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ค่านิยมหลัก

•	การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

•	การทำางานร่วมกันเป็นทีมของทั้งองค์กร

•	ความเป็นมืออาชีพ

•	การริเริ่มสิ่งใหม่

วิสัยทัศน์

ธนาคารกสิกรไทย	มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มั่นคงที่สุด	

ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่	และกระทำาทุกวิถีทางเพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า

ภารกิจ

ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นในการเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่แข็งแกร่ง	

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการ

ด้านการเงินที่หลากหลาย	ครบถ้วน	ในคุณภาพมาตรฐานสากล	

โดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์	

ทั้งนี้	เพื่อให้บรรลุผลที่ดีและเป็นธรรม	ต่อลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	และสังคม



002 
รายงานประจำาปี	2556ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ (งบการเงินรวม)

หมายเหตุ 	•	 งบการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2553	และ	2552	ทีน่ำามาแสดงเปรยีบเทยีบ	ได้มกีารจดัประเภทรายการใหม่เพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และประกาศธนาคาร	
	 	 	 แห่งประเทศไทยที่	สนส.	11/2553	ลงวันที่	3	ธันวาคม	2553	เรื่อง	การจัดทำาและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	
	 	 •	 งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	 ได้รวมสินทรัพย์	 และหนี้สินของบริษัทในกลุ่มบริษัท	 เมืองไทย	กรุ๊ป	 โฮลดิ้ง	จำากัด	ทุกรายการ	และสำาหรับงบกำาไรขาดทุน	
	 	 	 เบ็ดเสร็จรวม	ได้รวมผลการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่มบริษัท	เมืองไทย	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จำากัด	สำาหรับ	1	เดือน	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552		 	 	
1)	 กระดานในประเทศ	/	ราคาหุ้นสูงสุด	-	ตำ่าสุดเป็นราคาระหว่างปี	 4)	 ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม		 	 	 	
2)	 เฉพาะธนาคาร	 5)	 เงินให้สินเชื่อ	ได้แก่	เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	หักรายได้รอตัดบัญชี	 	 	
3)	 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	ได้แก่	หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่า	 6)	 เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพสทุธ	ิหมายถงึ	เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพหกัด้วยค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	
	 	 	 	 	 ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งหมด	

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
	 ต่อหุ้น	(บาท)	 •	กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 17.27	 14.73	 10.12	 8.38	 6.16	 	
	 	 •	ราคาตามบัญชี	 91.60	 77.28	 64.68	 56.38	 50.14
	 	 •	เงินปันผล	 3.50	 3.00	 2.50	 2.50	 2.50	 			
	 ราคาหุ้น	(บาท)1)	 •	ราคาสูงสุด	 225.00	 203.00	 144.00	 130.00	 91.00	 			
	 	 •	ราคาตำ่าสุด	 156.00	 113.50	 99.75	 77.25	 40.25	 			
	 	 •	ราคาปิด	 156.00	 193.50	 122.00	 125.50	 85.00	 			
	 จำานวนหุ้นสามัญคงเหลือ	 •	จำานวนเฉลี่ย	(ล้านหุ้น)	 2,393.26	 2,393.26	 2,393.26	 2,393.26	 2,393.26	 			
	 	 •	ณ	สิ้นปี	(ล้านหุ้น)	 2,393.26	 2,393.26	 2,393.26	 2,393.26	 2,393.26
	 มูลค่าตลาด	(Market	capitalization)	(ล้านบาท)	 373,349	 463,096	 291,978	 300,354	 203,427	 		

วัดมูลค่า
	 ราคาหุ้นต่อกำาไรต่อหุ้น	(PER)	 	  9.03		 	13.14		 	12.06		 	14.98		 	13.80		 	
	 ราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี	(PBV)	 	  1.70		 	2.50		 	1.89		 	2.23		 	1.70		 	
	 อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	(คำานวณจากราคาปิด)	 2.24%	 1.55%	 2.05%	 1.99%	 2.94%	
	 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ	 	 22.32%	 22.12%	 27.00%	 32.14%	 42.49%	 			
	 จำานวนพนักงาน2)	 	  19,303		 	17,389		 	16,580		 	15,677		 	15,464		 	
	 จำานวนสาขาและสำานักงานย่อยในประเทศ2)		  965		 	865		 	816		 	805		 	782

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)
	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 	 	72,797		 	63,581		 	56,491		 	46,744		 	39,857		 	
	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 	  48,153		 	40,724		 	34,017		 	28,400		 	21,683		 							
	 	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 	 	29,443		 	24,467		 	20,637		 	18,227		 	15,937		 							
	 	 รายได้อื่น	 	  67,395 	 	56,447		 	45,087		 	35,394		 	7,686		 							
	 	 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	 	  48,685 	 	40,190		 	31,707		 	25,221		 	1,940		 	
	 รายได้จากการดำาเนินงานสุทธิ	 	  120,950 	 	104,305		 	90,508		 	75,144		 	61,540		 	
	 ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ	 	  52,903		 	46,934		 	43,019		 	38,003		 	31,338		 	
	 หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่า	 	11,744 	 	8,390		 	7,345		 	6,701		 	9,376		 	
	 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและภาษีเงินได้3)	  68,047 	 	57,371		 	47,489		 	37,141		 	30,202		 	
	 กำาไรสุทธิ4)	 	  41,325 	 	35,260		 	24,226		 	20,047		 	14,733

ข้อมูลเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
	 เงินให้สินเชื่อ5)	 	 	1,438,978 	 	1,326,732		 	1,210,834		 	1,076,981		 	941,145		 	
	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อฯจากการปรับโครงสร้างหนี้	  45,099 	 	43,723		 	40,343		 	36,832		 	34,045		 	
	 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ	(NPL	net)6)		  14,664 	 	13,607		 	14,698		 	16,022		 	18,473		 	
	 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(NPL	gross)	 	  33,525 	 	33,166		 	31,736		 	33,175		 	37,152		 	
	 สินทรัพย์รวม	 	  2,290,045		 	2,077,442		 	1,722,940		 	1,546,664		 	1,362,838		 	
	 เงินรับฝาก	 	  1,529,835 	 	1,391,380		 	1,242,229		 	1,100,036		 	975,492		 	
	 หนี้สินรวม	 	  2,053,038 	 	1,876,621		 	1,555,974		 	1,401,177		 	1,234,692		 	
	 ส่วนของเจ้าของ4)	 	  219,232 	 	184,946		 	154,799		 	134,943		 	119,997		 	
	 สินทรัพย์เสี่ยง2)	 	  1,508,096 	 	1,365,661		 	1,269,282		 	1,131,218		 	1,004,092

ณ วันที่ หรือ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555 2554 2553 2552
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รายงานของฝ่ายจัดการข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ	(งบการเงินรวม)

หมายเหตุ 	•	 งบการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2553	และ	2552	ทีน่ำามาแสดงเปรยีบเทยีบ	ได้มกีารจดัประเภทรายการใหม่เพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และประกาศธนาคาร	
	 	 	 แห่งประเทศไทยที่	สนส.	11/2553	ลงวันที่	3	ธันวาคม	2553	เรื่อง	การจัดทำาและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	
	 	 •	 งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	 ได้รวมสินทรัพย์	 และหนี้สินของบริษัทในกลุ่มบริษัท	 เมืองไทย	กรุ๊ป	 โฮลดิ้ง	จำากัด	ทุกรายการ	และสำาหรับงบกำาไรขาดทุน	
	 	 	 เบ็ดเสร็จรวม	ได้รวมผลการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่มบริษัท	เมืองไทย	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จำากัด	สำาหรับ	1	เดือน	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552		 	 	
7)	 ข้อมูลปี	2552	-	2555	คำานวณตามหลักเกณฑ์	Basel	II		 9)	 เงินให้สินเชื่อ	ได้แก่	เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าทั่วไปและเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน
	 ข้อมูลปี	2556	คำานวณตามหลักเกณฑ์	Basel	III	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2556	เป็นต้นไป	 10)	 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	ได้แก่	หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่า	
8)	 เงินให้สินเชื่อ	ได้แก่	เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าทั่วไปและเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน		 11)	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ได้แก่	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อฯ	จากการปรับโครงสร้างหนี้	
	 หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน	 	 	 	 	 	 	 	
	 ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ	(NIM)	 3.55%	 3.58%	 3.75%	 3.48%	 3.23%	 			
	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์เฉลี่ย	 	 2.21%	 2.14%	 2.08%	 1.95%	 1.62%	 			
	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้จากการดำาเนินงานสุทธิ	 39.81%	 39.04%	 37.58%	 37.79%	 35.23%	 			
	 ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ	ต่อรายได้จากการดำาเนินงานสุทธิ	 43.74%	 45.00%	 47.53%	 50.57%	 50.92%	 			
	 กำาไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย	(ROAA)	 	 1.89%	 1.86%	 1.48%	 1.38%	 1.10%	 			
	 กำาไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย	(ROAE)		 20.45% 20.76%	 16.72%	 15.73%	 12.79%	 			
	
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ / อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	
	 เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก	 	 94.06%	 95.35%	 97.47%	 97.90%	 96.48%	 			
	 เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากและตั๋วแลกเงิน	 	 92.92%	 94.06%	 94.72%	 93.51%	 92.80%	 			
	 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	-	เฉพาะธนาคาร7)	 12.02%	 10.43%	 9.63%	 9.37%	 10.25%	 			
	 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น	-	เฉพาะธนาคาร7)	 15.25%	 15.98%	 13.81%	 13.96%	 15.19%
	 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	-	กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย7)	 12.57%	 10.44%	 9.57%	 9.13%	 N/A	 			
	 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น	-	กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย7)	 15.78%	 15.64%	 13.41%	 13.40%	 N/A
	 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ	(NPL	net)	ต่อเงินให้สินเชื่อ8)	 0.93%	 0.90%	 1.15%	 1.43%	 1.91%	 			
	 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(NPL	gross)	ต่อเงินให้สินเชื่อ9)	 2.11%	 2.16%	 2.45%	 2.91%	 3.76%	 			
	 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อเฉลี่ย	(Credit	cost)10)	 0.85%	 0.66%	 0.64%	 0.66%	 1.02%	 		
	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ11)	 	 3.13%	 3.30%	 3.33%	 3.42%	 3.62%	 			
	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(Coverage	ratio)11)	 134.52%	 131.83%	 127.12%	 111.02%	 91.64%	 		
	

