต้นทนุกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงจ ำนวน 22 ล้ำนบำท  

6 รำยได้ก่อนหกัต้นทนุกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง เมื่อหกัต้นทนุดงักลำ่วแล้วจะมีรำยได้จ ำนวน 787 ล้ำนบำท 
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 สว่นที่ 3-14 หน้ำ 14-14 

อันดับความน่าเชื่อถอื 

ลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 11 เมษำยน 2560 บริษัท ทริสเรทติง้ จ ำกดั ได้ยืนยนัอนัดบัเครดิตองค์กรของธนำคำรคงเดิมที่ระดบั 
“A-” พร้อมทัง้ก ำหนดอนัดบัเครดิตหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลกัประกนัที่ระดบั  “A-” และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิคล้ำยทนุ Tier 2 ที่ระดบั 
“BBB” โดยมีแนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงที”่ หรือ “Stable” ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

 

 

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 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2560 A- A- A- A- A- 

KK17NA: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 1,500 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2560 - - A- A- A- 

KK187A: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 240 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2561 A- A- A- A- A- 

KK18DA: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 625 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2561 A- A- A- A- A- 

KK18DB: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 10 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2561  A- A- A- A- A- 

KK25DA: หุ้นกู้ ด้อยสิทธิลกัษณะคล้ำยทนุท่ีนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 มลูคำ่ 3,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2568 

- - BBB BBB BBB 

แนวโน้มอันดับเครดิต Positive Stable Stable Stable Stable 

หมำยเหต ุ *CreditNews (เป็นกำรทบทวนอนัดบัเครดิตองค์กรประจ ำปี) 
 **CreditUpdate (เป็นกำรจดัอนัดบัเครดิตส ำหรับกำรออกหุ้นกู้ ระหวำ่งปี) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

ธนำคำรได้สอบทำนข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีฉบบันีแ้ล้วด้วยควำมระมดัระวงั ธนำคำรขอรับรองว่ำข้อมลู
ดงักลำ่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั  นอกจำกนี ้ ธนำคำรขอ
รับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีได้แสดงข้อมลูอย่ำงถกูต้องครบถ้วนใน
สำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของธนำคำรและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) ธนำคำรได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวำ่ธนำคำรได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสำระส ำคญัทัง้ของ
ธนำคำรและบริษัทยอ่ยอยำ่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว 

(3) ธนำคำรได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว และธนำคำรได้แจ้ง
ข้อมลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัที่ 15 มกรำคม 2562 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำรแล้ว ซึ่ง
ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อ
กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของธนำคำรและบริษัทยอ่ย 

ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักับที่ธนำคำรได้รับรองควำมถกูต้องแล้ว ธนำคำรได้
มอบหมำยให้นำยอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ เป็นผู้ ลงลำยมือช่ือก ำกับเอกสำรนีไ้ว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ  
นำยอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ก ำกบัไว้ ธนำคำรจะถือวำ่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ธนำคำรได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลำ่วข้ำงต้น 

        ช่ือ              ต ำแหนง่                            ลำยมือช่ือ 

 

1. นำยบรรยง พงษ์พำนิช      ประธำนกรรมกำรบริหำร                                -บรรยง พงษ์พานิช-                .                                                

                              

2. นำยอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์   ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร                        -อภินนัท์ เกลียวปฏินนท์-      .     

 

ผู้ รับมอบอ ำนำจ     

ช่ือ                 ต ำแหนง่               ลำยมือช่ือ 

 

นำยอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร                       -อภินนัท์ เกลียวปฏินนท์-       .                           
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 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 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 

 ประธำนกรรมกำร /1 

 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นประธำน       
    กรรมกำรเม่ือวนัท่ี  1  มกรำคม 
     2554  
-  ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
   เม่ือวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2517 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

63  บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (นกับริหำร)   
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 นิตศิำสตรบณัฑิต  
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 

ประวัตกิารอบรม 
 Chairman Dinner (2018)  หวัข้อ “Social 

Responsibilities in Action” 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Chairman Dinner (2017) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Family Business Club Event (3/2017) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 สมัมนำ SET 100 ผนกึก ำลงัประชำรัฐ 
(2016) 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  Risk Management Program for  
     Corporate Leader (RCL 3/2016) 

พ่ีชำยของ น.ส.
ฐิตนินัท์ วธันเวคนิ 

 

13,676,850  
(1.62) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2554 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2547 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ด ิเอรำวณั กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท น ำ้ตำลตะวนัออก จ ำกดั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท รวมวรรธนะ จ ำกดั 

2533 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธำนกรรมกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บีโอที ลีส  (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 

 

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 

สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 CG Forum 4/2015 – Thailand CG Forum 

“Governance as a Driving Force for 
Business Sustainability” 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 Director Certification Program Update  
(DCPU 1/2014)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 CG Forum 2/2014 Corporate 
Governance in the Perspective of 
Investors  
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 Chairman Forum 1/2013 Meeting the 
AEC Challenge : Role of the Chairman 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 CG Forum 3/2013 Conflict of Interest : 
Fighting  Abusive RPT  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ 

 Chairman Forum 2/2013  บทบำทของ
ประธำนกรรมกำรในกำรสง่เสริมจริยธรรมใน
กำรด ำเนินธุรกิจ 
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 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3 

 

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 

สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Financial Institutions Governance Program 
(FGP 2/2011)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 กำรปฏิรูปสถำบนักำรเงินไทย : จำกปัจจบุนั
สูอ่นำคต  (Special Seminar 1/2010) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 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  ประเทศ
มำเลเซยี 

 กำรสมัมนำเพ่ือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของ
บริษัทจดทะเบียนตำมรำยงำน Corporate 
Governance Report of Thai Listed 
Companies (2007)  
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 Leadership, Strategic Growth and 
Change (2006)   
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แหง่
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4 

 

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 

 Organizing and Managing Strategic 
Alliances for Success and Profit  (2006) 

      สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศนิทร์แหง่     
      จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 Director Certification Program   (DCP 76/2006)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย   

 Director Accreditation Program (DAP 56/2006)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย   

 Orchestrating Winning Performance (2005)  
IMD International ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 Board & CEO Assessment (2003) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย   

 The Role of the Chairman Program 
(RCP 1/2000) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5 

 

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 

2. นางดัยนา บุนนาค 

 กรรมกำรอิสระ /1 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี 
    23 เมษำยน 2558 
 
 
 

66  Master of Business Administration 
University of Texas, Austin, U.S.A. 

 เศรษฐศำสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
 
ประวัตกิารอบรม 

 Audit Committee Forum หวัข้อ “ Upcoming 
Financial Reporting Standards (TFRS 9, 
15 and 16): Major Changes of Financial 
Reporting” (2018) 
KPMG In Thailand 

 Bangkok Fin Tech Fair 2018 : SME and 
Consumer Financial Solutions 

    ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

 สมัมนำ Cyber Resilience Leadership 
(2017) 
ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

 Independent Director Forum 2017 หวัข้อ 
"Updated COSO Enterprise Risk 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
2558 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ก.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอ็ดดวูิชัน่ จ ำกดั 

2557 – ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัและตรวจสอบ บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จ ำกดั 
(มหำชน) 2555 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 

2555 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษำอธิกำรบดี 
รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  

มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

2548 – ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท รักษำควำมปลอดภยับหุลนับรีุ 
จ ำกดั 

2558 – ต.ค. 2561 อนกุรรมกำรกำรลงทนุ กองทนุกำรออมแหง่ชำต ิ

2555 – 2560 กรรมกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรก ำกบั
กำรลงทนุประกอบธรุกิจอ่ืนของบริษัท
ประกนัภยั 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและ
สง่เสริมกำรประกอบธรุกิจประกนัภยั 
(คปภ.) 

2555 – 2560 
 

กรรมกำรพิจำรณำร่ำงประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6 

 

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 

Management : Integrating with Strategy 
and Performance”  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Advance Audit Committee Program  
(AACP 25/2017) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI 4/2015) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG 4/2013) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู รุ่นท่ี 11/2011 
สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) 

 Role of the Compensation Committee 
(RCC 11/2010) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Director Certification Program  
(DCP  2/2000)   

ก.พ. – เม.ย. 2559 กรรมกำรในคณะกรรมกำรบรูณำกำร
ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ 

กระทรวงกำรคลงั 
 

2558 - 2559 
 

กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
 

ก.ค. – พ.ย. 2557 กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 

2552 – 2557 
 

กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุ ิ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  

2553 –2557 
 

ประธำนคณะกรรมกำรวินยับุคลำกรใน
ธุรกิจตลำดทนุ 

2555 – 2556 
 

ประธำนอนกุรรมกำรพิจำรณำหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์
ประเภทตรำสำรหนีแ้ละศกุกู 

2555 – 2556 
 

ประธำนอนกุรรมกำรพิจำรณำหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์
ประเภทตรำสำรอนพุนัธ์หรือท่ีมีอนพุนัธ์แฝง
หรือตรำสำรท่ีซบัซ้อน 

2553 – 2556 คณะท ำงำนพิจำรณำหลกัเกณฑ์กำรยอมรับ
สมำคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจหลกัทรัพย์เป็น
องค์กรก ำกบัดแูลตนเอง 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7 

 

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 

    สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 หลกัสตูรอบรมด้ำนกฎหมำยและจรรยำบรรณ  
ผู้จดักำรกองทนุ 
- รุ่นท่ี 1/2539 
- ทบทวน รุ่นท่ี 7/2548  
- ทบทวน รุ่นท่ี 11 (2/2550)  
- ทบทวน รุ่นท่ี 15 (2/2552) 

สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ 
 

2553 – 2555 
 

ประธำนอนกุรรมกำรพิจำรณำหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์
ประเภทตรำสำรหนี ้

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  

2553 – 2555 ประธำนอนกุรรมกำรพิจำรณำหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์
ประเภทศกุกู 

2553 – 2555 ประธำนอนกุรรมกำรพิจำรณำหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์
ประเภทตรำสำรทนุ และกำรบริหำรกิจกำรท่ี
ออกหลกัทรัพย์ 

2553 – 2555 ประธำนอนกุรรมกำรพิจำรณำหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์
ประเภทตรำสำรอนพุนัธ์หรือท่ีมีอนพุนัธ์แฝง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8 

 

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 

3. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล  
  กรรมกำรอิสระ  /1    

  ประธำนกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตั ิ
    ตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำร 

  กรรมกำรตรวจสอบ 

  กรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
    คำ่ตอบแทน 

 
 

 /1 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
     เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2548          
      
 

70  Master’s in Marketing  
(Certificate Program)   
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 ศลิปศำสตรบณัฑิต (รัฐศำสตร์)  
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 
ประวัตกิารอบรม 

 IT Governance and Cyber Resilience 
Program (ITG 9/2018) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 สมัมนำ "Director Briefing  1/2018 หวัข้อ 
Start Less, Finish More: Building 
Strategic Agility with Objectives and 
Key Results” 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and 
Consumer Financial Solutions 

      ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

 สมัมนำ IOD Director Briefing 1/2018 

ไม่มี 50,000  
(0.01) 

 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2554 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัติำม
กฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำร 

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2550 – ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ 

2549 – ปัจจบุนั กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2549 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 

2548 - 2549 กรรมกำร 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2548 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษำสมำคม สมำคมธุรกิจเช่ำซือ้ไทย 
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 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9 

 

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 

หวัข้อ “Burning Issues Directors  Need 
to Hear in the Year of the Dog”      
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 สมัมนำ Cyber Resilience Leadership 
(2017) 
ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

 Independent  Director  Forum 2017 
หวัข้อ  “Update COSO Enterprise Risk 
Management : Integrating with strategy 
and performance”  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Boards that Make a Difference  
(BMD 4/2017) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 งำนประชมุเสวนำระดบักรรมกำร เร่ือง 
Nomination Committee Best Practice 
Guideline (1/2017) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Audit Committee Forum  “The  Audit      
Committee’s Role in Compliance and   
Ethical Culture  Oversight” (1/2017) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 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 

   งำนประชมุเสวนำระดบักรรมกำร เร่ือง  
Corporate Governance Code (2016)    
 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Corporate Governance for Capital Market 
 Intermediaries (CGI  10/2015) 
 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 CG Forum 1/2015 “CG in Substance    
 วฒันธรรมองค์กรกบัหลกัธรรมำภิบำล” 
 ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 Director Certification Program Update 
(DCPU 1/2014)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Financial Institutions Governance 
Program (FGP 2013)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 CG Forum 4/2013  “The Updated    
COSO’s 2013 Integrated Internal  
Control: What the Board and  
Managements Should Do”   
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

     The 2nd National Director Conference  
2013 "Board Leadership Evolution"   
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 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 

 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

  Role of the Nomination and 
Governance Committee (RNG 1/2011)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Financial Institutes Reform in Thailand 
from Present to the Future (2010)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Economy After the Crisis (2010)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 The Board's Role on Fraud Prevention 
and  Detection (2010)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management  
(MIR 5/2009)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Monitoring of the Quality of Financial 
Reporting (MFR 7/2009)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Monitoring Fraud Risk Management 
(MFM 1/2009)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  
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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 

 Board and Director Performance 
Evaluation   (R-WS Workshop 2/2008)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 กำรสมัมนำเพ่ือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของ
บริษัทจดทะเบียนตำมรำยงำน  Corporate 
Governance Report  of  Thai Listed 
Companies  (2007) 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 Monitoring the Internal Audit Function 
(MIA 1/2007)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Audit Committee Program  
(ACP 17/2007)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Role of the Compensation Committee 
(RCC 1/2006)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 DCP Refresher Course (3/2006)  
 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Director Certification Program  
(DCP 9/2001)   
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  
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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 

4. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ 

 กรรมกำรอิสระ /1 
 
 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    26 เมษำยน 2555 

 

64  บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (กำรจดักำร)  
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 พฒันบริหำรศำสตรมหำบณัฑิต 
(เศรษฐศำสตร์กำรเงิน)  
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

 เศรษฐศำสตรบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 
ประวัตกิารอบรม 

 สมัมนำ "Director Briefing 1/2018 หวัข้อ 
Start Less, Finish More: Building 
Strategic Agility with Objectives and 
Key Results” 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 สมัมนำ Cyber Resilience Leadership 
(2017) 
ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

 Directo r Accred i tat ion  Program 
(DAP 36 /2005)  
 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

ไม่มี 488  
(0.00) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ  ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2553 – 2555 กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

2546 – 2555 กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2559 - ปัจจบุนั 
 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

บริษัท แอ็ดวำนซ์อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

2546 – ปัจจบุนั 
 

รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

2556 – 2557 ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

2553 -  2554 ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จดักำร 

2553 – 2554 กรรมกำร ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

2543 – 2555 ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท โรแยล ซีรำมิค อตุสำหกรรม 
จ ำกดั (มหำชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2550 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เค เอส พี สแควร์ จ ำกดั 

2553 – 2555 ประธำนกรรมกำร บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลสิซิง่ จ ำกดั 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 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 

 กรรมกำรอิสระ /1 

 กรรมกำรตรวจสอบ 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 
 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   30 พฤศจิกำยน  2559 
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 บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (กำรเงิน) 

       New York University, U.S.A. 

 วิศวกรรมศำสตร์บณัฑิต 
     จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 
 
ประวัตกิารอบรม 

 สมัมนำ Cyber Resilience Leadership 
(2017) 
ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 15/2016) 

     สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย   

 Director Accreditation Program       
(DAP 40/2005) 

     สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย    

ไม่มี 
 
 

1,029,739 
(0.12) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2560 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรตรวจสอบ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ  

2555 - 2556 กรรมกำร 

2553 - 2559 กรรมกำร บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

2554 - 2559 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

2546 - 2559 กรรมกำร 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซน็ทรัลพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2557 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท อกัษร เอ็ดดเูคชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท อลัฟ่ำ แอบโซลทู จ ำกดั 

 
             



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 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 

 กรรมกำร /1 

 กรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัติำม
กฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำร 

 
 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี      
    8 มกรำคม 2542 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66  นิตศิำสตรบณัฑิต  
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 
 

ประวัตกิารอบรม 

 IT Governance and Cyber Resilience 
Program (ITG 8/2018) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 สมัมนำ "Director Briefing 1/2018 หวัข้อ 
Start Less, Finish More: Building 
Strategic Agility with Objectives and 
Key Results” 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 สมัมนำ Cyber Resilience Leadership 
      (2017) 
      ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 11/2016) 

      สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : 
High Priority Roles Of the Board” 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ไม่มี 120,000  
(0.01) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2554 – ปัจจบุนั กรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัติำมกฎเกณฑ์
และก ำกบักิจกำร 

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2542 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2554 – 2558 ประธำนกรรมกำร บริษัท ส ำนกักฎหมำยเอรำวณั จ ำกดั 

2552 – 2554 กรรมกำรผู้จดักำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 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 

 CG Forum 1/2015 “CG in Substance 
วฒันธรรมองค์กรกบัหลกัธรรมำภิบำล” 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 Director Certification Program Update 
(DCPU 1/2014)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG 1/2011) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 DCP Refresher Course (5/2007)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 ABM Exec รุ่นท่ี 3 ระบบบญัชีและกำรเงนิ 
เคร่ืองมือส ำคญัส ำหรับนกับริหำร (2548) 
ศนูย์ศกึษำตอ่เน่ืองแหง่จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 รัฐประศำสนศำสตร์  (2546)  
คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 Director Certification Program   
(DCP 10/2001) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 กำรบริหำรอสงัหำริมทรัพย์และอำคำรสงู  
(2536)  



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 17 

 

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 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 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 

7. นายสุวทิย์ มาไพศาลสิน 
 กรรมกำร /1 

 กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    12 กนัยำยน 2555 
/ 
 

 
 

59  บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
(Finance & International Business)  
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 เศรษฐศำสตรบณัฑิต 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
 
ประวัตกิารอบรม 

 สมัมนำ "Director Briefing 1/2018    
หวัข้อ Start Less, Finish More: Building 
Strategic Agility with Objectives and 
Key Results” 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 สมัมนำ Cyber Resilience Leadership 
(2017) 
ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 5/2015) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

ไม่มี 779,406 
(0.09) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2559 - ปัจจบุนั กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร   

2555 - 2559 กรรมกำรบริหำร 

2553 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

2553 - 2555 กรรมกำรบริหำร 

2546 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

2560 – ก.พ.
2561 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2555 - 2560 กรรมกำรตรวจสอบ 

2552 - 2555 กรรมกำรบริหำร 

2555 - 2558 ประธำนกรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร จ ำกดั 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2558  - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน)  

2554 – 2560 กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท สธุำกญัจน์ จ ำกดั (มหำชน) 

2554 – 2555 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท บตัรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

2552 – 2555 
 

กรรมกำรอิสระ 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

   Audit Committee Program  
(ACP 37/2011)  
 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 Director Certification Program  
(DCP 12/2001)  
 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

  กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ก.ย. 2561 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท อลัฟ่ำ แอบโซลทู จ ำกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เทค็แคร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

2552 – ปัจจบุนั กรรมกำร  RPIC Pte. Ltd. 

2551 – ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท รวมพล ภทัร อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ป 

2555 – 2558 ประธำนกรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ำกดั 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 20 

 

 

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. ศ.ดร.อัญญา  ขันธวทิย์ 

 กรรมกำร /1 

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี 
   24 เมษำยน  2560 
 

 
 

56  ปรัชญำดษุฎีบณัฑิต (Ph.D)  
(กำรเงินและกำรบริหำรธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ) 
New York University, U.S.A. 

 ปรัชญำมหำบณัฑิต (M.Phil.) (เกียรตนิิยม) 
(กำรเงินและกำรบริหำรธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ) 
New York University, U.S.A. 

 วิทยำศำสตร์มหำบณัฑิต (M.Sc.) (เกียรตนิิยม) 
(บริกำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ) 
State University of New York Maritime 
College, U.S.A. 

 บญัชีบณัฑิต   
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 
 
ประวัตกิารอบรม 

 Strategic Board Master Class  
(SBM 5/2018) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 ศกึษำดงูำน เพ่ือพฒันำและวำงแผนด้ำน
พลงังำนของประเทศและของกำรไฟฟ้ำฝ่ำย  

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
 

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2555 – 2560 ท่ีปรึกษำในด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2551 - 2555 กรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

2551 - 2555 ท่ีปรึกษำ 

2553 - 2555 กรรมกำร บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท ผลติไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

พ.ค. 2561 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรรัฐวิสำหกิจ กำรยำสบูแหง่ประเทศไทย 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรในคณะกรรมกำรอทุธรณ์ บริษัท ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมกำรในคณะกรรมกำรรำงวลัคณุภำพแหง่ชำติ  ส ำนกังำนรำงวลัคณุภำพแหง่ชำต ิ

2555 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมกำรเงิน
อดุหนนุบริกำรสำธำรณะ 

กระทรวงกำรคลงั 

2551 – ปัจจบุนั อนกุรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 21 

 

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 

  ผลติแหง่ประเทศไทย ณ ประเทศเยอรมนี 
รำชอำณำจกัรสเปนและสำธำรณรัฐฝร่ังเศส 
(2018) 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 

  บรรยำยวิชำกำร  Value Creation and  
Enhancement for Listed Companies 
with the New COSO 2017 Enterprise 
Risk Management (ERM) 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ร่วมกบัตลำด 
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู รุ่นท่ี 23/2016 
สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) 

  Advance Audit Committee Program    
(AACP 19/2015) 

   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

  Director Certification Program  
    (DCP 99/2008) 
    สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

  2548 – ปัจจบุนั ศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำกำรเงินและธนำคำร 
(ระดบั 11) 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำรจดัท ำบนัทกึข้อตกลงและ
ประเมินผลงำนรัฐวิสำหกิจ 

กระทรวงกำรคลงั 

2544 – ปัจจบุนั กรรมกำรก่อตัง้ มลูนิธิศำสตรำจำรย์สงัเวียน  อินทรวิชยั 

2555 – 2561 กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุใิน
คณะกรรมกำรนโยบำยและก ำกบักำรบริหำร 
หนีส้ำธำรณะ 

กระทรวงกำรคลงั 
 
 

2557 – 2561 กรรมกำรอ ำนวยกำร โรงงำนยำสบู  กระทรวงกำรคลงั 

2559 - 2560 อนกุรรมกำรเพ่ือศกึษำปัญหำกำรก ำกบั
ดแูลสหกรณ์ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและ
ปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำต ิ(ป.ป.ช.) 

2557 – 2560 กรรมกำรรัฐวิสำหกิจ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

องค์กำรเภสชักรรม 

2542 – 2560 ท่ีปรึกษำด้ำนวิชำกำรและอนญุำโต 
ตลุำกำรเพ่ือยตุข้ิอพิพำทจำกธุรกรรมกำร
ซือ้ขำยตรำสำรหนี ้
 
 
 
 
 

สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 22 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

9. นายบรรยง พงษ์พานิช 
 กรรมกำร /1 

          (กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม) 

 ประธำนกรรมกำรบริหำร 

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    26 เมษำยน 2555 

64  บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต  
(Finance & International Business)  
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 เศรษฐศำสตรบณัฑิต 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
 
ประวัตกิารอบรม 

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 15/2016) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP 2/2012) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Director Accreditation Program  
(DAP 36/2005)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 The Role of the Chairman Program 
(RCP 5/2001)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  
 

ไม่มี 1,000,046 
(0.12) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2555 - 2558 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

2553 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

2546 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั 
(มหำชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2547 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท ด ิเอรำวณั กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

2553 – 2560 
 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) 

2551– 2560 กรรมกำรอิสระ 

2551 - 2555 กรรมกำรตรวจสอบ 

2552 - 2554 กรรมกำร บริษัท กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรอ ำนวยกำร วชิรำวธุวิทยำลยั 

2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 

มลูนิธิสถำบนัวิจยัเพ่ือกำรพฒันำประเทศ
ไทย 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 23 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
ธนาคารท่ีถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) * 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 
 

 

2554 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 

มลูนิธิหอจดหมำยเหตพุทุธทำส 
อินทปัญโญ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมกำร RPIC Pte. Ltd. 

2551 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท รวมพล ภทัร อินเตอร์เนชัน่แนล 
คอร์ป 

2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 
ประธำนอนกุรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

บริษัท ทำงยกระดบัดอนเมือง จ ำกดั 
(มหำชน) 

2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สคเวอเร็ล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 

มลูนิธิแม่ฟ้ำหลวง ในพระบรม
รำชปูถมัภ์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมกำรสภำท่ีปรึกษำ สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ 
ศศนิทร์แหง่จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

2545 – พ.ค.2561 กรรมกำร บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

2558 - 2559 กรรมกำร คณะกรรมกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต
แหง่ชำต ิ

2557 - 2559 กรรมกำร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ 

2557 - 2559 ท่ีปรึกษำนำยกรัฐมนตรี ส ำนกันำยกรัฐมนตรี 
 
 

 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 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 

10. น.ส.ฐิตนัินท์ วัธนเวคนิ 

 กรรมกำร /1 
          (กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม) 

 กรรมกำรบริหำร 
 
 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
     1 มกรำคม 2554 
 

 

61  บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (กำรจดักำร)   
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 Bachelor of Science (Public Affairs) 
University of Southern California, U.S.A. 

 
 
 
ประวัตกิารอบรม 

 Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and 
Consumer Financial Solutions 

      ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

 สมัมนำ Cyber Resilience Leadership 
(2017) 
ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

 Anti-Corruption : The Practical Guide  
(ACPG 33/2016) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 IOD Special Event 6/2016 : Family  
     Business Club Dinner : กำรบริหำรกำร 
     สืบทอด Family Business อย่ำงมืออำชีพ 

สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

น้องสำวของนำยสพุล 
วธันเวคนิ 

 
 

 

35,532,761  
(4.20) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2554 - ปัจจบุนั กรรมกำร  ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2548 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร 

2555 - 2558 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

2554 - 2557 ประธำนสำยธนบดีธนกิจ 

2548 - 2555 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

2555 - 2559 กรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั 
(มหำชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2542 - 2556 กรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ำกดั 

2549 -  2554 กรรมกำร บริษัท โรงแรมชำยทะเล จ ำกดั 

 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 25 

 

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 

 Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 8/2015) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Role of the Nomination and 
Governance  Committee Program 
(RNG 6/2014)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Financial Institutions Governance 
Program (FGP 5/2012)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 กำรวำงแผนกำรเงินส ำหรับผู้บริหำร (2012) 
สมำคมนกัวำงแผนกำรเงินไทย 

 Current Issue Seminar (R-CIS 1/2008)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Corporate Governance and Social 
Responsibility (CSR 1/2007)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู รุ่นท่ี 2/2006 
สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 26 

 

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 

 Board Performance Evaluation (2006)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 DCP Refresher Course (1/2005) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Director Certification Program  
(DCP 1/2000)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 27 

 

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. นายสุรพล กุลศิริ 
  กรรมกำร /1 

           (กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม) 
 
 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    21 มิถนุำยน 2547 

66  บริหำรธุรกิจบณัฑิต (กำรตลำด)   
มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
 
 
 

ประวัตกิารอบรม 

 Bangkok Fin Tech Fair 2018 : SME and 
Consumer Financial Solutions 

      ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

 Risk Management Committee Program 
for Corporate Leaders (RCL 11/2018) 

     สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

  IOD Special Event 6/2016 : Family  
     Business Club Dinner : กำรบริหำรกำร 
     สืบทอด Family Business อย่ำงมืออำชีพ 
     สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 CG Forum 2/2016  “สจุริตระมดัระวงั 
  เกรำะคุ้มกนักรรมกำร”  
  ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

ไม่มี 100,000 
(0.01) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2547 – ปัจจบุนั กรรมกำร  ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั 
(มหำชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558  -  ปัจจบุนั ประธำนอนกุรรมกำรวินยั สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรในคณะกรรมกำรอทุธรณ์ บริษัท ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

2546 - 2554 กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำร 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ำกดั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 28 

 

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 (RNG 6/2014)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Role of the Compensation Committee 
(RCC 3/2007) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 Director Certification Program  
(DCP 13/2001)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 29 

 

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 
 กรรมกำร /1 
 (กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม) 

 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร /2 

 กรรมกำรบริหำร 

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

 
 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   12 กนัยำยน  2555 
/2 ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   1 มกรำคม 2559 
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  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 
    จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
 
ประวัตกิารอบรม 

 CEO CLUB 2018 หวัข้อ “Start Less Finish 
More: Building Agility and Engagement 
with Objective and Key Results (OKRs)” 

   ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI 15/2016) 

   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Director Accreditation Program  
(DAP 82/2010)   
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

550,000  
(0.06) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2559 - ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

2555 – ก.ย. 
2561 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

2556 - 2559 ประธำนธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ 

2555 - 2556 ประธำนธุรกิจตลำดทนุ 

2559 – ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

2553 – 2555 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

2559 - ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

2552 – 2555 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

2558 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ   ภทัร  จ ำกดั 
 2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

มี.ค. 2561 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท เคเคพี ทำวเวอร์  จ ำกดั 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 30 

 

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 

  
 
 
 

 

 หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู รุ่นท่ี 10/2010
สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) 

 

  บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2554 – 2556 
 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท  ศรีรำชำ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั  (มหำชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2552 – ปัจจบุนั กรรมกำร RPIC Pte. Ltd. 