ณ วันที่ หรือ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555 2554 2553 2552
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การดำาเนนิงานด้านการพฒันาอย่างยั่งยนื
การดำาเนินงานด้านธุรกิจ

การดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล	

การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การดำาเนินงานด้านสังคม

โครงสร้าง
ผังโครงสร้าง

คณะกรรมการ

คณะกรรมการและผู้บริหาร	

การดำารงตำาแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร

ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการ

และผู้บริหารในปี	2556

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

การลงทุนของธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)	ในบริษัทอื่น

ข้อมลูอื่นๆ
ข้อมูลอ้างอิง

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รางวัลเกียรติคุณ

ธนาคารกสกิรไทย
ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)	

	 1.		 สาขาและสำานักงานย่อยในประเทศ

	 2.	 สำานักงานแลกเปลี่ยนเงิน

	 3.			ศูนย์บริการและมุมรับรองลูกค้าเดอะวิสดอม

	 4.			ศูนย์ธุรกิจลูกค้าบรรษัท

	 5.			ศูนย์บริการธุรกิจ

	 6.		 ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ

	 7.			สาขาและสำานักงานผู้แทนในต่างประเทศ

บริษัทของธนาคารกสิกรไทย

สรปุตำาแหน่งรายการที่กำาหนดตามแบบ 56-2

สารบัญ

รายงานคณะกรรมการธนาคาร

รายงานของฝ่ายจดัการ
รายงานของฝ่ายจัดการ

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

	 1.			ภาพรวม

	 2.			ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน

	 3.			การดำาเนินงานด้านธุรกิจหลัก

	 4.		 การดำาเนินงานเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ

	 5.	 การลงทุนของธนาคารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

	 1.	 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

	 2.	 การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ	

	 3.		 เงินกองทุน

รายงานทางการเงนิ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การกำากบัดแูลกจิการ
รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน

การกำากับดูแลกิจการ

	 1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 2.		 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 3.		 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 4.		 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 5.		 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน



005 
รายงานของฝ่ายจัดการ

	 ในรอบปี	2556	 ธนาคารกสิกรไทยประสบความสำาเร็จในฐานะ	

กลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนำาของประเทศไทย	 ที่มุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจ

อย่างมีคุณภาพตามปณิธาน	“บริการทุกระดับประทับใจ”	เพื่อให้บรรลุ

การเป็นธนาคารหลักของลูกค้าทุกกลุ่ม	 (Customer’s	Main	Bank)	

ภายใต้ยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	(Customer	Centricity)		

ผ่านองค์ประกอบหลัก	3	 ด้าน	 ได้แก่	 การนำาเสนอนวัตกรรมใหม่	

ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	 การสร้างความชัดเจนของแบรนด์และ	

การตลาด	 ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	 เพื่อสร้าง

ประสบการณ์ที่ดีเลิศให้กับลูกค้าทุกกลุ ่มในทุกช่องทาง	 ภายใต้

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและทันต่อสถานการณ์	

โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน	

ในระยะยาว	 ขณะเดียวกันธนาคารยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนา	

งานสนับสนุน	 ให้มีทิศทางที่สอดประสานกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจ	

โดยมุ่งพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบเทคโนโลยีอย่าง	

ต่อเนื่อง	 เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ	

และรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

	 จากความตัง้ใจและมุง่มัน่ของธนาคารกสกิรไทยทีต้่องการตอบสนอง	

ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม	 ส่งผลให้ธนาคารมีผลประกอบการ

ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีผลกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหัก

ภาษีเงินได้	56,303	 ล้านบาท	 เติบโตร้อยละ	14.95	 และมีกำาไรสุทธิ		

41,325	 ล้านบาท	 พร้อมทั้งสามารถขยายขอบเขตการให้บริการ

ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	 โดยมีสาขาและสำานักงานย่อย	 จำานวน	

965	 สาขา	 และเครื่องเอทีเอ็ม	8,740	 เครื่อง	 ทั้งนี้	 ธนาคารยังครอง

ความเป็นผู้นำาในการบริการธุรกิจเอสเอ็มอีด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด	

ที่เป็นอันดับ	1	อย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการธุรกิจดิจิทัลแบงกิ้ง	

ที่มียอดผู้ใช้บริการสูงที่สุดถึง	2.6	 ล้านคน	 ตลอดจนสามารถเติบโต

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิร้อยละ	

18.24	และ	20.34	ตามลำาดับ	พร้อมทั้งมีสถานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง

ตามหลักเกณฑ์	Basel	III	

	 ขณะเดียวกันธนาคารกสิกรไทยสามารถขยายการให้บริการ	

ในต่างประเทศ	 เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(ASEAN	Economic	Community	หรือ	AEC)	ในปี	2558	ด้วยการสร้าง

พันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน	อาทิ	เวียดนาม		

อินโดนีเซีย	 ลาว	 กัมพูชา	 เยอรมนี	 อิตาลี	 จีน	 ญี่ปุ่น	 และเกาหลีใต้		

พร้อมทั้งมีสาขาและสำานักงานผู ้แทนในต่างประเทศ	 10	 สาขา		

ใน	5	ประเทศ	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	จีน	ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	หมู่เกาะเคย์แมน	

และเมียนมาร์	 โดยล่าสุดธนาคารได้เปิดสาขาในประเทศจีนเพิ่มเติม		

ณ	เมืองเฉิงตู	มณฑลเสฉวน	ซึ่งนับเป็นสาขาที่	2	ในประเทศจีน	เพื่อ

รองรับการทำาธุรกรรมระหว่างไทย-จีนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 นอกจากการดำาเนินธุรกิจการเงินแล้ว	 ธนาคารกสิกรไทยยังให้	

ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดี	

ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 พร้อมทั้งตระหนักถึงหน้าที่ในการ

ดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ธนาคารระลึกเสมอว่าธุรกิจ	

จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้	 ธนาคารต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว		

ตามเจตนารมณ์	 “หัวใจสีเขียว”	 ของธนาคาร	 โดยมุ่งสร้างความรู้	

ความเข้าใจ	 เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกและการมีส่วนร่วมของพนักงาน	

ให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการทำางาน	

และผลกัดนัให้เป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร	รวมทัง้การมส่ีวนร่วม

ของลกูค้า	สงัคม	ชมุชนและผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ	เพือ่ให้เกดิการปฏบิตัิ

อย่างจริงจัง	และนำาไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต

	 จากการที่ธนาคารกสิกรไทยมุ ่งมั่นในการดำาเนินงานทุกด้าน		

ส่งผลให้ธนาคารได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า		

และประชาชน	 ตลอดจนองค์กรต่างๆ	 ทั้งในและต่างประเทศ		

อันสะท้อนได้จากการได้รับรางวัลแห่งความสำาเร็จมากมายในรอบปี	

2556	ที่ผ่านมา

	 ในนามคณะกรรมการธนาคารและพนักงานธนาคารกสิกรไทย		

จึงขอขอบคุณทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้

(นายบัณฑูร ล�่าซ�า)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการธนาคาร รายงานคณะกรรมการธนาคาร



รายงานของฝ่ายจัดการ

007 รายงานของฝ่ายจัดการ

009 คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

061 การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง



007 
รายงานของฝ่ายจัดการ

	 ในป	ี2556	ทา่มกลางการชะลอตวัลงอยา่งตอ่เนือ่งของเศรษฐกจิไทย		

จากการหยุดชะงักของหลายกลไกขับเคลื่อน	 ทั้งด้านการบริโภคและ

การลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ	 รวมถึงการส่งออกที่ประสบ

ปญัหาในการฟืน้ตวั	ธนาคารกสกิรไทยและบรษิทัของธนาคารกสกิรไทย		

ยังคงยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ	 เพื่อมุ่งสู่การเป็น	

ธนาคารหลักของลูกค้าทุกกลุ่ม	(Customer’s	Main	Bank)	 ภายใต้	

ยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 (Customer	Centricity)		

ขณะเดียวกัน	 ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาแนวทาง	

การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับหลักสากล	 เพื่อรักษาการเติบโต

อย่างยั่งยืนของธนาคารและบริษัทของธนาคาร	 นอกจากนี้	 ยังมุ่งมั่น

พฒันางานสนบัสนนุใหต้อบสนองความตอ้งการของหนว่ยงานทางธรุกจิ	

ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ

การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริหารจัดการด้านทรัพยากร

บุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

	 การดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็น	

ธนาคารหลักของลูกค้าทุกกลุ่ม	ส่งผลให้ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำาไร	

สุทธิสำาหรับปี	2556	 จำานวน	41,325	 ล้านบาท	 โดยเป็นกำาไรจาก	

การดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้	จำานวน	56,303	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	

ปี	2555	จำานวน	7,322	ล้านบาท	หรือร้อยละ	14.95	

	 สำาหรับฐานะทางการเงิน	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 ธนาคาร	

และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำานวน	2,290,045	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น

จำานวน	212,603	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	10.23	 จาก	 ณ	 สิ้นปี	2555		

อันเป็นผลหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนสุทธิ	 จำานวน	114,404		

ล้านบาท	 หรือร้อยละ	29.94	 และเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น		

112,246	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	8.46	 จาก	 ณ	 สิ้นปี	 2555	 มาที่		

1,438,978	 ล้านบาท	 ตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อทุกประเภท	 ขณะที่

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	(สินทรัพย์)	 ลดลง	46,697	

ล้านบาท	หรือร้อยละ	18.68	จาก	ณ	สิ้นปี	2555	เป็น	203,282	ล้านบาท	

ด้านเงนิรบัฝาก	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	มจีำานวน	1,529,835	ล้านบาท		