2557 – มี.ค. 2561 กรรมกำร สมำคมธนำคำรไทย 

2558 – 2560 กรรมกำร สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2558 – 2559 ประธำนกรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ำกดั 

2555 – 2558 กรรมกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 31 

 

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.นายฟิลิป เชียง ชอง แทน 
   กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ /1 

 กรรมกำรบริหำร 

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 
 

 
/1 ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี      
   1 ตลุำคม 2561 

53  บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (กำรจดักำร)   
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 Bachelor of Science Electrical 
Engineering, 
University of Maryland, U.S.A. 

 
 
ประวัตกิารอบรม 

 หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู รุ่นท่ี 23/2016
สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) 

 Director Certification Program  
(DCP 175/2013) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 GE Six Sigma Quality Leader 
Certification 
- BMC 2011 
- LIG II 2007 
- MDC 2006 
GE Crotonville Courses 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
ต.ค. 2561 -
ปัจจบุนั 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2559 - 2560 กรรมกำร  

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

2558 - 2559 กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 

2559 - 2560 กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ำกดั (มหำชน) 

2559 - 2560  กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ก.ค.- ต.ค. 2558 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ม.ค.- มิ.ย. 2558 ประธำนกลุม่ธรุกิจลกูค้ำรำยย่อยและ
ลกูค้ำบคุคล 
รักษำกำรแทนประธำนคณะเจ้ำหน้ำท่ีด้ำน
กรุงศรีคอนซูเมอร์ 

2557 - 2558  กรรมกำรเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 32 

 

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 

     บริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ต่อ) 

2556 - 2558 กรรมกำร 
รักษำกำรแทนประธำนคณะเจ้ำหน้ำท่ี
ด้ำนธุรกิจสนิเช่ือยำนยนต์ 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

2556 - 2557 รักษำกำรแทนประธำนคณะเจ้ำหน้ำท่ี
ด้ำนธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส ์

2556 รองประธำนกรรมกำรเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรพิจำรณำสนิเช่ือ 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2561- ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ Lao Telecommunication Company 

Limited 

2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรสภำท่ีปรึกษำ สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศนิทร์ 
แหง่จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

2554 – ปัจจบุนั Emeritus Board  
 

University of Maryland, 
Clack School of Engineering 

2558 - 2560 
 

กรรมกำร 
 

บริษัท ไอ.ที.แอพพลเิคชัน่ส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกดั 

2558 - 2560  กรรมกำร บริษัท ทชัทีวี จ ำกดั 

2558 - 2560 กรรมกำร บริษัท อินทชั มีเดีย จ ำกดั 
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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 

     2558 - 2560 ประธำนกรรมกำร บริษัท ไฮ ช็อปปิง้ จ ำกดั 
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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 

14. นายประชา ช านาญกจิโกศล 

 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

 ประธำนสำยบริหำรหนี ้/1 

 กรรมกำรบริหำร 
 
 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   1 ตลุำคม 2555 

 
 

 
 

56  Master of Business Administration 
(Finance)  
University of Texas, U.S.A. 

 วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 7/2015) 

      สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 TLCA Executive Development Program 
(EDP 8/2011) 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 Senior Executive Program                
(SEP 22/2008) 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 Overview of Current Macro Economic 
Condition and Prudential Regulation- 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ประธำนสำยบริหำรหนี ้

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2554 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร  

2556 – 2559 กรรมกำร 

2549 – 2558 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

2549 – 2555 กรรมกำร 

2555 – 2558 กรรมกำร บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

2555 – 2558 กรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
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 

Impact to Thai Corporation (2007) 
สมำคมธนำคำรไทย 

 Blue Ocean Strategy (2007)  
ศนูย์พฒันำกลยทุธ์ทำงธุรกิจ 

 EVA Managing for Value Creation 
(2006)  
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 Director Certification Program  
(DCP 75/2006)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 กำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบครบวงจร (2005)  
สมำคมสถำบนักำรศกึษำกำรธนำคำรและ
กำรเงินไทย 
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   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 
 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

 ประธำนสำยพฒันำระบบงำน     
       ช่องทำงขำยและผลติภณัฑ์ /1 

  กรรมกำรบริหำร 
 
 
/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    2 กรกฎำคม 2556 

47  Ph.D. (Computer Science)  
Stanford University, U.S.A. 

 Master of Engineering  
(Computer Science)  
Stanford University, U.S.A. 

 บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต  
(เกียรตนิิยมอนัดบั 1)  
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 
 

ประวัตกิารอบรม 

 Strategy and Innovation for Businesses 
in Asia (SIBA 2012)   
สถำบนัเทคโนโลยีแมสซำชเูซตส์ (MIT) – 

      วิทยำลยักำรจดักำรมหำวิทยำลยัมหดิล 
(CMMU) 

  สถำบนัวิทยำกำรประกนัภยัระดบัสงู  
(วปส.2012) 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2556 – ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ประธำนสำยพฒันำระบบงำน  
ช่องทำงขำยและผลติภณัฑ์ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

เม.ย. 2561- 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท บำงจำก  คอร์ปอเรชัน่  จ ำกดั 
(มหำชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อกัษร เอ็ดดเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

2553 – 2556 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

2553 - 2556 กรรมกำร 
 

บริษัท กรุงไทย-แอกซำ่ ประกนัชีวิต จ ำกดั 
(มหำชน) 

2552 – 2556 กรรมกำร 
 

บริษัท กรุงไทยพำนิชประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ย. 2561 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรขบัเคลื่อน
กรมสรรพำกรสูก่ำรเป็นกรมสรรพำกร
ดจิิทลั 

กรมสรรพำกร 

ต.ค. 2561- 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรขบัเคลื่อนและ
บริหำรจดักำรข้อมลูขนำดใหญ่(Big Data) 

กระทรวงกำรคลงั 
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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 

  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริม
กำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

 ผู้บริหำรระดบัสงูด้ำนกำรค้ำและกำร
พำณิชย์ (TEPCoT 2011)   
มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 

 TLCA Executive Development Program  
(EDP 2009)  
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 Director Certification Program  
(DCP 93/2007)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

  กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ) 

ก.ค. 2561 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุ ิ คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมลูเครดติ 

พ.ค. 2561 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมกำร 
นโยบำยกำรให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจกำร
ของรัฐ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ 

2560 – ปัจจบุนั ทีปรึกษำคณะกรรมกำรพฒันำระบบกำร
พิสจูน์และยืนยนัตวัตนทำงดจิิทลั 

กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรในคณะกรรมกำรขบัเคลื่อนตำม
แผนยทุธศำสตร์  (National e-Payment ) 

ส ำนกันำยกรัฐมนตรี 

2552 – 2556 
 

กรรมกำร บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ำกดั 
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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 

16. นางกุลนันท์  ซานไทโว 
  รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

  ประธำนสำยธนบดีธนกิจ /1 
 

 
/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    1  มิถนุำยน 2557 
 
 
 
 
 

54  Master of Science in Computer 
Information System (MSCIS) 
New Hampshire College, U.S.A. 

 บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (กำรจดักำร) 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 รัฐศำสตรบณัฑิต 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Family Business Governance  
(FBG 9/2017) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 IOD Special Event 6/2016 : กำรบริหำร  
กำรสืบทอด Family Business อย่ำงมือ
อำชีพ 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Corporate Governance for Capital 
MarketIntermediaries (CGI  8/2015 ) 

      สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  
 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
2557 – ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

ประธำนสำยธนบดีธนกิจ 
ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร 
หวัหน้ำสำยงำนลกูค้ำบคุคล 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน)  

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร 
จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร Princess Magg Foundation 

2555 - 2559 กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ำกดั 
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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 

 
 
 
 

  Corporate Governance for Executives              
(CGE 3/2015) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย   

 Director  Accreditation  Program  
(DAP 37/2005) 

      สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย   
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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 
  รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

  ประธำนสำยเทคโนโลยี 
     สำรสนเทศ /1 

 
 
/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   1 ตลุำคม 2558 
 

51  Master of Science, Computer Science  
San Jose State University, U.S.A. 

 วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต               
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Enhance Efficiency and Growth through 
Process Innovation (2018) 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and 
Consumer Financial Solutions 

      ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

 IT Project Management (2014) 
ธนำคำร ซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2558  – ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ประธำนสำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2554 - 2558 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส ธนำคำร ซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558 – ธ.ค. 
2561 

กรรมกำร บริษัท คอร์ จ ำกดั 

2558 – ธ.ค. 
2561 

กรรมกำร บริษัท ไอคอนนิค เมน จ ำกดั 
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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 
 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

 ประธำนสำยกำรเงินและ 
      งบประมำณ /1 

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    23 กรกฎำคม  2550 
 
หมำยเหต ุ: เกษียณอำย ุ
                  มีผลวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 

55  Master of Business Administration 
Eastern Michigan University, U.S.A. 

 วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล) 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Strategic Financial Leadership Program 
(SFLP 2017) 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

 Director Certification Program Update 
(DCPU 5/2015) 

      สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 4/2015) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management 
(MIR 12/2012)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Monitoring the Quality of Financial 
Reporting (MFR 15/2012)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

ไม่มี 375,000 
(0.04) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
2555 – ธ.ค. 
2561 

รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 
 

2550 – ธ.ค. 
2561 

ประธำนสำยกำรเงินและงบประมำณ 

2550 – ธ.ค. 
2561 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2550 – 2555 กรรมกำรบริหำร 

2554 – 2555 ประธำนสำยกลยทุธ์และพฒันำองค์กร 

2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

พ.ค. 2561 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรตรวจสอบธุรกิจตลำดทนุ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

2554 – 2560 กรรมกำร  
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร 
จ ำกดั 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2552 – 2559 กรรมกำร  บริษัท ส ำนกักฎหมำยเอรำวณั จ ำกดั 

2553 – 2559 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ำกดั 

2552 – 2559 กรรมกำร 
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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)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Monitoring Fraud Risk Management 
(MFM 6/2011)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Audit Committee Program  
(ACP 37/2011)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 TLCA Executive Development Program 
รุ่นท่ี 2 (EDP 2/2008)  
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

 Director Certification Program  
(DCP 76/2006)  

      สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Director Accreditation Program  
(DAP 21/2004)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  
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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.นายตรัยรักษ์  เตง็ไตรรัตน์ 

 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

 ประธำนสำยสนิเช่ือบรรษัท/1 

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

 
 
/1 ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี      
    1 ตลุำคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

50  บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต  (กำรเงิน) 
Seattle University,U.S.A. 

 บริหำรธุรกิจบณัฑิต (กำรตลำด) 
     จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
 
 
ประวัตกิารอบรม 

 กำรวิเครำะห์และประเมินมูลค่ำหุ้ นของ
กิจกำรในธุรกิจลิสซิ่งและเช่ำซือ้และธุรกิจ
รับเหมำก่อสร้ำง (2017) 
สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

 ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำร
บัญชีและผลส ำรวจกำรใช้รำยงำนผู้ สอบ
บญัชีแบบใหม่ (2017) 

     สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

 กำรใช้คูมื่อแนวทำงกำรท ำ Due Diligence 
อย่ำงมีคณุภำพ (2016) 
สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

 REIT/ IFF: หลกัเกณฑ์และภำษีท่ีเก่ียวข้อง
(2016)  
สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
ต.ค. 2561- 
ปัจจบุนั 

รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ประธำนสำยสนิเช่ือบริษัท 

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั(มหำชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร  
หวัหน้ำสำยงำนวำนิชธนกิจและตลำดทนุ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2556 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท ศรีรำชำคอนสตรัคชัน่ จ ำกดั
(มหำชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2560 -  ปัจจบุนั กรรมกำร RPIC Pte.Ltd. 