เพิ่มขึ้นจำานวน	138,455	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	9.95	 โดยส่วนใหญ่	

เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากประจำา	 และเงินรับฝากออมทรัพย์	

นอกจากนี้	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2556	 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ	

ด้อยคณุภาพลดลงจาก	ณ	สิน้ปี	2555	ขณะทีอ่ตัราส่วนเงนิกองทนุทัง้สิน้	

ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยตาม	

หลักเกณฑ์	BASEL	 lll	 อยู่ที่ร้อยละ	15.78	 และอัตราส่วนเงินกองทุน	

ต่อสนิทรพัย์เสีย่งชัน้ที่	1	อยูท่ีร้่อยละ	12.57	อนับ่งชีถ้งึสถานะเงนิกองทนุ

ที่มีความแข็งแกร่งต่อเนื่อง

	 ในปี	2556	ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อยของธนาคารกสกิรไทย

อยูใ่นเกณฑ์ทีน่่าพอใจทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ	จากการร่วมแรง	

ร่วมใจของทกุฝ่ายงาน	โดย	บมจ.	หลกัทรพัย์กสกิรไทย	มผีลการดำาเนนิงาน	

ที่ดีอย่างต่อเนื่อง	 และสามารถรักษาความเป็นผู้นำาตลาดได้ในปี	2556	

ด้าน	 บลจ.	 กสิกรไทย	 ยังคงมีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้	

การบริหารจัดการ	(Asset	Under	Management:	AUM)	สูงกว่าตลาด

โดยรวม	 และคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดอันดับที่	 1	 ของทั้งในธุรกิจ	

กองทุนรวม	 กองทุนส่วนบุคคล	 และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 สำาหรับ		

บจก.	ลีสซิ่งกสิกรไทย	สามารถขยายปริมาณธุรกิจสินเชื่อได้ในเกณฑ์ดี		

พร้อมทั้งรักษาคุณภาพสินทรัพย์ได้เหนือเป้าหมาย	 ขณะเดียวกับ		

บจก.	 แฟคเตอรี	 แอนด์	 อีควิปเมนท์	 กสิกรไทย	ที่ยังคงมียอดสินเชื่อ

ขยายตัวดีจากปี	2555	นอกจากนี้	บมจ.	 เมืองไทยประกันชีวิต	ยังคง

รักษาความเป็นผู้นำาในธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร	 โดยมี

อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับผ่านช่องทางธนาคารในปี	2556	

ในระดับสูงที่ร้อยละ	27.87			

	 ทั้งนี้	 ด้วยความพยายามและการดำาเนินการทั้งหมด	 ซึ่งรวมถึง	

การกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ส่งผลให้ธนาคารกสิกรไทยและบริษัท	

ของธนาคารกสกิรไทยสามารถบรรลเุป้าหมายทางธรุกจิทีด่ขีึน้	พร้อมๆ	

กบัการเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวางจากหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ	

อันสะท้อนได้จากการได้รับเลือกให้รับรางวัลแห่งความสำาเร็จมากมาย

ในปี	2556	ที่ผ่านมา

รายงานของฝ่ายจัดการ

บทสรปุผู้บรหิารของรายงานคำาอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ
ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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1. ภาพรวม

1.1 ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ 
 และการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์และกฎหมาย
 ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2556 และแนวโน้มปี 2557  

	 ในปี	 2556	 เศรษฐกิจไทยเผชิญความผันผวนและแรงกดดัน	

ทัง้จากปจัจยัภายในและนอกประเทศ	เนือ่งจากภาพรวมเศรษฐกจิทัว่โลก	

ที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ	 ร่วมกับปัจจัยกดดันในประเทศอื่นๆ	 โดยเฉพาะ	

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ทยอยหมดแรงส่งลง	 ปัญหา	

หนีค้รวัเรอืนทีเ่พิม่ความนา่กงัวลมากขึน้	ตลอดจนปญัหาความไมแ่นน่อน	

ทางการเมืองที่ปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	 อันส่ง

ผลกระทบต่อเนื่องมายังการบริโภคภาคประชาชนและการลงทุนของ	

ผู้ประกอบการที่ชะลอตัวลง	รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไป	

ตามเป้าหมายของภาครัฐ	 เศรษฐกิจไทยจึงขยายตัวเพียงร้อยละ	2.9	

จากที่เติบโตร้อยละ	6.5	 ในปี	2555	ส่วนแรงกดดันเงินเฟ้อในประเทศ	

ยังคงชะลอลงต่อเนื่อง	 ดังจะเห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย	

ทั้งปี	2556	 ที่ร้อยละ	2.2	 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ	3.0	 และ

เงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยทั้งปี	2556	ที่ร้อยละ	1.0	ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่

ร้อยละ	2.1	 ตามการชะลอตัวลงของอุปสงค์ภาคเอกชน	 ผนวกกับ	

แรงกดดันจากราคานำ้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่ลดลง	

	 สำาหรบัแนวโนม้ในป	ี2557	นัน้	คาดวา่เศรษฐกจิโลกจะมเีสถยีรภาพ

มากยิง่ขึน้	โดยเฉพาะในสหรฐัฯ	ทีแ่มจ้ะมแีรงกดดนัจากความไมแ่นน่อน	

ของนโยบายทางการเงินอยู่บ้าง	 แต่ก็เชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อภาค	

การส่งออกของไทยในปีนี้ให้เติบโตได้ใกล้เคียงกับศักยภาพมากขึ้น	

อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาจากปีก่อน

และมีโอกาสน้อยมากที่จะสามารถยุติลงได้ในช่วงระยะสั้นไม่เกิน	1	-	2		

ไตรมาส	 ทำาให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า	 เศรษฐกิจไทยในปี	2557		

อาจขยายตัวได้เพียงประมาณร้อยละ	3.0	 โดยมีกรอบคาดการณ์	

ที่ร้อยละ	2.2	-	3.7	 เนื่องจากการคลี่คลายของปมการเมืองที่ซับซ้อน

ในขณะนี้	 ยังมีประเด็นปัญหาในหลายด้าน	 ทำาให้อาจต้องใช้เวลา	

อีกระยะหนึ่ง	 กว่าที่กลไกภาครัฐจะสามารถกลับมาเดินหน้าผลักดัน	

แรงกระตุ้นเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจ	และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชน	

ซึ่งหมายความว่าแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในปีนี้	 คงต้องอาศัย	

ภาคการส่งออกเป็นหัวใจสำาคัญ	 ทั้งนี้	 คาดว่าคณะกรรมการนโยบาย

การเงนิ	(กนง.)	คงจะตดิตามสถานการณก์ารเมอืง	ตลอดจนพฒันาการ

ด้านตัวเลขเศรษฐกิจสำาคัญของไทย	 รวมถึงประเด็นเชิงเสถียรภาพ		

โดยเฉพาะปัญหาหนี้ครัวเรือน	 และค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้

สามารถปรับจุดยืนเชิงนโยบายให้มีความเหมาะสมกับภาวการณ์	

และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่องตลอดช่วง	

ที่เหลือของปี	2557	 ได้	 ตราบใดที่แรงกดดันเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับ	

ที่ไม่น่ากังวล

ประมาณการอัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย
หน่วย	:	ร้อยละ

จีดีพี

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ที่มา	:		ธปท.	สศช.	และ	บจก.	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
หมายเหตุ	:	 *		ตัวเลขประมาณการ	
	 	 	 ณ	วันที่	20	ม.ค.	2557 2557*2555

2.2 - 3.7

2556

2.9

6.5

3.0
2.2 2.2 - 2.6 

กา
รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
จา
กป

ีก่อ
น

8.0

6.0

4.0

2.0

0

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ



--

010 
รายงานประจำาปี	2556

ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์และการแข่งขัน 

	 ในปี	2556	ธนาคารพาณชิยไ์ทยยงัคงสามารถรกัษาการเตบิโตของ

กำาไรสุทธิได้อย่างต่อเนื่อง	โดยได้แรงหนุนจากทั้งการเติบโตของรายได้

ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 แม้ว่าจะมีการตั้งสำารองพิเศษ	

เพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบ	 (Countercyclical	 Provision)		

ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง	 และความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น	

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ทั้งนี้		

การตั้งสำารองพิเศษดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ไทยมีสัดส่วน	

การกันสำารองค่าเผื่อหนี้ด้อยคุณภาพ	(Loan	Loss	Reserve)	เพิ่มสูงขึ้น	

จากปีก่อน	 ในขณะที่สัดส่วนหนี้ด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมมีทิศทาง	

ที่ลดลงจากปีก่อน

	 หากพิจารณาการเติบโตของรายได้ของธนาคารพาณิชย์ไทยในปี	

2556	 จะพบว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังคงเติบโตได้ดีตามการขยายตัว	

ของสินเชื่อ	ในขณะทีอ่ัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่กอ่ให้เกิดรายได้สทุธิ	

(Net	Interest	Margin:	NIM)	 ก็ยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน	

โดยแม้ว่าในปี	2556	 ภาวะเศรษฐกิจของไทยโดยรวมจะชะลอตัวลง		

แต่ธนาคารพาณชิย์ไทยกส็ามารถปรบักลยทุธ์เพือ่รกัษาระดบัการเตบิโต

ของสนิเชือ่ให้ยงัอยูใ่นระดบัสงูและเป็นไปตามเป้าหมายได้	แม้ว่าจะเป็น

อัตราการเติบโตที่ชะลอลงจากปีก่อนก็ตาม	 สินเชื่อสุทธิของธนาคาร

พาณิชย์ไทย	14	แห่ง	ณ	สิ้นปี	2556	 เติบโตที่ร้อยละ	10.5	(เทียบกับ	

ร้อยละ	14.0	ณ	สิน้ปี	2555)	ขณะทีใ่นด้านเงนิฝาก	ธนาคารพาณชิย์ไทย	

มกีารแข่งขนัระดมเงนิฝากเกอืบตลอดทัง้ปี	และเริม่ลดการระดมเงนิฝาก	

ลงในช่วงท้ายปี	 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวผนวกกับผลของฐานที่สูงของปีก่อน

จากการเร่งระดมเงนิฝากเพือ่ทดแทนตัว๋แลกเงนิทีห่มดอายลุง	ส่งผลให้

เงินฝากเติบโตชะลอลงจากร้อยละ	28.7	ในปี	2555	มาอยู่ที่ร้อยละ	9.8	

ขณะเดียวกัน	ก็ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์

ไทยเพิม่สงูขึน้จากปีก่อนเลก็น้อย	นอกจากนี	้ในปี	2556	ธนาคารพาณชิย์

ไทยยงัสามารถรกัษาการเตบิโตของรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ได้อย่างต่อเนือ่ง	

ทัง้รายได้ค่าธรรมเนยีมทีเ่ป็นรายได้หลกัของธนาคารและรายได้อืน่	เช่น	

กำาไรจากเงินลงทุน	 ซึ่งในปี	2556	 นี้	 หลายธนาคารมีการบันทึกกำาไร	

จากเงินลงทุนจากรายการพิเศษครั้งเดียวอีกด้วย

	 สำาหรับแนวโน้มปี	 2557	 คาดว่าการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

พาณิชย์ไทยคงต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น	 จากภาวะเศรษฐกิจ	

ในประเทศที่ยังอาจชะลอตัวและมีความไม่แน่นอนสูงจากหลาย	

ปัจจัยเสี่ยง	 ส่งผลให้มีความเป็นไปได้ว่าสินเชื่ออาจเติบโตในอัตรา	

ทีช่ะลอลง	ซึง่คงสง่ผลตอ่การเตบิโตของเงนิฝากใหช้ะลอลงตามไปดว้ย	

อยา่งไรกต็าม	ภาวะการแขง่ขนัของธนาคารพาณชิยไ์ทยยงัคงมแีนวโนม้

รุนแรงทั้งในมิติของสินเชื่อและเงินฝาก	 เนื่องจากทุกธนาคารคงต้อง	

มุ่งปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้	 สำาหรับประเด็น	

ทีต่อ้งตดิตามตอ่เนือ่ง	คงเปน็เรือ่งคณุภาพสนิทรพัย	์โดยภาวะเศรษฐกจิ

ที่ชะลอตัว	 ประกอบกับภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง	 อาจส่งผล	

ให้สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (เอ็นพีแอล)	 ต่อสินเชื่อรวมเพิ่ม	

สูงขึ้นได้	ขณะเดียวกัน	ยังต้องติดตามผลกระทบจากการปรับลดวงเงิน

ในมาตรการผอ่นคลายเชงิปรมิาณของสหรฐัฯ	ตอ่สภาพคลอ่งของระบบ

การเงินไทย	อันอาจมีอิทธิพลตามมาต่อสภาพคล่องของระบบธนาคาร

พาณิชย์และการวางแผนบริหารผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารพาณิชย์

ในระยะถัดไปได้	

	 นอกจากนี	้ด้วยแนวโน้มความต้องการบรกิารทางการเงนิของลกูค้า

ที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี	 ตลอดจน

สงัคมออนไลน์ทีล่ดข้อจำากดัเรือ่งพรมแดน	ทำาให้ธนาคารพาณชิย์คงต้อง

พัฒนารูปแบบและช่องทางการให้บริการ	 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม	 ตลอดจนภาคการเงินไทย	 ที่จะนำา	

ไปสู่การขยายตัวของเมือง	และมีความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคอาเซียน

สูงขึ้น	 โดยเฉพาะจากการเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 และ	

ความร่วมมืออาเซียน+3	

การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน1

	 กฎเกณฑ์และกฎหมายที่สำาคัญ	 ซึ่งมีผลต่อการดำาเนินงานของ

ธนาคารกสกิรไทยและบรษิทัของธนาคารกสกิรไทย	ในปี	2556	สรปุได้ดงันี้

 • การน�าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์

	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ออกหนงัสอืเวยีนที	่ธปท.ฝนส.(23)

ว.1294/2556	ลงวันที่	1	ตุลาคม	2556	เรื่องแนวนโยบายในการนำาเสนอ	

ข้อมลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ทางการเงนิของธนาคารพาณชิย์	เพือ่กำากบัดแูล

การขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารพาณิชย์	ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	และ

ช่วยให้ผู้บริโภครายย่อยมีความรู้ความเข้าใจ	 สามารถเลือกผลิตภัณฑ์

ทีส่อดคล้องกบัความต้องการและความเสีย่ง	โดยให้มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่

วันที่	1	มกราคม	2557		

1	รายละเอียดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานอื่นๆ		
ที่เกิดขึ้นระหว่างปี	 2556	 สามารถดูได้ในรายงานคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของ	
ฝ่ายจัดการ	 สำาหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่	31	 มีนาคม	2556	 วันที่	30	 มิถุนายน	2556		
และวันที่	30	กันยายน	2556
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รายงานของฝ่ายจัดการ

	 ธปท.	ให้ความสำาคัญกับหลักการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์	5	 ประการ	 ได้แก่	 ทันเวลาและเป็น

ปัจจุบัน	 มีความชัดเจนและตรงประเด็น	 ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับ	

การตัดสินใจ	 เน้นข้อมูลที่สำาคัญ	 และสามารถนำาไปเปรียบเทียบได้		

โดยให้เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์

หรอืก่อนเข้าทำาสญัญา	ขณะซือ้ผลติภณัฑ์หรอืเข้าทำาสญัญา	และระหว่าง

ที่สัญญาของผลิตภัณฑ์มีผลบังคับใช้	 ทั้งนี้	 เพื่อส่งเสริมให้สถาบัน	

การเงินดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง		

และมุ่งเน้นการดูแลให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน	4	 ประการ		

คือ	 สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง	 สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และ

บริการทางการเงินได้อย่างอิสระ	สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม	

และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย	

	 หลักเกณฑ์ดังกล่าว	 เป็นการส่งเสริมให้ผู ้ขายผลิตภัณฑ์ทาง	

การเงินมีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์	

ทางการเงินให้กับผู้บริโภค	 อันจะช่วยยกระดับให้ผู้บริโภคมีความรู้

ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ		

ซึง่ธนาคารกสกิรไทยและบรษิทัของธนาคารกสกิรไทยได้จดัทำานโยบาย

ในการนำาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ	

ตามเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 • การบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS)

	 ในปี	2556	 โครงการ	 IFRS	Conversion	 ได้ดำาเนินการเตรียม	

ความพร้อมอย่างต่อเนื่อง	 สำาหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างๆ	

ทั้งที่จะมีผลบังคับใช้ในปี	2557	 อันได้แก่	 เรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษ	

แก่ลกูค้า	ซึง่ไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสาระสำาคญั	และฉบบัทีค่าดว่าจะบงัคบัใช้	

ในปี	2558	 และ	2559	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือ	

ทางการเงิน	 ซึ่งโครงการฯ	 ยังคงติดตามความคืบหน้าและประเมิน	

ผลกระทบอย่างใกล้ชดิ	เพือ่บรหิารจดัการ	ปรบัปรงุนโยบาย	กระบวนการ

ทำางาน	 ตลอดจนระบบงานที่จำาเป็น	 โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด	

ของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทย่อย2

 • แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 

	 ธนาคารมีการคาดการณ์และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ	

การเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎเกณฑ์ต่างๆ	ของ	ธปท.	โดยเฉพาะ	

การรับมือกับการเปิดเสรีภาคธนาคาร	 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ธนาคาร

พาณิชย์ต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจบริการทางการเงินได้

มากยิ่งขึ้น	โดยธนาคารใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ทางการเงิน	บนพื้นฐานความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า	ทั้งด้าน

รูปแบบการประกอบธุรกิจ	 และวิถีชีวิตในประเทศไทย	 ผ่านช่องทาง	

การให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

	 ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย	 มั่นใจว่า

ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาและวางรากฐานการทำางานอย่างต่อเนื่อง	

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา	 จะช่วยให้สามารถดำารงความสามารถ	

ในการแขง่ขนั	ทัง้กบัคูแ่ขง่ปจัจบุนัและคูแ่ขง่ทีจ่ะเพิม่มากขึน้หลงัการให้	

ใบอนุญาตแก่ธนาคารพาณิชย์รายใหม่ในอนาคต		

1.2 ยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยและบริษัท 
 ของธนาคารกสิกรไทย

ภาพรวมในปี 2556 และทิศทางในปี 2557 

	 ในปี	2556	 เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง	 จากการหยุด

ชะงักของหลายกลไกขับเคลื่อน	 ทั้งด้านการบริโภคและการลงทุน	

ภาคเอกชนภายในประเทศ	 รวมถึงการส่งออกที่ประสบปัญหา	

ในการฟื้นตัว	 ขณะที่แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในปี	2557	 ยังมี

ความไม่แน่นอนสูงจากหลายปัจจัยเสี่ยง	 อาทิ	 สถานการณ์การเมือง	

แผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เลื่อนออกไป	 และการส่งออก	

ของไทยที่ยังฟื้นตัวตามหลังเศรษฐกิจโลก

	 ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย	 ยังคงยึดมั่น

ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ	 เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารหลักของ

ลูกค้าทุกกลุ่ม	(Customer’s	Main	Bank)	 ภายใต้ยุทธศาสตร์การยึด

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	(Customer	Centricity)	 ผ่านองค์ประกอบหลัก		

3	 ด้าน	 ได้แก่	 การนำาเสนอนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์	 (Product		

and	Solutions)	 การสร้างความชัดเจนและสอดคล้องของแบรนด์และ	

2	บริษัทย่อย	 หมายถึง	 บริษัทย่อยตามคำานิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
ซึ่งธนาคารได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การตลาด	(Branding	and	Marketing)	ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ	

การให้บริการ	(Service	Quality)	 เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับ

ลกูคา้ตามแนวคดิ	“บรกิารทกุระดบัประทบัใจ”	ภายใตแ้บรนดห์นึง่เดยีว	

ในชื่อธนาคารกสิกรไทย	 ด้วยการประสานงานทั้งในเชิงธุรกิจและ

กระบวนการทำางานร่วมกันระหว่างบริษัทของธนาคาร	 โดยอาศัย	

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของแต่ละบริษัท	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	

ในการให้บริการแก่ลูกค้า	 ภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิผลและทันต่อภาวการณ์	 โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโต	 และ

สร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว	ซึ่งธนาคารได้ดำาเนินกลยุทธ์

เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มลูกค้า	ดังนี้

 • กลยุทธ์ธุรกิจลูกค้าบรรษัท มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของลูกค้า	 และการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ		

(Trusted	Partner)	ด้วยการให้คำาปรึกษาอย่างผู้เชี่ยวชาญ	และนำาเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน	 ที่ครอบคลุม

และเหมาะสมกับวงจรธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย	 ซึ่งล้วนเป็นบริษัท	

ขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายธุรกิจยาวและซับซ้อน	 ผ่านบริการ	K-Value	

Chain	Solutions	 อีกทั้งยังให้ความสำาคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน

ของธุรกิจครอบครัว	 ด้วยการสนับสนุนการผลิตรายการ	 “Family		

Business	Open	Up!	เปิดความคิด	ธุรกิจสองรุ่น”	นอกจากนี้	ในปี	2556		

ธนาคารได้ขยายศูนย์ธุรกิจลูกค้าบรรษัทเพิ่มขึ้นอีก	2	แห่ง	ที่เชียงใหม่	

และอดุรธาน	ีเพือ่รองรบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิในภมูภิาค	(Urbanization)		

อีกด้วย

 • กลยุทธ์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ	 มุ่งเน้นการรักษาความเป็น

ผู้นำาในตลาดเอสเอ็มอีในทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพ	 ด้วยการส่งมอบ

ประสบการณ์และบริการชั้นเลิศผ่านผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า	 ทั้งใน	

ด้านการให้คำาปรึกษาทางการเงิน	 การทำาธุรกรรมที่สะดวกสบาย		

การสร้างเครือข่ายธุรกิจที่เข้มแข็ง	 และการเสริมสร้างองค์ความรู้	 โดย

ในปี	2556	 ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์และการทำาตลาด	

แบบท้องถิ่น	(Localized	Marketing)	 ในการขยายตลาดต่างจังหวัด	

เพื่อเข้าถึงกลุ่มที่ยังไม่เป็นลูกค้าของธนาคาร	 และเพื่อตอบสนอง	

ความตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนัของลกูคา้ในแตล่ะพืน้ที	่นอกจากนี	้ธนาคาร

ยังมุ่งพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการเงิน	 เพื่อผู้ประกอบการที่มี	

ข้อจำากัดในการเข้าถึงเงินทุน	 และผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้น	

ธุรกิจ	(Start-up)	 ผ่านนโยบาย	 “K	SME	 ช่วยเต็มที่”	 และโครงการ		

“แคมป์	SME	มีตังค์เยอะ”	อีกด้วย

 • กลยุทธ์ธุรกิจลูกค้าบุคคล	 มุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการทาง

การเงนิหลกัของลกูคา้ทัว่ประเทศ	โดยเฉพาะในพืน้ทีจ่งัหวดัยทุธศาสตร	์

ผ่านการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลูกค้า	

ในแต่ละท้องถิ่น	 โดยในปี	 2556	 ธนาคารดำาเนินกลยุทธ์ขยายฐาน	

ลูกค้าในจังหวัดยุทธศาสตร์	 ด้วยการจัดกิจกรรมทางการตลาด

สำาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	 และจัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้	

คำาปรกึษาทางการเงนิ	(K-Expert)	ประจำาอยูท่กุสาขาทัว่ประเทศ	รวมทัง้	

เพิ่มจำานวนศูนย์บริการและมุมรับรองลูกค้า	 THE	WISDOM	 ในส่วน	

ภูมิภาค	 ขณะเดียวกัน	 ธนาคารยังให้ความสำาคัญกับการดำาเนิน	

ยุทธศาสตร์เชิงรุกในด้านการให้บริการ	Digital	Banking	 โดยการมุ่ง	

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางอิ เล็กทรอนิกส์ต่างๆ		

โดยเฉพาะการปรับปรุงรูปแบบใหม่ของ	K-MOBILE	BANKING	PLUS		

(บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย)	 ให้ตอบโจทย์	

ความต้องการใช้งานของลูกค้ามากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งให้ความสำาคัญ	

กับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีพฤติกรรม

การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน	 เช่น	 การออกแบบ	KBank	LINE	Sticker		

ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี	 และการสร้าง	 LINE	Official	Account	 ชื่อ		

KBank	 Live	 สำาหรับเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ารุ่นใหม่		

เป็นต้น	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ธนาคารสามารถรักษาความเป็นผู้นำาและสร้าง	

ความแตกต่างในบริการทางการเงินจากธนาคารอื่นได้

	 นอกจากกลยุทธ์ในแต่ละกลุ่มลูกค้า	 ธนาคารได้วางยุทธศาสตร์

การขยายธุรกิจอย่างครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ	 โดยในส่วน	

ของการขยายธุรกิจในประเทศ	 ธนาคารยังคงให้ความสำาคัญกับ	

โครงการจังหวัดยุทธศาสตร์	(Strategic	Provinces)	 ที่มีวัตถุประสงค์

ในการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ศักยภาพและรองรับ

การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	 ด้วยการพัฒนา	

ศูนย์ธุรกิจ	 (Business	 Hub)	 5	 จุดหลัก	 ให้สามารถตอบโจทย์	

ความต้องการทางธุรกิจได้ทันท่วงที	 โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่ม	

ผู้ประกอบการรายใหญ่ในพื้นที่	 และ/หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะก่อ
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ให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในพื้นที่	 นอกจากนี้	 ยังได้เปิดศูนย์ธุรกิจ

สำาหรับลูกค้าเอสเอ็มอีในจังหวัดยุทธศาสตร์จำานวน	6	แห่ง	ขยายสาขา

และศูนย์บริการลูกค้า	THE	WISDOM	 ในจังหวัดยุทธศาสตร์	 รวมทั้ง

ดำาเนินกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

ในแต่ละพื้นที่

	 สำาหรับยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจในต่างประเทศ	 ธนาคาร	

ยังแสวงหาโอกาสทางธุรกิจซึ่งมาจากการเกิดขึ้นของ	AEC	 รวมถึง	

โอกาสทางธุรกิจกับประเทศจีน	 ญี่ปุ่น	 และเกาหลีใต้	 (ASEAN+3)		

โดยตั้งเป้าหมายเป็นธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าการลงทุน	

ในภมูภิาค	และพรอ้มจะเปน็พนัธมติร	ดแูลลกูคา้	ทัง้ทีเ่ปน็ผูป้ระกอบการ	

ไทยที่ต้องการไปลงทุนต่างประเทศ	 และผู้ประกอบการต่างประเทศ	

ที่ต้องการมาลงทุนในประเทศไทย	 ด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์	

ที่แข็งแกร่งของธนาคารพันธมิตรชั้นนำา	 ทั้งในภูมิภาคเอเชีย	 ยุโรป	

และสหรัฐอเมริกา	 ขณะเดียวกัน	 ยังจัดตั้ง	 K	Global	 Business	

Center	 (ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ)	 สำาหรับเป็นที่ปรึกษา	

ด้านข้อมูลคำาแนะนำาเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศไทยและกลุ่ม

อาเซียน	 การขยายเครือข่ายพันธมิตรในแต่ละประเทศ	 ด้วยการเป็น

สื่อกลางในการจัดกิจกรรมจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจ	(Global	Business	

Matching)	 รวมถึงการให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร	 ตลอดจน

การสนับสนุนข้อมูลอื่นๆ	 ที่เป็นประโยชน์	 อาทิ	 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ	

ที่สำาคัญ	 อุตสาหกรรมของแต่ละประเทศ	 และกฎระเบียบต่างๆ		

ในการทำาธุรกิจ	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ	

ที่ทำาธุรกิจต่างประเทศ

	 สำาหรับประเทศจีน	 ซึ่งปัจจุบันถือเป็นตลาดส่งออกและประเทศ

คู่ค้าที่สำาคัญของไทย	 ธนาคารเห็นความสำาคัญของการเติบโต	

ในการทำาธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและจีนที่เติบโตขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งเล็งเห็นว่าธุรกิจการค้าและการลงทุนในกลุ่ม

ประเทศ	AEC	 เชื่อมโยงทางธุรกิจกับจีนค่อนข้างมาก	 จึงได้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลกูคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น	นอกจากนี	้ธนาคารยงัใชศ้นูยธ์รุกจิไทย-จนี		

เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและคำาปรึกษาในการดำาเนินธุรกิจ	

และการลงทุน	 สำาหรับนักลงทุนไทยที่สนใจไปลงทุนในจีน	 และ	

นักธุรกิจจีนที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย	โดยปัจจุบันธนาคาร

มีสาขา	2	 แห่ง	 ตั้งอยู่ที่เสินเจิ้นและเฉิงตู	 รวมทั้งมีสำานักงานผู้แทน	

อยู่ที่ประเทศจีน	3	แห่ง	ได้แก่	ปักกิ่ง	เซี่ยงไฮ้	และคุนหมิง	

	 นอกจากยุทธศาสตร์ทางด้านธุรกิจดังที่กล่าวมาแล้ว	 ธนาคาร	

ยงัให้ความสำาคญักบัการพฒันางานสนบัสนนุให้มทีศิทางทีส่อดประสาน

กับทิศทางการดำาเนินธุรกิจ	 เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน	