2560 -  ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท วีรันดำ รีสอร์ท จ ำกดั (มหำชน) 

2551 – ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมกำร 
 
 
 
 
 

บริษัท คริสตลั ฟุตบอลคลบั จ ำกดั 
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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 

      หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงูด้ำนวิทยำกำร
พลงังำน (วพน.8/2016) 
บริษัท ปตท.จ ำกดั (มหำชน) 

 ระบบกำรควบคมุภำยในส ำหรับบริษัทท่ีย่ืน 
IPO (2015) 
สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย  

 Update and Impact: New  Accounting 
Standard  (2015) 
สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

 Corporate Governance for Capital 
Market  Intermediaries (CGI 7/2015) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูรท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน : กำรน ำ
หลกัทรัพย์เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ (2015) 
สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

 หลกัสตูรท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน: แนวทำงกำร
ท ำ Due Diligence ส ำหรับท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงิน (2015) 
สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

 หลกัสตูรท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน : กำรออก 
และกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ – ตรำสำรหนี ้(2015) 
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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 

  สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

 หลกัสตูรท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน : กำรเข้ำถือ
หลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ำกิจกำร (2015) 
สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

 TLCA Leadership Development 
Program (LDP รุ่นท่ี 2/2015) 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 Advance Audit Committee Program 
(AACP 15/2014) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู รุ่นท่ี 11/2553 
สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) 
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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. นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์ 
 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

 ประธำนสำยกลยทุธ์  /1 
 
 
/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   3  มิถนุำยน 2559 

 

53  Master of  Business  Administration 
(Finance)   
Western International University  
at  Arizona,  U.S.A.   

 บญัชีบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

ประวตักิำรอบรม 

 Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and 
Consumer Financial Solutions 

      ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

ไม่มี 580  
(0.00) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2559 - ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ประธำนสำยกลยทุธ์ 

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

ก.พ.2561 – 
ปัจจบุนั 

หวัหน้ำสำยงำนวิจยั บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

2552 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร  
หวัหน้ำฝ่ำยวิจยัหลกัทรัพย์ 

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 

21. นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล 
 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

 ประธำนสำยตลำดกำรเงิน /1 

 รักษำกำร ประธำนสำยกำรเงินและ
งบประมำณ /2 

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 
 
/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    6 มีนำคม 2556 
/2  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    1 มกรำคม 2562 
 

 
 
 
 
 

48  Master of Science (Finance)  
      University of Colorado, U.S.A. 

 บริหำรธุรกิจบัณฑิต (บริหำรอุตสำหกำร) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Bond Trader’s Refresher Course (2018) 
สมำคมตรำสำรหนีไ้ทย 

 CFO Focus (2018) 
สภำวิชำชีพบญัชี  ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

 Bangkok Fin Tech Fair 2018 : SME and 
Consumer Financial Solutions 

      ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

ม.ค. 2562 – 
ปัจจบุนั 

รักษำกำร ประธำนสำยกำรเงินและ
งบประมำณ  

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2556 – ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ประธำนสำยตลำดกำรเงิน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2554 -  2556 Head of  Markets ธนำคำร Royal Bank of Scotland 
สำขำกรุงเทพ 
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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 

 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

 ประธำนสำยบริหำรควำมเสี่ยง /1 
 

 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    1 ตลุำคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ph.D. (Engineering Management) 
Missouri University of Science and 
Technology, U.S.A. 

 รำยวิชำบณัฑิตศกึษำกำรวิจยักำรด ำเนินงำน  
Wichita State University, KS, U.S.A. 

 Master of Science (Engineering Management) 
University of Louisiana at Lafayette, 
U.S.A. 

 วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต  
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

 3rd Edition Practical Guide to Excellence 
in Operation Risk (2018)   
Marcus Evans, Singapore 

 Risk Management Committee Program 
(RMP 1/2013)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ประธำนสำยบริหำรควำมเสี่ยง 

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร Phatra Equity Market Neutral Asia 
Pacific Fund 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร  
(เคย์แมน) จ ำกดั 

2551 – 2555 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
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 
  รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

 ประธำนสำยวเิครำะห์และ
ตรวจสอบเครดติ /1 

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   1 พฤศจิกำยน  2557 

 
 

 

54  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 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

ประธำนสำยวเิครำะห์และตรวจสอบเครดติ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2552 – 2555 ผู้อ ำนวยกำรใหญ่ บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ ำกดั 
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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. นางเพญ็รุ่ง  สุวรรณกูฏ 
  รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

  ประธำนสำยบริหำรทรัพยำกร   
       บคุคล/1 

 
 
/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี      
   1 พฤษภำคม 2561 

55  Human Resources Management 
Graduate Diploma Program 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 สงัคมสงเครำะห์ศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 
 
 
ประวัตกิารอบรม 

 Applying OKRS into Your Company    
Mission and  Value  (2018) 
สมำคมกำรจดักำรงำนบคุคล 

 7 Habits of  Highly Effective People 
(2558) 
บริษัท อลอินัซ์  อยธุยำ ประกนัชีวิต จ ำกดั 
(มหำชน) 

 Allianz Excutive Presentation (2557) 
บริษัท อลอินัซ์  อยธุยำ ประกนัชีวิต จ ำกดั 
(มหำชน) 

  Quiet Leadership (2555) 
 Neuro Leadership Institute 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
พ.ค.2561 – 
ปัจจบุนั 

รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ประธำนสำยบริหำรทรัพยำกรบคุคล 

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2556 –  เม.ย.
2561 

รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
สำยงำนทรัพยำกรบคุคล 

บริษัท อลอินัซ์ อยธุยำ ประกนัชีวิต 
จ ำกดั (มหำชน) 

2551 - 2556 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
สำยงำนทรัพยำกรมนษุย์ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ไม่มี 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
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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 

   David  Ulrich : HR Strategy Business 
Alignment and Creatively Organization 
Capabilities (2554) 
Octagon 

 Director Certification Program  
(DCP 132/2010) 

      สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 Role of the Compensation Committee 
(RCC 11/2010) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
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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. นายภัทรพงศ์  รักตะบุตร 
 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

 ประธำนสำยช่องทำงกำรตลำด 
      และพฒันำฐำนลกูค้ำ /1 
 
 
/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   1 ธนัวำคม 2558 
 
 
 

51  Master of Business Administration  
University of Louisville, U.S.A. 

 รัฐศำสตร์บณัฑิต (บริหำรรัฐกิจ)
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 
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 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ประธำนสำยช่องทำงกำรตลำด 
และพฒันำฐำนลกูค้ำ 

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2547 - 2558 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร  
(Head of Client  Acquisitions) 

ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

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 

26. นายมานิตย์ วรรณวานิช 

 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

 ประธำนสำยเครือข่ำยกำรขำย 
      และบริกำร /1 

 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    4 กนัยำยน 2555 
 

52  รัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑิต  
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

 เศรษฐศำสตรบณัฑิต  
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 

ประวัตกิารอบรม 

 หลกัสตูรกำรปอ้งกนัรำชอำณำจกัร  
(วปอ. 57/2557) 
วิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร 

ไม่มี 
 
 
 

 
 

 

115,000  
(0.01) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ประธำนสำยเครือข่ำยกำรขำยและบริกำร 

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

เม.ย. – ส.ค. 
2555 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  
สำยงำนธุรกิจสำขำภมูิภำค 

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

2553 – 2555 ผู้จดักำรฝ่ำยอำวโุส 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 
 * รวมกำรถือหุ้นธนำคำรของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 54 

 

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. นายวรกฤต  จารุวงศ์ภัค 

 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

 ประธำนสำยปฏิบตักิำร /1 
 

 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    16 มกรำคม 2557 
 

 
 

 

57  ปรัชญำดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัเวสเทร์ิน 

 บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (กำรจดักำร) 
      สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

 เศรษฐศำสตรบณัฑิต  
      มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
 
ประวัตกิารอบรม 

 Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and 
Consumer Financial Solutions 

      ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

 Director Certification Program  
(DCP 179/2013)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Financial Institutions Governance 
Program (FGP 5/2012)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

ไม่มี ไม่มี 
 
 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2557 – ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ประธำนสำยปฏิบตักิำร 

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2558 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท เคเคพี ทำวเวอร์ จ ำกดั 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2553 – 2557 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2560 –  ปัจจบุนั กรรมกำร โรงงำนไพ ่กรมสรรพำสำมิต 

พ.ค. – มิ.ย. 2559  กรรมกำร  บริษัท ส ำนกักฎหมำยเอรำวณั จ ำกดั 

2552 – 2556 กรรมกำร บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ำกดั 
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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. นายส ามติร  สกุลวริะ 

  รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

  ประธำนสำยสนิเช่ือธรุกิจ /1 
 

 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี 
   1 พฤษภำคม 2560 
 
 

 

51  Master of  Business  Administration 
      (Finance) 
      University of  Wisconsin – Whitewater, 

U.S.A 

 วิทยำศำสตร์บณัฑิต (เทคโนโลยีกำรบรรจ)ุ 
      มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 
ประวัตกิารอบรม 

 Director Certification Program  
(DCP 261/2018) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Governance Risk Management 
      and Compliance (GRC 2009) 
      กำรเรียนรู้ภำยในธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด 

(มหำชน) 

 7 อปุนิสยัของผู้ มีประสทิธิผลสงู (2004) 
      กำรเรียนรู้ภำยในธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด 

(มหำชน) 

 Financial Executive Program  
(FINEX 10 /2000) 

      สมำคมสถำบันกำรศึกษำกำรธนำคำรและ
กำรเงินไทย  

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
2560 - ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

ประธำนสำยสนิเช่ือธุรกิจ 
ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2553 – 2560 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 
สำยงำนธุรกิจลกูค้ำบริษัท 

ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

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 

29. นายนรเชษฐ์ แสงรุจ ิ
 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

 ท่ีปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/1 

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

 

/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   1 ตลุำคม 2561 
 

 
 

56  Master of  Business  Administration 
(Finance & Marketing)  

      Syracuse University, U.S.A.   

 Master of Science in Electrical 
Engineering (Telecommunication) 

      Syracuse University, U.S.A.   

 วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
     จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 
 
ประวัตกิารอบรม 

 Bangkok Fin Tech Fair 2018 : SME and 
Consumer Financial Solutions 

      ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

 Director Certification Program  
(DCP 217/2016) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 7/2015) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Director Accreditation (DAP 36/2005)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

ไม่มี 1,710,000 
(0.20) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

ต.ค.2561 – 
ปัจจบุนั 

รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ท่ีปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2558 – ก.ย.2561 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ประธำนสำยสนิเช่ือบรรษัท 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

มิ.ย. 2561-
ปัจจบุนั 

กรรมกำรตรวจสอบธุรกิจตลำดทนุ บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน)  

2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร 

2553 - 2555 กรรมกำรบริหำร 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน)  

2547 - ปัจจบุนั กรรมกำร 

2550 - 2555 กรรมกำรบริหำร 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

พ.ค.2561 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ก.พ.2561 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท แอสโก้สง่เสริมธุรกิจ  จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท นภกิต จ ำกดั 

2548 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษำกรรมกำรบริหำร บริษัท มิตรเทคนิคลัคอนซลัแท้นท์ จ ำกดั 
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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 

     2543 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท พนัธวณิช จ ำกดั 
     เม.ย. 2561   - 

ปัจจบุนั 
ประธำนท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรชมรม
วำณิชธนกิจ 

สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

2554 – ปัจจบุนั คณะท ำงำนด้ำนกองทนุรวม 

2554 – ปัจจบุนั คณะท ำงำนด้ำนอนพุนัธ์ 

2552 – ปัจจบุนั คณะท ำงำนด้ำนกำรออกแบบและเสนอ
ขำยหลกัทรัพย์ประเภททนุ 

2552 – ปัจจบุนั คณะท ำงำนด้ำนกำรเป็นองค์กรกำรก ำกบั
ดแูลตวัเอง 

2552 – มี.ค.
2561 

ประธำนชมรมวำณิชธนกิจ 

2533 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เกษตรสนิ จ ำกดั 
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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 

30. นายกฤตยิา วีรบุรุษ 
 กรรมกำรบริหำร /1 

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 
/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    15 ตลุำคม 2555 
 

 
 

 

49  Master of Business Administration  
(Finance & Investment)  
Golden Gate University, U.S.A. 

 บริหำรธุรกิจบณัฑิต (กำรจดักำร) 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
 
ประวัตกิารอบรม 

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI 14/2016) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู รุ่นท่ี 18/2014  
สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) 

 Director Accreditation Program  
(DAP 73/2008)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  
 
 

ไม่มี 172 
(0.00) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2556 - 2559 กรรมกำร 

2556 - 2559 ประธำนธุรกิจตลำดทนุ 

2555- 2559 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ประธำนสำยกลยทุธ์ 

เม.ย. - ก.ย. 2555 กรรมกำร 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

2556 – 2559 กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

2555 - 2556 กรรมกำรผู้จดักำร  
(หวัหน้ำสำยงำนลงทนุและค้ำหลกัทรัพย์) 

2554 - 2555 กรรมกำรผู้จดักำร (หวัหน้ำฝ่ำยลงทนุ) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร  
(หวัหน้ำสำยงำนลงทนุและค้ำหลกัทรัพย์) 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

2556 - 2559 กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

2555 - 2556 
 

กรรมกำรผู้จดักำร 
(หวัหน้ำสำยงำนลงทนุและค้ำหลกัทรัพย์) 
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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 

2556 – 2560 กรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร 
จ ำกดั   

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เดอะปำลม์ ชะอ ำ จ ำกดั 

2557 - 2559 กรรมกำร สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

2556 – 2559 กรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ำกดั 
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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 

31. นางพัชนี  ลิ่มอภชิาต 
 กรรมกำรบริหำร /1 
 
 
/1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    6 มิถนุำยน 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 

56  บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต  
California  State  University at 
Sacramento, U.S.A.  