ในระยะยาว	 ขณะเดียวกัน	 ธนาคารยังยึดมั่นการดำาเนินธุรกิจภายใต้

ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง		

โดยกำาหนดไว้ในภารกิจ	 วิสัยทัศน์	 และค่านิยมหลักของธนาคาร		

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมในเชิงธุรกิจ	

ที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุด	 ทั้งต่อธุรกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	

ไปพร้อมกนั	โดยมุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของพนกังาน	ลกูค้า	สงัคม	ชมุชน		

และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	

	 จากความพยายามและการดำาเนินการทั้งหมด	 นอกจากจะส่งผล	

ให้ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย	บรรลุเป้าหมาย

ทางธุรกิจที่ดีขึ้นแล้ว	 ยังทำาให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ	

ทั้งในและต่างประเทศ	 ดังจะเห็นได้จากหลากหลายรางวัลที่ได้รับ	

ในระหว่างปี	25563	ที่สำาคัญ	ได้แก่		

3	รายละเอยีดรางวลัต่างๆ	สามารถดไูด้ในหวัข้อรางวลัเกยีรตคิณุ	ในรายงานประจำาปี	2556
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•	รางวัล	 Best Bank	 จากการประกวด	 7th	Annual	Alpha	

Southeast	Asia	Best	 Financial	 Institution	Awards	 โดย	

นิตยสาร	Alpha	Southeast	Asia	

•	รางวัล	Best Local Bank in Thailand	จากโครงการ	Euromoney	

Private	Banking	and	Wealth	Management	Survey	2013

•	รางวัล	SME Bank of the Year - Asia 2013	จากการประกวด	

The	European	ASIA	Awards	2013	โดยนิตยสาร	The	European

•	รางวัล	Best Trade Finance Provider in Thailand 2013	ธนาคาร

ผู้ให้บริการด้านธุรกิจต่างประเทศที่ดีที่สุดของประเทศไทย		

ประจำาปี	2556	จัดโดยนิตยสารโกลบอลไฟแนนซ์

•	รางวัล	 Thailand Domestic Trade Finance Bank of 

the Year	 จากนวัตกรรมและบริการด้านการจัดการการเงิน

ที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรในงาน	Asian	Banking	&	Finance	

Wholesale	Banking	Awards	 จัดโดยนิตยสาร	Asian	Banking	

&	Finance	

•	รางวัล	Best Private Bank in Thailand 2013	จากการประกวด	

The	Banker	&	PWM	“Global	Private	Banking	Awards”	2013	

โดยนิตยสาร	The	Banker

•	2	รางวัล	จากนิตยสาร	The	Asset	ได้แก่	The Asset Corporate 

Awards 2012	ประเภท	Platinum	Award,	Banking	and	Finance	

Sector	และรางวัล	Highly Recommended Research Analyst 

in Thai Baht Bonds 2013	จาก	The	Asset	Benchmark	Survey

•	2	 รางวัล	 จากนิตยสาร	 The	Asian	Banker	 ได้แก่	 รางวัล		

Best Retai l Bank in Thai land	 เป็นปีที่ 	 4	 ติดต่อกัน	

จากงาน	The	Asian	Banker	Excellence	in	Retail	Financial		

Services	International	Awards	2013	 และรางวัล	 Best Cash 

Management Bank in Thailand	 จากงาน	 The	Asian	

Banker	Transaction	Banking	Award	2013

•	รางวัล	Channel Excellence in Branches	 จากงาน	Banking	

&	Payments	Asia	 Trailblazer	Awards	2013	 โดยวารสาร		

Bill	Payment	Asia	

•	รางวัล	 Best Business Leader of the Year in the Overall 

Business Performance (2012)	จากงาน	Best	Business	Leader	

of	the	Year	 in	the	Overall	Business	Performance	(2012)		

ในเรื่องผลประกอบการดีเด่น	 อาทิ	 ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุด	

ทั้งในธุรกิจบัตรเดบิตและบัตรเครดิต	 โดยบริษัท	 วีซ่า	 อินเตอร์

เนชั่นแนล

•	รางวัล	 Thailand Energy Awards 2013	 โดยได้รับรางวัลดีเด่น	

ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	 ประเภท

สมาคม/องค์กร/หน่วยงาน	 ประจำาปี	 2556	 จากการประกวด		

Thailand	Energy	Awards	2013

รางวัลสำาหรับธนาคารกสิกรไทย

	 สำาหรับในปี	 2557	 นอกจากการยึดมั่นในแนวทางยุทธศาสตร์	

ด้านธุรกิจต่อเนื่องจากปี	2556	ธนาคารยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

สายงานสนับสนุน	3	 ด้านที่ส่งผลโดยตรงต่อการดำาเนินธุรกิจ	 เพื่อให้	

มั่นใจว่าธนาคารจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ	 และรักษา	

ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้	 อาทิ	 ยุทธศาสตร์ด้าน	

การบริหารความเสี่ยง	 (Risk	Management	Strategy)	 เพื่อสร้าง	

รายได้ที่ยั่งยืนให้กับธนาคารและบริษัทของธนาคาร	 ยุทธศาสตร์	

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	 Strategy)	 ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ

ของระบบงานและบุคลากรเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของหน่วยงานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และยุทธศาสตร์ด้าน

ทรัพยากรบุคคล	(Human	Capital	Strategy)	 ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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การก�ากับดูแลกิจการ 

	 ธนาคารมีความเชื่อมั่นว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่ง	

ที่จะยกระดับผลการดำาเนินงานอย่างยั่งยืน	 และช่วยให้การดำาเนิน	

ธุรกิจของธนาคารบรรลุเป้าหมายที่สำาคัญในการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก	่

ผู้ถือหุ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร		

ขณะเดียวกันการดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม	 โดย

ได้รับความร่วมมือจากทุกระดับภายในองค์กร	 จะสร้างความเชื่อมั่น	

ให้กับผู้ถือหุ้น	 ตลอดจนผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ		

รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

	 ธนาคารจึงให้ความสำาคัญในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง	

ต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2556	 คณะกรรมการธนาคารอนุมัตินโยบาย	

การป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ	 ซึ่งครอบคลุมเรื่อง

สินบนและสิ่งจูงใจ	ของขวัญและผลประโยชน์	การบริจาคเพื่อการกุศล		

และการให้เงินสนับสนุน	 ตลอดจนกิจกรรมและการมีส่วนร่วมทาง	

การเมือง	 รวมถึงปรับปรุงจรรยาบรรณของพนักงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น		

และสื่อความแก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 อีกทั้งยังจัดให้มี

โครงการประเมนิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ	

ของพนักงานในระดับผู้อำานวยการฝ่าย	 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส		

ผู้จัดการสาขา	และผู้จัดการทีมลูกค้าผู้ประกอบการทั่วประเทศ	

	 นอกจากนี้	 ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานอย่าง	

ต่อเนื่อง	ควบคู่ไปกับการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยทบทวน

การปฏิบัติของธนาคาร	 และข้อบังคับคณะกรรมการชุดต่างๆ	 รวมถึง

หลักการและนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ	 เพื่อให้สอดคล้อง

กับข้อกำาหนดของทางการ	 หลักเกณฑ์ที่กำาหนด	 และแนวปฏิบัติที่ดี		

อีกทั้งยังได้ดำาเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีให้เป็นไป	

อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ				

4	รายละเอียดรางวัลเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการต่างๆ	 สามารถดูได้ในหัวข้อรางวัล
เกียรติคุณ	ในรายงานประจำาปี	2556

	 จากความมุ่งมั่นเพื่อให้การดำาเนินงานของธนาคารเป็นไป	

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	 ส่งผลให้ในปี	 2556	 ธนาคารได้รับ		

“รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จด้านการรายงานบรรษัทภิบาล”	 ที่มี

ความเป็นเลิศต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่	6	จากงาน	SET	Awards	2013	

ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับวารสารการเงิน

ธนาคาร	รวมถงึไดร้บัการประเมนิในระดบั	“ดเีลศิ”	จากโครงการสำารวจ

การกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	ประจำาปี	2556	ซึ่งจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 และจากโครงการประเมิน

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556	 จัดโดยสมาคม	

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย4

	 ขณะเดียวกัน	 ธนาคารให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจและ	

การดำาเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน	 โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม	

ของพนักงาน	 ลูกค้า	 สังคม	 ชุมชน	 และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน	

และภายนอกของธนาคาร	 โดยในปี	 2556	 ธนาคารได้ดำาเนินงาน	

ตามเจตนารมณ์	 “หัวใจสีเขียว”	 เพื่อพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน		

ในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ด้วยการสนับสนุนกิจกรรม	

สาธารณประโยชน์	 การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนและสังคม	

เพือ่ความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้	การจดัทำาโครงการรกัษาและอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม		

รวมทั้งโครงการต่างๆ	 เพื่อตอบแทนสังคมและชุมชน	 ตลอดจนดำาเนิน

โครงการ	“เพาะพนัธุป์ญัญา”	รว่มกบัสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	

(สกว.)	 เพื่อพัฒนาทักษะความคิดของเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึง	

คณุภาพและคณุธรรม	ผา่นกระบวนการของโครงงานฐานวจิยั	การจดัทำา	

รายการโทรทศัน	์เรยีลลติีโ้ชว	์“SME	มตีงัคเ์ยอะ”	เพือ่สง่มอบองคค์วามรู	้

รปูแบบใหมแ่ละสรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้กผู่ท้ีต่อ้งการเปน็ผูป้ระกอบการ	

ธุรกิจเอสเอ็มอี	 นอกจากนี้	 ธนาคารยังได้ออกมาตรการทางการเงิน	

เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยในระหว่างปี	2556	เป็นกรณีพิเศษ	
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	 สำาหรับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ	 ต่อรายได้จากการดำาเนินงานสุทธิ	 (Efficiency	Ratio)	 อยู่ที่ระดับร้อยละ	43.74		

สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้	 เป็นผลจากความระมัดระวังและชะลอการใช้จ่ายเนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ	 ทั้งนี้	 ในปี	2556	

ธนาคารได้ตั้งสำารองการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจำานวน	1,566	 ล้านบาท	 และการกลับรายการประมาณการ	

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ของ	 บสท.	 ส่วนที่ตั้งไว้เกินจำานวน	1,159	 ล้านบาท	 รวมทั้งการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	

ร้อยละ	23	เป็นร้อยละ	20	ในปี	2556

ร้อยละเพิ่ม (ลด)
ปี 2556 ปี 2555

การเปลี่ยนแปลง

สรุปผลการด�าเนินงานปี 2556 (หน่วย	:	ล้านบาท)

2. ผลการดำาเนนิงานและฐานะทางการเงนิ 

2.1 ผลการด�าเนินงาน 

	 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิสำาหรับปี	 2556	 จำานวน		

41,325	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	6,065	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ		

17.20	 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 จำานวน	

9,216	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	14.50	 ตามปริมาณเงินให้สินเชื่อเฉลี่ย	

ที่เพิ่มขึ้น	 โดยอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ		

(Net	Interest	Margin:	NIM)	อยู่ที่ระดับร้อยละ	3.55	ซึ่งใกล้เคียงกับ	

ปีก่อน	และอยู่ในระดับเดียวกับเป้าหมาย	รวมถึงรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ที่เพิ่มขึ้น	จำานวน	7,429	ล้านบาท	หรือร้อยละ	18.24	 เป็นผลมาจาก

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 และรายได้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

รายได้ดอกเบี้ย	 106,226	 96,174	 10,052	 10.45
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 33,429	 32,593	 836	 2.56
	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 72,797	 63,581	 9,216	 14.50
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ			 29,443	 24,467	 4,976	 20.34
รายได้อื่น	 67,395	 56,447	 10,948	 19.39
	 รวมรายได้จากการดำาเนินงาน	 169,635	 144,495	 25,140	 17.40
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	 48,685	 40,190	 8,495	 21.14
	 รวมรายได้จากการดำาเนินงานสุทธิ	 120,950	 104,305	 16,645	 15.96
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ	 52,903	 46,934	 5,969	 12.72
กำาไรจากการดำาเนินงาน	
	 (ก่อนหักหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	
	 และขาดทุนจากการด้อยค่า	และภาษีเงินได้)	 68,047	 57,371	 10,676	 18.61
หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่า	 11,744	 8,390	 3,354	 39.97
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้	 56,303	 48,981	 7,322	 14.95
ภาษีเงินได้	 11,457	 11,136	 321	 2.88
	 กำาไรสุทธิ	 44,846	 37,845	 7,001	 18.50
การแบ่งปันกำาไรสุทธิ	 	 	 	
 ส่วนที่เป็นของธนาคาร 41,325 35,260 6,065 17.20
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 3,521	 2,585	 936	 36.22
	 ก�าไรสุทธิ  44,846 37,845 7,001 18.50
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ร้อยละเพิ่ม (ลด)
ปี 2556 ปี 2555

การเปลี่ยนแปลง

รายได้ดอกเบี้ย     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,302 4,602 (300) (6.52)
	 เงินรับฝาก			 368	 365	 3	 0.89
	 เงินให้สินเชื่อ	(ไม่รวมธุรกรรมตลาดซื้อคืน)		 292	 355	 (63)	 (18.10)
	 ธุรกรรมตลาดซื้อคืน		 3,642	 3,882	 (240)	 (6.21)
เงินลงทุน 13,602 12,287 1,315 10.70
	 เงินลงทุนเพื่อค้า			 329	 463	 (134)	 (29.02)
	 เงินลงทุนเผื่อขาย			 6,849	 6,818	 31	 0.46
	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด			 6,424	 5,006	 1,418	 28.32
เงินให้สินเชื่อ 83,692 75,370 8,322 11.04
สัญญาเช่าการเงิน 4,589 3,980 609 15.31
อื่นๆ  41 (65) 106 163.50
รวมรายได้ดอกเบี้ย   106,226 96,174 10,052 10.45
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 33,429 32,593 836 2.56
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 72,797 63,581 9,216 14.50
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย     
	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ		 37,246	 31,428	 5,818	 18.51
	 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ		 7,803	 6,961	 842	 12.09
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ   29,443 24,467 4,976 20.34
กำาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
	 ต่างประเทศ	 5,896	 5,555	 341	 6.12
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงิน
	 ที่กำาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	 (18)	 (46)	 28	 60.63
กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน			 948	 624	 324	 51.92
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		 193	 20	 173	 882.64
รายได้เงินปันผล	 882	 1,408	 (526)	 (37.40)
รายได้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	 58,414	 47,517	 10,897	 22.93
รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ		 1,080	 1,369	 (289)	 (21.10)
	 หัก		ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย		 48,685	 40,190	 8,495	 21.14
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย  48,153 40,724 7,429 18.24
รวมรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ   120,950 104,305 16,645 15.96

โครงสร้างรายได้ (หน่วย	:	ล้านบาท)
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

	 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสำาหรับปี	 2556		

จำานวน	72,797	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจำานวน	9,216	 ล้านบาท	 หรือ	

ร้อยละ	14.50	จากปีก่อน	โดยรายได้ดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน		

อันเป็นผลหลักจากรายได้ดอกเบี้ยรับที่ เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของ

ปริมาณเงินให้สินเชื่อเฉลี่ย	 และรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน	

ที่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากมีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น	 สำาหรับ	

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 ส่วนใหญ่จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

จากเงินรับฝาก	ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินรับฝากเฉลี่ย	โดยอัตรา

ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ	 (Net	 Interest	Margin:	

NIM)	ในปีนี้	เท่ากับร้อยละ	3.55	ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน	และอยู่ในระดับ

เดียวกับเป้าหมาย

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

	 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสำาหรับปี	 2556	

จำานวน	48,153	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน	7,429	 ล้านบาท	

หรือร้อยละ	18.24	ทั้งนี้	การเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยทำาได้ดีกว่า	

เป้าหมาย	 โดยเป็นผลหลักจากการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม	

และบริการสุทธิ	 และรายได้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย	

ในการรับประกันภัย	 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้เบี้ยประกันภัยรับ	

ของบริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	

	 ด้านรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารและบริษัท

ย่อยสำาหรับปี	2556	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จำานวน	4,976	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	20.34	ส่วนใหญ่เกิดจากค่าธรรมเนียมรับสุทธิจากการขายและ	

ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	 อาทิ	 ค่าธรรมเนียมรับสุทธิจาก

ธุรกิจบัตร	 ค่าธรรมเนียมรับสุทธิจากธุรกิจจัดการกองทุนรวม	 และ

ค่าธรรมเนียมรับสุทธิจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	 รวมถึง	

ค่าธรรมเนียมรับสุทธิเกี่ยวกับการจัดการด้านเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น	

ตามการเพิ่มของปริมาณเงินให้สินเชื่อ	 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	

การดำาเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	(Customer	Centricity)	

ทำาให้เกิดการขยายตัวของฐานลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง					

										

ค่าใช้จ่ายจากด�าเนินงานอื่นๆ   

	 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ	 ในปี		

2556	 จำานวน	52,903	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน	5,969		

ล้านบาท	หรือร้อยละ	12.72	ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายอื่น	โดยเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น		

รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 ตามการเพิ่มขึ้น	

ของเงินเดือนและจำานวนพนักงาน	 ทั้งนี้	 ในปี	2556	 ธนาคารได้ตั้ง	

สำารองการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

จำานวน	1,566	 ล้านบาท	 และการกลับรายการประมาณการส่วนแบ่ง

ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ของ	 บสท.	 ส่วนที่ตั้งไว้เกิน	 จำานวน		

1,159	 ล้านบาท	 จึงส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน	

อื่นๆ	 ต่อรายได้จากการดำาเนินงานสุทธิ	 (Efficiency	Ratio)	 ของปี		

2556	 อยู่ที่ร้อยละ	43.74	 สอดคล้องกับเป้าหมาย	 ซึ่งเป็นผลจาก	

การทีธ่นาคารระมดัระวงัและชะลอการใช้จ่ายเนือ่งจากความไม่แน่นอน

ของภาวะเศรษฐกิจ	

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

	 ในปี	 2556	 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สูญ		

หนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่า	จำานวน	11,744	ล้านบาท		

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 จำานวน	3,354	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 39.97		

ซึ่ ง เป็นการตั้ งสำ ารองเพิ่มขึ้ น เพื่ อรองรับความเสี่ ยง เชิ งระบบ		

(Countercyclical	Provision)	 ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง		

และความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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2.2 ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์   

	 สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อย	 ณ	 สิ้นปี	 2556		

มีจำานวน	2,290,045	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจำานวน	212,603	 ล้านบาท		

หรือคิดเป็นร้อยละ	10.23	 จาก	 ณ	 สิ้นปี	2555	 ทั้งนี้	 สินทรัพย์รวม	

ที่เพิ่มขึ้น	 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนสุทธิ	 และเงิน	

ให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 ขณะที่รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	

(สินทรัพย์)	ลดลง	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้			

	 •	เงินลงทุนสุทธิ	 ณ	 สิ้นปี	2556	 มีจำานวน	496,567	 ล้านบาท		

เพิ่มขึ้นจาก	 ณ	 สิ้นปี	2555	 จำานวน	114,404	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	

29.94	 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาล	

และรัฐวิสาหกิจ	

โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน
หน่วย	:	ล้านบาท

31 ธ.ค. 255631 ธ.ค. 2555
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	 •	เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้หักรายได้รอตัดบัญชี	 ณ	 สิ้นปี	2556		

มีจำานวน	1,438,978	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจาก	 ณ	 สิ้นปี	2555	 จำานวน	

112,246	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	8.46	 ซึ่งเติบโตอยู่ในระดับใกล้เคียง	

เป้าหมาย	 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อทุกประเภท	 อาทิ	

เงินให้สินเชื่อบัตรเครดิต	 เงินให้สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ		

เงินให้สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์	 และเงินให้สินเชื่อประเภทเงินทุน	