 รัฐศำสตรบณัฑิต 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI  7/2015) 

      สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Director Accreditation Program  
(DAP 36/2005)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

ไม่มี 100,000 
(0.01) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน)  

2547 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

2547 - 2559 กรรมกำรผู้จดักำร 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ไม่มี 
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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 

32. น.ส.นิลาวรรณ ตรีกจิจ ารูญ 
 ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส  

 หวัหน้ำฝ่ำยบญัชี /1 
 

 
1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  

1 มกรำคม 2558 

45  ศลิปศำสตรมหำบณัฑิต (กำรเงินประยกุต์) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 บญัชีบณัฑิต 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขท่ี 8140 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2558 – ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส  
หวัหน้ำฝ่ำยบญัชี  

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2551 –  2555 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2556 –  2557 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี บริษัท เพำเวอร์บำย จ ำกดั         
(บริษัทในกลุม่บริษัท เซน็ทรัล รีเทล 
คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั) 
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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 

33. น.ส.พรทพิย์  ชูพระคุณ 
 เลขำนกุำรบริษัท /1 

 ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส  

 หวัหน้ำฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท 
 
 
1  ได้รับกำรแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
   13 มกรำคม 2553 

50  บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั  

 ศลิปศำสตรบณัฑิต (รัฐศำสตร์)
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์    

 
 
ประวัตกิารอบรม 

 Workshop for Professional Development  
หวัข้อ “Beyond Regulation: The 
Evolution of Company Secretary Role” 
(2018) 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 ASEAN Corporate Secretaries  
Professional Exchange Programme 
(PEP 2016) 
The Hong Kong Institute of  Chartered 
Secretaries 

 หลกัสตูรนกัลงทนุผู้ทรงคณุวฒุ ิ 
(TIIP - 13/2559)      
สมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

ไม่มี 59,001 
(0.01) 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2554 – ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส  
หวัหน้ำฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท  

ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

2553 – ปัจจบุนั เลขำนกุำรบริษัท 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

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 

 ผู้ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำนด้ำนธุรกิจกำร
ธนำคำรพำณิชย์  (Compliance Officer 
7/2557)  
คณะนิตศิำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 หลกัสตูรผู้ปฎิบตังิำนเลขำนกุำรบริษัท
(FPCS 23/2554) 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 Board Reporting Program (BRP 1/2552)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Company Secretary Program (CSP 17/ 2549)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 Effective Minute Taking (EMT 2/2549)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 Corporate Secretary Development 
Program (11/2548)   
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี  
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 

 



เอกสารแนบ 2

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 35 36

1 นายสพุล วธันเวคนิ ประธานกรรมการ / /* X /*

2 นางดยันา บนุนาค กรรมการ / /* /*

3 นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการ

4 นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการ /* /

5 นายวรีวฒัน์ ชตุเิชษฐพงศ์ กรรมการ / X /*

6 นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการ

7 นายสวุทิย์ มาไพศาลสิน กรรมการ /* /* / /* /* /* /*

8 ศ.ดร.อญัญา ขนัธวทิย์ กรรมการ /

9 นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร X X / / / /* /*

10 น.ส.ฐิตนินัท์ วธันเวคนิ กรรมการ, กรรมการบริหาร /

11 นายสรุพล กลุศริิ กรรมการ

12 นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหาร, รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ก ากบัดแูลกิจการ /* /* X* /* /*

13 นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรรมการผู้จดัการใหญ่, กรรมการบริหาร /

14 นายประชา ช านาญกิจโกศล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายบริหารหนี,้ กรรมการบริหาร

15 ดร.อนชิุต อนชิุตานกุลู รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายพฒันาระบบงาน ชอ่งทางขายและผลิตภณัฑ์, กรรมการบริหาร / /

16 นางกลุนนัท์ ซานไทโว รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายธนบดธีนกิจ /*

17 นายฉัตรชยั ดษุฎีโหนด รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

18 นายชวลิต จินดาวณิค /1 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายการเงินและงบประมาณ /* /*

19 นายตรัยรักษ์ เตง็ไตรรักษ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายสินเช่ือบรรษัท /* /* /* / / /*

20 นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายกลยทุธ์

21 นายปรีชา เตชรุ่งชยักลุ /2 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายตลาดการเงิน 

รักษาการ ประธานสายการเงินและงบประมาณ

22 ดร.พบพนิต ภมุราพนัธุ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายบริหารความเสี่ยง /* /*

23 นายพรรษฤทธ์ิ ตระการกิจวชิิต รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายวเิคราะห์และตรวจสอบเครดติ

24 นางเพ็ญรุ่ง สวุรรณกฏู รองกรรมการผู้จดัการใหญ๋  ประธานสายบริหารทรัพยากรบคุคล

25 นายภทัรพงศ์ รักตะบตุร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายชอ่งทางการตลาดและพฒันาฐานลกูค้า

26 นายมานิตย์ วรรณวานิช รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ

27 นายวรกฤต จารุวงศ์ภคั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายปฏิบตักิาร X*

28 นายส ามิตร สกลุวริะ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายสินเช่ือธุรกิจ

29 นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /* /* /* /* / /

30 นายกฤตยิา วรีบรุุษ กรรมการบริหาร /* /* /*

31 นางพชันี ลิ่มอภิชาต กรรมการบริหาร /* /*

32 น.ส.นิลาวรรณ ตรีกิจจ ารูญ ผู้อ านวยการอาวโุส  หวัหน้าฝ่ายบญัชี

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง

รายละเอยีดการด ารงต าแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

รายช่ือ* 

ต าแหน่ง



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 35 36

33 นางเกษรา เลียงชเยศ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ หวัหน้าฝ่ายตลาดผลิตภณัฑ์การเงิน

34 นายจกัรวาล จกัรวาลวบิลูย์ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ หวัหน้าฝ่ายค้าผลิตภณัฑ์การเงิน /*

35 นายชวลิต ลาวงั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ รองประธานสายปฏิบตักิาร

36 นายชยัณรงค์ โรจนสินธุ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ หวัหน้าฝ่ายสินเช่ือลกูค้าบรรษัท

37 ดร.ณรงค์ ปรีดานนัท์ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ หวัหน้าส านกัตรวจสอบภายใน

38 นางพิชญา โสตางกรู ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ หวัหน้าฝ่ายวเิคราะห์เครดติลกูค้าธุรกิจ

39 น.ส.เพชรรัตน์ กีรตไิพบลูย์ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ รองประธานสายสินเช่ือธุรกิจ

40 นายร่มไทร ตณัฑโกไศย ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ หวัหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดติสินเช่ือธุรกิจและสถาบนั

41 นายวนกานต์ กาญจนศนูย์ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ หวัหน้าฝ่ายการตลาดและกลยทุธ์

42 นายสมเกียรติ จอมปรัชญา ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ หวัหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดติสินเช่ือรายยอ่ย

43 นางสวุรรณี วธันเวคนิ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ หวัหน้าฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขาย

44 นายหรัิญญ์รุจ เหลา่ธีระวงษ์ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ รองประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ

45 นายอนวุฒัน์ ร่วมสขุ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ หวัหน้าฝ่ายตลาดตราสารหนี ้

46 นายอภิชาติ จงสงวนประดบั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ หวัหน้าส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน

47 นายภาสกร บญุยะประสทิธ์ิ ผู้อ านวยการอาวโุส  หวัหน้าฝ่ายพฒันาชอ่งทางการขายและบริการ 

รักษาการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาระบบงานและกระบวนการสนบัสนนุ

48 นายพยคัฆ์ ทรัพย์สมบรูณ์ ผู้อ านวยการอาวโุส รองประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ   

รักษาการ ผู้อ านวยการภาคธุรกิจเชา่ซือ้ กทม.

รักษาการ ผู้อ านวยการภาคธุรกิจเชา่ซือ้ ภมิูภาค  3 

รักษาการ ผู้อ านวยการภาคธุรกิจเชา่ซือ้ ภมิูภาค  4  

รักษาการ หวัหน้าฝ่ายสินเช่ือเพ่ือสินค้าคงคลงัส าหรับผู้จ าหนา่ยยานยนต์

49 นายถาวร เชือ้เงิน ผู้อ านวยการอาวโุส ผู้อ านวยการภาคธุรกิจสาขาภมิูภาค  2  

รักษาการ ผู้อ านวยการภาคธุรกิจสาขาภมิูภาค  1

50 น.ส.สานิกร สภุาพ ผู้อ านวยการอาวโุส รองประธานสายธนบดธีนกิจ

หมายเหตุ:

 

/2   นายปรีชา เตชรุ่งชยักลุ รักษาการ ประธานสายการเงินและงบประมาณ มีผลวนัที่ 1 มกราคม 2562

1.    X = ประธานกรรมการ      /  = กรรมการ      //  =  กรรมการบริหาร       * = กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม

2.   บริษัทที่เก่ียวข้องให้หมายถึงนิยามนิตบิคุคลของบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
/1   นายชวลิต จินดาวณิค เกษียณอาย ุมีผลวนัที่ 1 มกราคม 2562

รายละเอยีดการด ารงต าแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

รายช่ือ* 

ต าแหน่ง

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง

* รวมถึงผู้ มีอ านาจในการจดัการตามค าจ ากดัความของธนาคารแหง่ประเทศไทย



เอกสารแนบ 2

1 บริษัท ทุนภัทร จ ากัด (มหาชน) 13 บริษัท เดอะปาล์มชะอ า จ ากดั 25 บริษัท วรัีนดา รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน)  
2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน)    14 บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน)                               26 บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
3 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ภัทร จ ากัด 15 บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)                               27 บริษัท สคเวอเร็ล (ประเทศไทย) จ ากดั  
4 Phatra Asset Management (Cayman) Limited 16 บริษัท เทค็แคร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั                                       28 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
5 Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund 17 บริษัท นภกิต จ ากดั 29 บริษัท แอสโก้สง่เสริมธุรกิจ จ ากดั
6 บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จ ากัด  18 บริษัท น า้ตาลตะวนัออก จ ากดั 30 บริษัท เอ็ดดวูชิัน่ จ ากดั
7 บริษัท เกษตรสนิ จ ากดั 19 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 31 บริษัท อกัษร เอ็ดดเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน)   
8 บริษัท เค เอส พี สแควร์ จ ากดั 20 บริษัท บโีอท ีลสี (ประเทศไทย) จ ากดั 32 บริษัท อลัฟ่า แอบโซลทู จ ากดั 
9 บริษัท คริสตลั ฟตุบอลคลบั จ ากดั 21 บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 33 RPIC Pte. Ltd.   

10 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน) 22 บริษัท พนัธวณิช จ ากดั                 34 บริษัท รวมพล ภทัร อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ป 
11 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 23 บริษัท รวมวรรธนะ จ ากดั 35 Lao Telecommunication Company Limited (Oversea)

12 บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)    24 บริษัท รักษาความปลอดภยั บหุลนับรีุ จ ากดั 36 บริษัท นีโอ แซค จ ากดั



                                                                                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561  
 

เอกสำรแนบ 2  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย    

 

 
ชื่อ-สกุล 

บริษัท ทุนภทัร จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จ ากัด 
(มหาชน) 

1. นำยบรรยง  พงษ์พำนิช X X 
2. นำยสวุิทย์   มำไพศำลสนิ / * / * 
3. ดร.ศภุวฒุิ   สำยเชือ้ / / 
4. นำยอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์ / * / * 
5. นำงพชันี   ลิม่อภิชำต / * / * 
6. นำยนรเชษฐ์   แสงรุจิ / * / * 
7. น.ส.ฐิตินนัท์   วธันเวคิน / - 
8. นำยชวลติ   จินดำวณิค / / 
9. นำงภทัรพร   มิลนิทสตู /  /  
10. นำยกฤติยำ   วีรบรุุษ / * / * 
11. นำยตรัยรักษ์   เต็งไตรรัตน์ / * / * 
หมายเหตุ:  

1.   X = ประธำนกรรมกำร      /  = กรรมกำร    //  =  กรรมกำรบริหำร     * =  กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

2.   บริษัทยอ่ย ให้หมำยถงึบริษัทยอ่ยที่มีนยัส ำคญั เช่น มีรำยได้เกินกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยได้รวมตำมงบก ำไรขำดทนุ     
รวมของปีบญัชีลำ่สดุ 

3. ข้อมลู ณ วนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2562 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและรายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและ  

หวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของธนาคารหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของธนาคาร  

 

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

1) ช่ือและต ำแหนง่ 

 ดร.ณรงค์ ปรีดำนนัท์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

2) คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ 

- Doctor of Business Administration (DBA)  

 University of South Australia, Australia 

- บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (สำขำกำรจดักำร) 

University of Leicester, UK 

- บญัชีบณัฑิต (สำขำกำรเงินและกำรธนำคำร)  

จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

3) วฒุิบตัรหรือประกำศนียบตัร 

- CFSA (Certified Financial Service Auditor, IIA) 

- CCSA (Certification in Control Self Assessment, IIA) 

- CRISC (Certified in Risk and Information System Control, ISACA) 

4) ประสบกำรณ์ท ำงำน 

2555 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ส ำนกัตรวจสอบภำยใน  

 ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

2547 – 2554 ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส สำยตรวจสอบ 

 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

2544 – 2546 ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยตรวจสอบตลำดกำรเงิน  

 ธนำคำรดีบีเอส ไทยทน ุจ ำกดั (มหำชน) 

2540 – 2543 ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ำกดั 

2535 – 2539 ผู้จดักำรอำวโุส ฝ่ำยตรวจสอบ บริษัทเงินทนุ เอกธนกิจ จ ำกดั (มหำชน) 

2534 – 2535 Management Internal Control, The Chase Manhattan Bank N.A. 
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2530 – 2533 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 

5) ประวตัิกำรฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 

- Value Creation and Enhancement for Listed Companies  with the New COSO 2017 Enterprise Risk 
Management (ERM) จดัโดยคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ร่วมกบัตลำด
หลกัทรัพย์ฯ 

- Chief Audit Executive (CAE) Forum: Robotic Internal Control and Audit จดัโดยชมรมผู้ตรวจสอบภำยใน
ธนำคำรและสถำบนักำรเงิน 

- IT/ Cyber Security for Auditor จดัโดยส ำนกัตรวจสอบภำยใน ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

- IFRS 9: Financial Instruments จดัโดยส ำนกัตรวจสอบภำยใน ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

- Audit Data Analytic จดัโดยส ำนกัตรวจสอบภำยใน ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

- PwC Forensics Seminar on Increase Business Efficiency and Reduce Costs with GRC จดัโดยบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

- PwC Forensics Seminar on Cybercrime จดัโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

- Global and Thailand Economic Outlook and How Disruptive Innovations Affect Your Competitive 
Landscape จดัโดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั 

- Chief Audit Executive (CAE) Forum: Behavior and Culture (B&C) จดัโดยชมรมผู้ตรวจสอบภำยใน
ธนำคำรและสถำบนักำรเงิน 

- Enterprise Risk Management Workshop จดัโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

- 2016 Cyber Security จดัโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

- 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 ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

- New COSO Internal Control Framework 2013 จดัโดยตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

- Workshop for Practical Issues in Thai Financial Reporting Standards จดัโดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสัส ุ
ไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั 

- Final FATCA Regulations Workshop จดัโดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั 

- TFRS & IFRS Excellence จดัโดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
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- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

- ควำมรู้เก่ียวกบัวิชำชีพตรวจสอบภำยใน ธุรกิจธนำคำร และตลำดกำรเงิน 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 ำแหนง่ 

นำยอภิชำติ  จงสงวนประดบั ต ำแหนง่ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำน 

2) คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ 

- Master of Business Administration with Finance Concentration 

Eastern Michigan University, U.S.A 

- บญัชีบณัฑิต  

จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  

3) วฒุิบตัรหรือประกำศนียบตัร 

- หลกัสตูรพืน้ฐำนมำตรฐำนวชิำชีพ “COMPLIANCE” มืออำชีพประจ ำปี 2561 จดัโดยสมำคมบริษัทหลกัทรัพย์
ไทย 

- หลกัสตูรควำมรู้เก่ียวกบักำรปฏิบตัิงำนด้ำนธุรกิจหลกัทรัพย์ส ำหรับผู้ รับผิดชอบสงูสดุในหนว่ยงำนกำรก ำกบั
ดแูลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปี 2560 จดัโดยสมำคมธนำคำรไทย 

- หลกัสตูรควำมรู้เก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปี 2560 (ASCO Compliance Training 
Program) จดัโดยชมรมผู้ดแูลกำรปฏิบตัิงำนด้ำนหลกัทรัพย์ สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

- หลกัสตูรกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนด้ำนธุรกิจประกนัภยั รุ่นท่ี 1 ปี 2560 จดัโดยศนูย์บริกำรวชิำกำร
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- หลกัสตูร Compliance Refresher Course ประจ ำปี 2558 จดัโดยสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ 

- หลกัสตูรผู้ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนด้ำนธุรกิจกำรธนำคำรพำณิชย์  (Compliance Officer)  จดัโดยธนำคำร
แหง่ประเทศไทย ร่วมกบัคณะนิตศิำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั และสมำคมธนำคำรไทย 

- หลกัสตูรกำรอบรมเพื่อเพิ่มพนูควำมรู้ด้ำนกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัตรำสำรหนี ้ (Bond Regulatory Update) 
จดัโดยสมำคมตรำสำรหนีไ้ทย 

- หลกัสตูร Audit Program Development จดัโดยสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย 

4) ประสบกำรณ์ท ำงำน 

2557 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำน 

ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

2554 –  2557 หวัหน้ำฝ่ำยปฏิบตักิำร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
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2553 –  2554  เจ้ำหน้ำที่ดแูลกำรปฏิบตัิงำน บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) 
จ ำกดั  

2547 – 2553  หวัหน้ำหนว่ยงำนดแูลกำรปฏิบตัิงำน บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

2546 – 2547  เจ้ำหน้ำที่ดแูลกำรปฏิบตัิงำน  Merrill Lynch International Bank Limited 
(Merchant Bank) (Singapore Branch) 

2542 – 2546  เจ้ำหน้ำที่ดแูลกำรปฏิบตัิงำน  บริษัทหลกัทรัพย์ เมอรริล ลนิช์ ภทัร จ ำกดั 

2540 – 2542  เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน  ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

5) ประวตัิกำรฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 

กำรฝึกอบรมในปี 2561 

- หลกัสตูรควำมรู้ด้ำนกฎหมำยธุรกิจสถำบนักำรเงินยคุใหม ่รุ่นท่ี1 จดัโดยสมำคมสถำบนักำรศกึษำกำรธนำคำร
และกำรเงินไทย 

- หลกัสตูรเจำะลกึกฎหมำยว่ำด้วยประกำศ สคบ. 2561 และ Market Conduct ของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
และแนวปฏิบตัิของธุรกิจเช่ำซือ้และลสีซิ่งที่ถกูต้อง จดัโดยสมำคมธุรกิจเช่ำซือ้ไทย 

- หลกัสตูรมำตรฐำนด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่
กำรก่อกำรร้ำย ส ำหรับผู้ มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ 13  และมำตรำ 16  รุ่นที่ 2  หลักสูตรที่ 1 จัดโดย
ส ำนกังำน ปปง. 

- หลกัสตูรกำรก ำกบัดแูลควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถำบนั
กำรเงิน จดัโดยชมรมก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน สมำคมธนำคำรไทย 

- หลกัสตูรพืน้ฐำนมำตรฐำนวิชำชีพ COMPLIANCE มืออำชีพ จดัโดยชมรมผู้ดแูลกำรปฏิบตัิงำนด้ำนหลกัทรัพย์ 
สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

- หลกัสตูรกำรจดัท ำกระดำษท ำกำรเพื่อมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชนัในองค์กร รุ่นที่ 3/61 จดัโดยสภำวิชำชีพ
บญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์ และ CAC 

- Workshop หวัข้อ Customer’s Risk Management Framework จดัโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. 

- Compliance and Compliance Audit Auditing 7.0 CPE Credits จดัโดยสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่ง
ประเทศไทย (สตท.) 

- เสวนำ Roundtable Discussion 2018 ในหวัข้อDriving Business Value & Sustainability through Active 
จดัโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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- เสวนำในหวัข้อกำรคุ้มครองควำมเป็นสว่นตวั Big Data และ GDPR ในกำรพฒันำเศรษฐกิจดิจิตลั จดัโดย
ธนำคำรแหง่ประเทศไทย ร่วมกบัวิทยำลยักำรปกครองท้องถ่ิน มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

- สมัมนำเร่ืองท ำควำมรู้จกัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน: TFRS 9 จดัโดยกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

- สมัมนำสปัดำห์ประกนัภยัประจ ำปี 2561 ภำยใต้แนวคิด Converging Insurance Business Model with 
Insurance in Digital Disruption จดัโดยส ำนกังำน คปภ. 

- สมัมนำเร่ือง Re-inventing Business Model through Technological Lens จดัโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. ร่วมกบั
บีเอเอส กลุม่พนัธมิตรซอฟต์แวร์ 

กำรฝึกอบรมในปี 2560 

- สมัมนำเร่ืองสำระส ำคัญของจรรยำบรรณของที่ปรึกษำทำงกำรเงินและแนวทำงปฏิบัติงำนภำยใต้กรอบ
จรรยำบรรณของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (ฉบบัปรับปรุง) จดัโดยชมรมวำณิชธนกิจ สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

- สมัมนำเร่ืองแนวทำงกำรจดทะเบียนสญัญำหลกัประกนัทำงธุรกิจของกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ  จดัโดยกรม
พฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

- สมัมนำเร่ืองโครงกำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ส ำหรับผู้มีหน้ำที่รำยงำนของส ำนกังำน ปปง. จดัโดยส ำนกังำน ปปง. 

- สมัมนำ Focus Group เร่ืองกำรใช้เทคโนโลยีของผู้ประกอบธุรกิจในกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ (RegTech) จดัโดยส ำนกังำน ก.ล.ต 

- หลกัสตูรมำตรฐำนด้ำน AML/CFT จดัโดยส ำนกังำน ปปง. 

- สมัมนำประจ ำปี 2560 หวัข้อ Future Banking Evolution or Revolution จดัโดยชมรมพฒันำบคุลำกร สมำคม
ธนำคำรไทย   

- สมัมนำเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมิน FSAP จดัโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. 

- หลกัสตูร Risk and Compliance จดัโดย Wells Fargo Bank ร่วมกบัสมำคมธนำคำรไทย 

- สมัมนำเร่ืองแนวทำงปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกบั Market Conduct ส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ จดัโดยชมรมกำรก ำกบักำร
ปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ สมำคมธนำคำรไทย 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่ง
เป็นผู้ทรงคณุวฒุิและมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินกำรบญัชี ด้ำนเศรษฐศำสตร์ และกำรบริหำรองค์กรดงันี  ้

1. นำงดยันำ บนุนำค  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   

2. นำยเชษฐ์ ภทัรำกรกลุ  กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมรวม 13 ครัง้ กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำนได้
รำยงำนไว้ในหวัข้อโครงสร้ำงกำรจดักำรในรำยงำนประจ ำปี 2561 โดยได้ด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในกฎบตัร
สรุปได้ดงันี ้  

- ในทกุไตรมำสได้สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยหำรือร่วมกบัผู้บริหำรในสำยกำรเงินและงบประมำณและ
ผู้ สอบบัญชีของธนำคำรเพื่อพิจำรณำข้อสงัเกตต่ำงๆ จำกกำรตรวจสอบหรือสอบทำนงบกำรเงิน รวมถึง
รับทรำบควำมคืบหน้ำกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวข้องกับ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (IFRS 9 Financial Instruments) ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2563 และมีกำรประชมุร่วมกบั
ผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุอยูด้่วย (Private Session) ทกุคร่ึงปี 

- สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) ซึ่งรวมถึงระบบควบคมุภำยในและระบบควบคมุควำม
ปลอดภยัด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information technology security and control) ร่วมกบัผู้ตรวจสอบ
ภำยในและผู้สอบบญัชี เพื่อประเมินประสิทธิผลและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและระบบ
ควบคมุควำมปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงกำรป้องกนัควำมปลอดภยัทำงไซเบอร์ (Cyber 
Security) คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัได้มีข้อเสนอแนะให้ผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบญัชีให้ควำมส ำคญั
กับกำรมีส่วนในกำรให้ค ำแนะน ำและสอบทำนควำมพร้อมของกำรขึน้ระบบงำนใหม่ทัง้ระบบธนำคำรหลกั 
(New Core Banking System) และระบบบญัชี (ERP System) นอกจำกนี ้ในปี 2561 ธนำคำรมีกำรประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในตำมแบบประเมินของส ำนกังำน ก.ล.ต. ในกรอบ New COSO 
2013 โดยได้รับควำมร่วมมือจำกผู้บริหำรในกำรตอบแบบประเมินนี ้ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรธนำคำรได้พิจำรณำรำยงำนกำรประเมินระบบควบคุมภำยในของผู้บริหำรดังกล่ำว เพื่อ
แลกเปลีย่นควำมเห็นให้มีควำมเข้ำใจตรงกนั และสำมำรถก ำหนดแนวทำงที่เหมำะสมกบัองค์กรได้ 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำอนมุตัิแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี  ตลอดจนพิจำรณำควำมเป็น
อิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และด ำเนินกำรจัดจ้ำงผู้ ประเมินภำยนอก (External Quality 
Assessment) และรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในให้คณะกรรมกำรธนำคำรทรำบ 
รวมถึงให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 
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- สอบทำนมำตรกำรและระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยสอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของฝ่ำยจัดกำร
เก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ  และสิ่งที่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย กลยทุธ์ และ
แผนงำนบริหำรควำมเสีย่งที่ก ำหนด 

- สอบทำนรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรเปิดเผย ข้อมลูของ
รำยกำรดงักลำ่วให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักลำ่ว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ธนำคำร 

- สอบทำนระบบกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน และกำรเปิดเผยข้อมลูตำมข้อก ำหนดกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบักำร
ด ำเนินธุรกิจของธนำคำร อำทิ ข้อก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนกังำน ก.ล.ต. ส ำนกังำน คปภ.  
และส ำนักงำน ปปง. โดยสอบทำนรำยงำนของผู้ตรวจสอบภำยในเป็นรำยไตรมำส เพื่อประสำนงำนให้
หนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง 

- พิจำรณำคณุสมบตัิและผลกำรปฏิบตัิงำนในปี 2561 ของผู้สอบบญัชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส จ ำกัด โดยเห็นว่ำผู้สอบบญัชีมีควำมเป็นอิสระ มีทกัษะควำมรู้ในกำรสอบบญัชีตำมมำตรฐำนสำกล มี
ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในกำรตรวจสอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และธุรกิจตลำดทุน มีบุคลำกร
เพียงพอ และจำกผลกำรพิจำรณำได้เสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรธนำคำรให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2562 ต่อไป เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

- พิจำรณำนโยบำยของธนำคำรเก่ียวกบักำรใช้บริกำรอื่นที่ไมใ่ช่งำนสอบบญัชี (Non-audit Services) ของผู้สอบ
บญัชี และสอบทำนกำรใช้บริกำรดงักลำ่วเพื่อให้มัน่ใจวำ่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี 

- จัดให้มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมเห็น
เก่ียวกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่รับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี กำร
บริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุม (Governance, Risk and Control) และสำมำรถประเมินภำพรวมกำร
ควบคมุภำยในของกลุม่ธุรกิจฯ ได้ 

จำกกำรประเมินผลใน “แบบสอบทำนกำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยตนเอง” ประจ ำปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ตำมที่กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดไว้อยำ่งครบถ้วน  

โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมอิสระ และแสดงควำมเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำเพื่อ
ประโยชน์สงูสุดขององค์กร คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำธนำคำรมีระบบกำรควบคุมภำยในส ำหรับกำรเข้ำท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนั กำรควบคมุดแูลกำรปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ นโยบำย ตลอดจนกำรควบคมุภำยในส ำหรับกำรด ำเนินกำรด้ำนตำ่งๆ  
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมมีประสิทธิภำพ กระบวนกำรจัดท ำงบกำรเงินของธนำคำรมีระบบกำรควบคุมอย่ำง
เหมำะสมเพียงพอ และงบกำรเงินของธนำคำรได้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถือปฏิบตัิอยูใ่นประเทศไทย
และมีควำมเช่ือถือได้  
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คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อให้มีกำรสื่อสำรไปยงัพนกังำนทกุระดบัว่ำกลุ่ม
ธุรกิจฯ เน้นให้ควำมส ำคญัตอ่กำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจที่ดี (Business Conduct) และกลุม่ธุรกิจฯ ไม่ยอมรับกำร
กระท ำทจุริตประพฤติมิชอบในทกุกรณี (Zero Tolerance to Fraud) 

 

        วนัท่ี 15 มกรำคม 2562 

                  ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  
              (นำงดยันำ บนุนำค) 

        ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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                                        รายงานรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  

คณะกรรมกำรธนำคำรมมีติแตง่ตัง้ประธำนและกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2545 
โดยปัจจบุนัองค์ประกอบคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนสอดคล้องตำมประกำศธนำคำรแหง่ประเทศไทยเร่ือง
ธรรมำภิบำลของสถำบนักำรเงิน ตลอดจนเอือ้ตอ่กำรปฏิบตัิงำนได้อยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำร 3 ทำ่นดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นำยวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์   ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ  

2. นำยเชษฐ์ ภทัรำกรกุล   กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ     

3. นำยสวุิทย์  มำไพศำลสนิ   กรรมกำร/ กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร  

ในรอบปี 2561 ที่ผำ่นมำ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนมีกำรประชมุรวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยกรรมกำร
แตล่ะทำ่นเข้ำร่วมประชมุและได้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีใ่นเร่ืองส ำคญัตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจำรณำคดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเพือ่เข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของธนำคำร
แทนกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรและเสนอตอ่ที่ประชมุ
สำมญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิำรณำเลอืกตัง้ ตลอดจนดแูลให้คณะกรรมกำรธนำคำรมีขนำดและองค์ประกอบที่
เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจและเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในด้ำน
ตำ่งๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนในระยะยำวเหมำะสมกบัทิศทำงและกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุม่ธุรกิจฯ ผำ่นกลไกหรือเคร่ืองมือทีส่นบัสนนุกระบวนกำรคดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลท่ีจะด ำรงต ำแหนง่
กรรมกำร อำทิ ข้อมลูที่ระบคุวำมช ำนำญแตล่ะด้ำนท่ีจ ำเป็นส ำหรับกรรมกำร (Board Skill Matrix) เป็นต้น  

2. พิจำรณำกลัน่กรองและคดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเพือ่เข้ำรับกำรแตง่ตัง้เป็นผู้บริหำรตัง้แต่ระดบั
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ขึน้ไปหรือเทียบเทำ่ เพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทย และ
เสนอตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ โดยค ำนงึถงึควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ใน
ด้ำนตำ่งๆ อยำ่งเหมำะสม เพื่อช่วยเสริมสร้ำง สง่เสริม และผลกัดนักำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ให้บรรลุ
เปำ้หมำยทีว่ำงไว้ 

3. ดแูลให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรธนำคำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและ
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่โดยคณะกรรมกำรธนำคำร และคณะกรรมกำรชดุอื่นตำมทีก่ ำหนด และเสนอตอ่
คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อรับทรำบผลกำรประเมิน ตลอดจนเสนอแนวทำง ควำมเห็น มมุมองด้ำนตำ่งๆ เพื่อ
กำรน ำไปปฏิบตัิในอนัท่ีจะสง่เสริมและเพิ่มประสทิธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรธนำคำรและ
ผู้บริหำรระดบัสงูโดยรวม  

4. พิจำรณำทบทวนคำ่ตอบแทนกรรมกำรของธนำคำรและกรรมกำรชดุยอ่ยให้เป็นไปอยำ่งเหมำะสมตำม
ภำระหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยและเทียบเคียงได้กบับรรทดัฐำนในอตุสำหกรรม เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำร
ธนำคำรเพื่อพิจำรณำและเสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

5. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนส ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำร
ใหญ่ โดยค ำนงึถงึหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมเสีย่งที่เก่ียวข้อง ผลประเมินกำรปฏิบตังิำน และผลกำร
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ด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว ตลอดจนให้ควำมส ำคญักบักำร
เพิ่มมลูคำ่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยำวประกอบกำรพิจำรณำ และจดัสรรภำยใต้กรอบงบประมำณ
ประจ ำปีที่คณะกรรมกำรธนำคำรพิจำรณำอนมุตัิ 

6. พิจำรณำทบทวนบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนให้
สอดคล้องและครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด อีกทัง้ทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรธนำคำรให้
มีควำมเหมำะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุมำกยิง่ขึน้ โดยเพิม่กำรประเมินแบบไขว้ (Cross-evaluation) 
เพื่อช่วยสะท้อนมมุมองของกรรมกำรที่มีตอ่กนั และใช้เป็นข้อมลูส ำหรับกรรมกำรเพื่อพฒันำตนเอง รวมถึงเป็น
ข้อมลูประกอบกำรพจิำรณำเสนอช่ือกรรมกำรเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรได้อีกนยัหนึง่ด้วย 

7. รับทรำบเกณฑ์และแนวทำงกำรจดัสรรงบประมำณโบนสัและกำรปรับเงินเดือนประจ ำปีของผู้บริหำรระดบั
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ขึน้ไป โดยพิจำรณำจำกปัจจยัองค์ประกอบด้ำนตำ่งๆ อำทิ ภำพรวมผล
ประกอบกำรของธนำคำร ผลประเมินของสำยงำน ผลประเมินรำยบคุคล และภำยใต้กรอบงบประมำณ
ประจ ำปีและหลกักำรบริหำรคำ่ตอบแทนท่ีผลตอบแทนรวม (Total Compensation) ตำมที่ธนำคำรก ำหนด  

8. รับทรำบแผนกำรสรรหำและพฒันำผู้มีศกัยภำพสบืทอดต ำแหนง่ (Succession Plan) ส ำหรับผู้บริหำรระดบัสงู 
รวมทัง้ให้ค ำแนะน ำ เสนอมมุมองเพื่อกำรบริหำรจดักำร สรรหำ และพฒันำ เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบตัิและ
สนบัสนนุกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัตำ่งๆ ได้อยำ่งตอ่เนื่อง เหมำะสม พร้อมรองรับตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของ
ธนำคำร 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนได้เปิดเผยคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในรูปแบบตำ่งๆ รวมถงึ
จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนไว้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 แล้ว   
  

 

    ( นำยวีรวฒัน ชตุิเชษฐพงศ์ )  

     ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
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รายงานของคณะกรรมการก ากับการปฏบิัตติามกฎเกณฑ์และก ากับกจิการ 
 

คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำรของธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) มีหน้ำที่
รับผิดชอบด้ำนกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ให้มีกำรปฏิบตัิงำนที่เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั รวมถึงกำรก ำกบัดแูลให้เป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลที่ดี  

คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำรประกอบด้วยกรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิและประสบกำรณ์
จ ำนวน 2  ทำ่น ได้แก่ นำยเชษฐ์ ภทัรำกรกุล กรรมกำรอิสระ เป็นประธำนกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำร 
และนำยธำนินทร์ จิระสนุทร กรรมกำรที่ไมเ่ป็นผู้บริหำร ทัง้นี ้ในปี 2561 มีกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่ง 1 ทำ่น ได้แก่ นำงภทัรพร มิ
ลนิทสตู ประธำนเจ้ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลกิจกำร มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มีนำคม 2561 

ส ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำรมีกำรประชมุรวม 6 ครัง้ และมีกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคญัดงันี ้

- พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงกฎบตัร นโยบำย และแผนกำรปฏิบตัิงำนที่ส ำคญั ก่อนน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำอนมุตัิดงันี ้

- ให้ควำมเห็นชอบกำรทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบั
กิจกำร เพื่อให้สอดคล้องกบักำรปฏิบตัิงำนและกำรมอบหมำยงำนจำกคณะกรรมกำรธนำคำรในกำรช่วยเหลอื
งำนของคณะกรรมกำรธนำคำรในกำรก ำกบัดแูลให้ธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีกำรปฏิบตัิตำม
กฎหมำย กฎเกณฑ์ และกำรก ำกบัดแูลที่ดีตำมหลกัธรรมำภิบำล 

- ให้ควำมเห็นชอบกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของธนำคำรประจ ำปี 2561 
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนในปัจจุบนัและหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องที่ปรับปรุงเพิ่มเติม อำท ิ  
ธรรมำภิบำลของสถำบนักำรเงินของธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

- ให้ควำมเห็นชอบกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ของกลุม่ธุรกิจฯ 
(Compliance Policy) ประจ ำปี 2561 

- ให้ควำมเห็นชอบนโยบำยและแผนกลยทุธ์กำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำอยำ่งเป็นธรรม 
(Market Conduct) 

- อนมุตัิแผนงำนก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ประจ ำปี 2561 ของส ำนกัก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน 

- รับทรำบและติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมควำมเห็นและข้อเสนอแนะของธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
รวมถึงผลกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ของธนำคำร เช่น กำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำม
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมกำรค้ำตรำสำรหนี ้ กำรน ำเสนอขำยผลติภณัฑ์ Unit Linked และกระบวนกำรขำย
ผลติภณัฑ์ประกนัภยัของธนำคำร (Bancassurance) ตำมแนวปฏิบตัิด้ำน  Market Conduct  ของธนำคำรแหง่
ประเทศไทย เป็นต้น 

- รับทรำบรำยงำนกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ที่น ำเสนอโดยหนว่ยงำนก ำกบักำร
ปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ พร้อมทัง้ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำน ทัง้นี ้ กรณีที่พบ
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ประเด็นส ำคญัซึง่อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไมป่ฏิบตัิตำมเกณฑ์ทำงกำร คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำม
กฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำรจะมีมติให้ผู้บริหำรหรือหนว่ยงำนที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรแก้ไขโดยเร่งดว่น  

- ให้ควำมเห็นตอ่รำยงำนกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ประจ ำปี 2560 ก่อนน ำสง่หนว่ยงำนทำงกำรที่ก ำกบัดแูล 
- ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนด้วยตนเองของคณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำรประจ ำปี 

2561 เพื่อน ำผลมำใช้ในกำรพิจำรณำปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำน  
ในปี 2561 ธนำคำรได้รับรำงวลัเกียรติยศหรือผลกำรประเมินที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรบริหำรงำนของธนำคำรทีย่ดึหลกั             

ธรรมำภิบำลและมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีดงันี ้

- เป็น 1 ใน 139 บริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนกำรประเมินในระดบั “5 TIA” (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) จำกโครงกำร
ประเมินคณุภำพกำรจดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561  ซึง่จดัโดยสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ส ำนกังำน 
ก.ล.ต. และสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- ผลประเมินกำรก ำกบัดแูลกิจกำรในระดบั “ดีเลศิ” ในโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ ำปี 2561 และได้รับตรำสญัลกัษณ์ 5 ดวงจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

- เป็น 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับเลอืกให้อยูใ่นรำยช่ือ “หุ้นยัง่ยืน” ประจ ำปี 2561 หรือ Thailand Sustainability 
Investment 2018 โดยตลำดหลกัทรัพย์ฯ เป็นปีที่ 4 ตอ่เนื่องกนั เนื่องจำกมุง่มัน่พฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี มี
ควำมรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม และมีกำรบริหำรงำนภำยใต้บรรษัทภิบำล (Environment, Social and 
Governance: ESG) เพื่อให้องค์กรเติบโตอยำ่งยัง่ยืนและสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุภำคสว่นอยำ่งโดด
เดน่  

- เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคดัเลือกจำกหนว่ยงำนอีเอสจี เรตติง้ ของสถำบนัไทยพฒัน์ให้อยูใ่นรำยช่ือ 
ESG 100 ประจ ำปี 2561 ด้วยผลกำรด ำเนินงำนที่โดดเด่นด้ำนสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมำภิบำล โดยธนำคำร
ได้รับคดัเลือกตอ่เนื่องกนัเป็นปีที่ 4 

ธนำคำรตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม ซื่อสตัย์สจุริต ด้วยกำรยดึถือกำรปฏิบตัิถกูต้องตำม
กฎหมำย จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ หลกัธรรมำภิบำลและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  เพรำะกำรด ำเนินธุรกิจของเรำอยู่บน
พืน้ฐำนของควำมไว้วำงใจและควำมเช่ือถือจำกลกูค้ำ ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสียและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำย เพื่อสง่เสริมกำรเติบโตอยำ่ง
ยัง่ยืนของธนำคำร  ซึง่ธนำคำรพร้อมจะยดึถือปฏิบตัิอยำ่งตอ่เนื่องตลอดไป 

 

 ( นำยเชษฐ์  ภทัรำกรกลุ ) 

ประธำนกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์และก ำกบักิจกำร  
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รายงานรายงานของคณะกรรมการของคณะกรรมการบริหารบริหาร  
  

คณะกรรมกำรบริหำรของธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำร 8 ทำ่น ได้แก่ นำย
บรรยง พงษ์พำนิช (ประธำนกรรมกำรบริหำร) นำยอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ นำยกฤตยิำ วีรบรุุษ น.ส.ฐิตินนัท์ วธันเวคิน นำย
ประชำ ช ำนำญกิจโกศล ดร.อนชิุต อนชิุตำนกุลู นำงพชันี ลิม่อภิชำต และนำยฟิลปิ เชียง ชอง แทน โดยมีนำยสพุล วธันเวคิน 
เป็นท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร 

ในรอบปี 2561 ที่ผำ่นมำ คณะกรรมกำรบริหำรมกีำรประชมุรวมทัง้สิน้ 15 ครัง้ เพื่อปฏิบตัิหน้ำทีต่ำมขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำทีท่ีไ่ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรธนำคำร ซึง่รวมถงึกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญัสรุปได้ดงันี ้

6. ก ำหนดทิศทำงและเปำ้หมำยเชิงกลยทุธ์ทัง้ที่เป็นด้ำนกำรเงินและด้ำนท่ีไมใ่ช่กำรเงินในภำพรวมของกลุม่ 
ธุรกิจฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว โดยมีกำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมและปัจจยัตำ่งๆ และให้ควำมเห็นชอบ
กำรทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และคำ่นิยมองค์กรประจ ำปี 2561 เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อ
พิจำรณำอนมุตั ิ

7. ให้ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงแผนงำนและงบประมำณประจ ำปี 2561 (ฉบบัทบทวนกลำงปี) และแผนงำนและ
งบประมำณประจ ำปี 2562 - 2564 ของกลุม่ธุรกิจฯ โดยให้ควำมส ำคญักบักำรจดัสรรทรัพยำกรที่ส ำคญั เช่น 
เงินลงทนุ บคุลำกร และเทคโนโลยี เป็นต้น อยำ่งเพยีงพอและมีประสทิธิภำพ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำร
ธนำคำรเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

8. ติดตำมกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อให้มัน่ใจวำ่กลุม่ธุรกิจฯ ด ำเนินกิจกำรตำมกฎหมำยและนโยบำยทีว่ำงไว้ และ
รับทรำบรำยงำนกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรตำมแผนธุรกิจในเร่ืองที่ส ำคญัตำ่งๆ อำทิ รำยงำนกำรติดตำม 
Risk Appetite ควำมคืบหน้ำของกำรยกระดบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (New Core 
Banking System) กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  แนวทำงกำรก ำหนดกรอบวงเงินสงูสดุของลกูค้ำสนิเช่ือธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย์ และกำรวเิครำะห์ผลกระทบของนโยบำย Macro-prudential เป็นต้น 

9. อนมุตัิและให้ควำมเห็นชอบนโยบำย หลกัเกณฑ์ และระเบียบกำรปฏิบตัิงำนใหม ่ รวมถึงปรับปรุงนโยบำย 
หลกัเกณฑ์ และระเบยีบกำรปฏิบตัิงำนที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนั เพือ่เอือ้ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งโปร่งใส มี
ประสทิธิภำพมำกยิง่ขึน้ และสอดคล้องกบักฎระเบียบตำ่งๆ ทีม่ีกำรเปลีย่นแปลง อำทิ นโยบำยด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ นโยบำยอ ำนำจอนมุตัิสนิเช่ือธุรกิจและสนิเช่ือคูค้่ำ นโยบำยอ ำนำจอนมุตัิสนิเช่ือรำยยอ่ยแบบ 
Product Program นโยบำยกำรท ำธุรกรรมกำรถ่ำยโอนหรือรับโอนควำมเสีย่งด้ำนเครดติ (Risk Participation) 
นโยบำยกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำอยำ่งเป็นธรรม (Market Conduct) นโยบำยช่องทำง
ให้บริกำร นโยบำยกำรให้บริกำรด้ำนกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี ้ นโยบำยกำรให้บริกำรแพลตฟอร์ม
อิเลก็ทรอนิกส์ และหลกัเกณฑ์เร่ืองขัน้ตอนกำรปฏิบตัิเก่ียวกบักำรดแูลลกูค้ำส ำหรับธุรกรรมอนพุนัธ์ เป็นต้น 

10. ให้ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงแนวทำงกำรบริหำรจดักำรบริษัทของกลุม่ธุรกิจฯ ประจ ำปี 2561 เพื่อให้
สอดคล้องกบัโครงสร้ำงของกลุม่ธุรกิจฯ ในปัจจบุนั และเพื่อให้กลุม่ธุรกิจฯ  มีกำรก ำกบัดแูลทำงนโยบำยและ
กำรจดักำรท่ีดีขึน้ ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพจิำรณำอนมุตั ิ

11. อนมุตัิงบกำรเงิน (ฉบบัก่อนสอบทำนและฉบบัก่อนตรวจสอบ) เพื่อเปิดเผยตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ หนว่ยงำน
ก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้อง และสำธำรณชน และอนมุตัิกำรตดัหนีส้ญูเงินให้สนิเช่ือตำมอ ำนำจของคณะ
กรรมกำรบริหำร 
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12. ให้ควำมเห็นชอบกำรจดัสรรเงินก ำไรและกำรจำ่ยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 เพื่อเสนอตอ่
คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพจิำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ และให้ควำมเห็นชอบกำรจดัสรรเงินก ำไรและกำรจำ่ยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนงวดวนัท่ี 1 มกรำคม - 30 มิถนุำยน 2561 เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพจิำรณำอนมุตัิ 

13. อนมุตัิกำรด ำรงอำยสุญัญำควำมร่วมมือส ำหรับธุรกิจประกนัชีวิตแบบ Exclusive Partner กบับริษัท เจนเนอรำ
ลี ่ประกนัชีวิต (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) 

14. อนมุตัิวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง และหุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่สำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุ
ชัน้ท่ี 2  

15. ให้ควำมเห็นชอบกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและแผนท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรทนุ และรำยงำนกำร
ประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทนุ (ICAAP Report) เพื่อให้เงินกองทนุมคีวำมเหมำะสมกบักำรด ำเนิน
ธุรกิจในปัจจบุนั ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ และอนมุตัิกำรทบทวนและปรับปรุง
หลกัเกณฑ์กำรบริหำรสภำพคลอ่งประจ ำปี 2561 

16. อนมุตัิ ทบทวน และเปลีย่นแปลงวงเงินและเง่ือนไขของสนิเช่ือแกคู่ค้่ำของธนำคำรตำมอ ำนำจอนมุตัิของ
คณะกรรมกำรบริหำร ให้ควำมเห็นชอบวงเงินและเง่ือนไขของสนิเช่ือแกคู่ค้่ำของธนำคำรเพื่อเสนอตอ่
คณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพจิำรณำอนมุตัิ รวมทัง้ตดิตำมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสนิเช่ือรำยใหญ่
และทรัพย์รอขำยรำยใหญ่ในกำรพิจำรณำอนมุตัิ ทบทวน และเปลีย่นแปลงวงเงินและเง่ือนไขของสนิเช่ือแก่คู่
ค้ำของธนำคำร 

17. รับทรำบรำยงำนกำรใช้วงเงินสนิเช่ือของลกูค้ำรำยใหญ่ของฝ่ำยสนิเช่ือธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ และผลกำรแก้ไข
ปัญหำเงินให้สนิเช่ือด้อยคณุภำพส ำหรับสนิเช่ือธุรกิจรำยใหญ่ประจ ำปี 2560 และอนมุตัิแผนกำรแก้ไขปัญหำ
เงินให้สนิเช่ือด้อยคณุภำพส ำหรับสนิเช่ือธุรกิจรำยใหญ่ประจ ำปี 2561 เพื่อเสนอตอ่ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

18. ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรของธนำคำรเพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนตำมทิศทำง แผนธุรกิจ และกลยทุธ์ที่ได้รับกำร
อนมุตัิโดยคณะกรรมกำรธนำคำร  

19. ทบทวนและปรับปรุงบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำร
ธนำคำรเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ อนมุตัิกำรแตง่ตัง้กรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุยอ่ยที่อยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูล
เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมมำกยิง่ขึน้ และรับทรำบรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยที่อยู่
ภำยใต้กำรก ำกบัดแูล 

20. อนมุตัิรำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำปี 2560 และปี 2561 และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนด้วยตนเอง
ของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำปี 2561   

 

          (นำยบรรยง พงษ์พำนชิ) 

                                    ประธำนกรรมกำรบริหำร 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งของธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
10 ท่ำน ได้แก่ นำยสพุล วธันเวคิน (ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง) นำยบรรยง พงษ์พำนิช                          ศ.ดร.
อญัญำ ขนัธวิทย์ นำยอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ นำยฟิลิป เชียง ชอง แทน นำยกฤติยำ วีรบรุุษ นำยนรเชษฐ์ แสงรุจิ นำยพรรษ
ฤทธ์ิ ตระกำรกิจวิชิต นำยตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ และนำยปรีชำ เตชรุ่งชยักลุ 

ในรอบปี 2561 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุมรวมทัง้สิน้ 13 ครัง้ เพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ตำม
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ทีไ่ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรธนำคำร โดยมีกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญัสรุปได้ดงันี ้

21. วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำร ให้สำมำรถประเมิน ติดตำมผล และ
ก ำกบัดแูลปริมำณควำมเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม  

22. เห็นชอบนโยบำยที่เก่ียวข้องกบักำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำคญัของธนำคำรและกลุม่ธุรกิจฯ รวมถึงทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบำยดงักล่ำว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ อำทิ นโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
ตลำด นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนช่ือเสียง นโยบำย
อ ำนำจอนุมัติสินเช่ือ นโยบำยเร่ืองกำรลงทุนในหลกัทรัพย์และกำรบริหำรฐำนะในบัญชีเพื่อกำรค้ำ และ
นโยบำยอ ำนำจอนมุตัิสนิเช่ือรำยยอ่ยแบบ Product Program  

23. อนมุตัิหลกัเกณฑ์และระเบียบกำรปฏิบตัิงำนของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ รวมถึงทบทวนและปรับปรุง
ระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ง หลกัเกณฑ์และระเบียบกำรปฏิบตัิงำนของธนำคำรและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ อำทิ 
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบักำรให้สนิเช่ือ กำรก่อภำระผกูพนั และกำรท ำธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ำยกำรให้สินเช่ือ 
หลกัเกณฑ์ในกำรจัดชัน้สินทรัพย์ กำรจัดท ำกำรทดสอบภำวะวิกฤตตำมเกณฑ์ ICAAP และ Supervisory 
Scenario เพื่อค ำนวณเงินกองทนุในภำวะวิกฤตประจ ำปี 2561 แผนกำรด ำเนินกำรเพื่อรองรับหลกัเกณฑ์กำร
ก ำกบัลกูหนีร้ำยใหญ่ (Single Lending Limit) และแผนกำรปรับลดควำมเสีย่งและควำมเสยีหำยที่ส ำคญั  

24. อนมุตัิกำรปรับเปลีย่นกรรมกำรในคณะอนกุรรมกำรท่ีอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมมำก
ยิ่งขึน้ รวมถึงรับทรำบรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะอนกุรรมกำรท่ีอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูล 

25. รับทรำบรำยงำนภำพรวมควำมเสี่ยงของธนำคำรและภำพรวมควำมเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รำยงำน
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต กำรวิเครำะห์หำสำเหตแุละกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต รำยงำนภำพรวม
ควำมเสีย่งและควำมเสียหำยด้ำนปฏิบตัิกำรท่ีส ำคญั และรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่งของบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลำดทนุ  

26. จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินนโยบำยสนิเช่ือและหลกัเกณฑ์สนิเช่ือตอ่คณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำร
ธนำคำร  
 

        (นำยสพุล วธันเวคิน ) 

       ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561  

 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 17 

รายงานรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารธนาคารต่อรายงานทางการเงนิต่อรายงานทางการเงนิ  

  

คณะกรรมกำรธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของธนำคำรและบริษัทย่อย 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของธนำคำร รวมถึงสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี โดยงบกำรเงินดงักลำ่ว
จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ใช้นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ ใช้ดลุยพินิจอย่ำง
ระมดัระวงั และใช้ประมำณกำรที่สมเหตุสมผลในกำรจัดท ำ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน จึงสะท้อนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นจริง โปร่งใส ่และสมเหตสุมผล อนัเป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้นี ้งบกำรเงินดงักลำ่วได้ผำ่นกำรตรวจสอบและให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขจำกผู้สอบบญัชีรับ
อนญุำตที่เป็นอิสระ 

คณะกรรมกำรธนำคำรได้จัดให้มีและด ำรงไว้ซึ่งระบบบริหำรควำมเสี่ยง ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบ
ภำยใน และกำรก ำกบัดแูลที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจว่ำข้อมลูทำงกำรเงินมีควำมถกูต้อง ครบถ้วน และเพียง
พอที่จะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สินของธนำคำร ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมี
สำระส ำคญั 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรธนำคำรได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็นผู้ดแูลคณุภำพของ
รำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือ
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเหมำะสม โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีป้รำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำร
ข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) แล้ว 

คณะกรรมกำรธนำคำรมีควำมเห็นวำ่ระบบกำรควบคมุภำยในโดยรวมของธนำคำรมีควำมเพียงพอ เหมำะสม  และ
สำมำรถให้ควำมเช่ือมัน่อยำ่งมีเหตผุลตอ่ควำมเช่ือถือได้ของงบกำรเงินรวมของธนำคำรและบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของธนำคำร ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 

 ( นำยสพุล  วธันเวคิน )     ( นำยอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ) 

      ประธำนกรรมกำร                ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

 

 