หมุนเวียน	 โดยธนาคารมีส่วนแบ่งตลาดที่วัดจากเงินให้สินเชื่อเป็น	

อันดับ	4	ในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย	

	 สำาหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ		

(Gross	NPLs)	 ณ	 สิ้นปี	2556	 อยู่ที่ร้อยละ	2.11	 ปรับตัวลดลงจาก	

ร้อยละ	2.16	ณ	สิ้นปี	2555	ขณะที่อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	

(สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	ต่อเงินให้สินเชื่อ	(Net	NPLs)	ณ	สิ้นปี	

2556	อยู่ที่ร้อยละ	0.93	เทียบกับร้อยละ	0.90	ณ	สิ้นปี	2555

อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย	:	ร้อยละ)

31 ธ.ค. 255531 ธ.ค. 2556อัตราส่วนทางการเงิน
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	 •	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	(สินทรัพย์)	ณ	 สิ้นปี	2556	 มีจำานวน	203,282	 ล้านบาท	 ลดลงจาก	ณ	 สิ้นปี	2555	 จำานวน		

46,697	ล้านบาท	หรือร้อยละ	18.68	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร				

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน		
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุน
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ	

	 หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย	 ณ	 สิ้นป	ี2556	 มีจำานวน	

2,053,038	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจำานวน	176,417	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	

9.40	จาก	ณ	สิ้นปี	2555	โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก		

และเงินสำารองประกันชีวิต	 ขณะที่ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 และ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(หนี้สิน)	 ลดลง	 โดยรายการ	

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ	มีดังนี้	

	 •	เงินรับฝาก	 ณ	 สิ้นปี	2556	 มีจำานวน	1,529,835	 ล้านบาท		

เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2555	จำานวน	138,455	ล้านบาท	หรือร้อยละ	9.95	

โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากประจำา	และเงินรับฝาก

ออมทรพัย์	ตามลำาดบั	โดยธนาคารมส่ีวนแบ่งตลาดทีว่ดัจากเงนิรบัฝาก

เป็นอันดับ	4	ในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย

	 •	เงินสำารองประกันชีวิต	 ณ	 สิ้นปี	 2556	 มีจำานวน	160,239		

ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2555	จำานวน	34,383	ล้านบาท	หรือ	

ร้อยละ	27.32	ตามการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต

	 •	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู ้ยืม	 ณ	 สิ้นปี	 2556	 มีจำานวน		

71,518	ล้านบาท	ลดลงจาก	ณ	สิ้นปี	2555	จำานวน	15,876	ล้านบาท		

หรือร้อยละ	18.17	 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ	

ธนาคารกสิกรไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 ครั้งที่	 1/2551	 ก่อนกำาหนด		

จำานวน	17,000	ล้านบาท

	 ทั้งนี้	 ส่วนของเจ้าของ	(เฉพาะส่วนของธนาคาร)	 ณ	 สิ้นปี	2556		

มีจำานวน	219,232	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจำานวน	34,286	 ล้านบาท	 หรือ	

ร้อยละ	18.54	 จาก	 ณ	 สิ้นปี	2555	 โดยส่วนใหญ่เกิดจากกำาไรสุทธิ	

จากการดำาเนินงานในปี	2556		

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวม		

ประกอบด้วย	หนี้สินจำานวน	2,053,038	ล้านบาท	และส่วนของเจ้าของ		

จำานวน	 237,007	 ล้านบาท	 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน	

ของเจ้าของ	 เท่ากับ	8.66	 เท่า	 โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุน	

ด้านหนี้สินที่สำาคัญ	ได้แก่	เงินรับฝาก	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	

มีจำานวน	1,529,835	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	66.80	ของแหล่ง

เงินทุนทั้งหมด	 สำาหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 รวมทั้ง

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มืนัน้	มสีดัส่วนร้อยละ	7.31	และร้อยละ	3.12		

ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด	ตามลำาดับ

	 ธนาคารและบริษัทย่อยมีแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่สำาคัญ	 ได้แก่		

เงินให้สินเชื่อหักรายได้รอตัดบัญชี	 ซึ่ง	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556		

มีจำานวน	1,438,978	 ล้านบาท	 ทำาให้อัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อ	

ต่อเงินรับฝากของธนาคารคิดเป็นร้อยละ	94.06	 และอัตราส่วนเงิน	

ให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากรวมตั๋วแลกเงินคิดเป็นร้อยละ	92.92	 สำาหรับ

ส่วนของสภาพคล่องที่เหลือ	 ธนาคารได้นำาไปลงทุนในสินทรัพย์สภาพ

คล่องต่างๆ	 อันได้แก่	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 รวมทั้ง

เงินลงทุนในหลักทรัพย์				

	 แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทนุทีส่ำาคญัดงักล่าว	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม		

2556	สามารถแบ่งตามระยะเวลาครบกำาหนดตามสัญญาได้ดังนี้	

≤ 1	ปี	 1,507,690	 98.55	 1,334,769	 95.93	 674,275	 46.86	 621,647	 46.85
>	1	ถึง	5	ปี	 22,145		 1.45		 56,611		 4.07		 347,769		 24.17		 315,874		 23.81
>	5	ปี	 -	 -	 -	 -	 416,934		 28.97		 389,211		 29.34	
รวม  1,529,835  100.00  1,391,380  100.00  1,438,978  100.00  1,326,732 100.00

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่ส�าคัญของธนาคารและบริษัทย่อย (หน่วย	:	ล้านบาท)

ระยะเวลา
ร้อยละ31 ธ.ค. 2556 ร้อยละ 31 ธ.ค. 255531 ธ.ค. 2556 ร้อยละ

เงินให้สินเชื่อเงินรับฝาก

ร้อยละ31 ธ.ค. 2555
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	 เมื่อพิจารณาจากตารางข้างต้นจะพบว่า	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	

2556	เงินฝากที่มีระยะเวลาไม่เกิน	1	ปี	มีจำานวนมากกว่าเงินให้สินเชื่อ

ที่มีระยะเวลาไม่เกิน	1	ปี	 ซึ่งถือว่าเป็นปกติของธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ทัว่ไปในประเทศไทย	ซึง่จะมกีารระดมทนุระยะสัน้เพือ่การปล่อยสนิเชือ่

หรอืลงทนุในระยะยาวเป็นส่วนใหญ่	อย่างไรกต็าม	เงนิฝากของธนาคาร

โดยส่วนใหญ่	จะมกีารต่ออายอุย่างต่อเนือ่งเมือ่ครบกำาหนดตามสญัญา	

จึงมีแนวโน้มว่าเงินฝากดังกล่าวจะอยู่กับธนาคารเป็นเวลานานกว่า	

ระยะเวลาตามสัญญา	ทำาให้ธนาคารสามารถใช้เป็นแหล่งเงินสนับสนุน

การให้สินเชื่อได้	

	 นอกจากนี	้ธนาคารมกีารออกตัว๋แลกเงนิให้แก่ลกูค้าทัง้กลุม่ลกูค้า

นิติบุคคล	 และบุคคลธรรมดา	 เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุน	

ให้ประชาชน	และ/หรอื	ผูฝ้ากเงนิของธนาคาร	ซึง่	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	

2556	ธนาคารมีจำานวนยอดตั๋วแลกเงินทั้งสิ้น	18,799	ล้านบาท

2.3 เงินให้สินเชื่อและเงินรับฝาก

เงินให้สินเชื่อแยกตามกลุ่มธุรกิจลูกค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์

เงินให้สินเชื่อ		 964,007	 382,440	 884,824	 346,601

สินเชื่อแยกตามกลุ่มธุรกิจลูกค้า (หน่วย	:	ล้านบาท)

กลุ่มลูกค้าบุคคล**กลุ่มลูกค้าธุรกิจ*

31 ธ.ค. 2555

กลุ่มลูกค้าบุคคล**กลุ่มลูกค้าธุรกิจ*

31 ธ.ค. 2556

หมายเหตุ :	 *	 กลุ่มลูกค้าธุรกิจ	ประกอบด้วย	ลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจ	ที่ทำาธุรกิจในนามบริษัทจดทะเบียน	และในนามบุคคลธรรมดา	รวมถึงรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	สถาบันการเงิน	ฯลฯ		

	 	 โดยธนาคารให้บริการทางการเงิน	 ได้แก่	 เงินกู้ระยะยาว	 เงินทุนหมุนเวียน	 การออกหนังสือคำ้าประกัน	 บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ	 การร่วมให้สินเชื่อกับสถาบัน	

	 	 การเงินอื่น	(Syndicated	Loan)	 การจัดการสภาพคล่องแบบครบวงจร	(Cash	Management	Solution)	 รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจตั้งแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้า		

	 	 (Value	Chain	Solution)

	 **		กลุม่ลกูค้าบุคคล	ไดแ้ก่	ลกูค้าบุคคลธรรมดาทีใ่ช้ผลิตภัณฑ์และบรกิารต่างๆ	ของธนาคาร	ไดแ้ก่	บญัชเีงนิฝาก	บตัรเดบิต	บตัรเครดติ	สนิเชื่อบุคคล	สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั		

	 	 บริการด้านการลงทุนและที่ปรึกษาด้านการลงทุน	รวมไปถึงบริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ

	 สินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจ	 ณ	 สิ้นปี	2556	 เพิ่มขึ้นจำานวน	79,183		

ลา้นบาท	หรอืรอ้ยละ	8.95	จาก	ณ	สิน้ป	ี	2555	สว่นมากมาจากการขยายตวั	

ของสินเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวภายในประเทศ	โดยเฉพาะในกลุ่ม	

อุตสาหกรรมการเกษตร	วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง	และการพาณิชย์	

	 สำาหรับสินเชื่อกลุ่มลูกค้าบุคคล	 ณ	 สิ้นปี	2556	 เพิ่มขึ้นจำานวน	

35,839	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	10.34	 จากสิ้นปี	 2555	 ซึ่งสะท้อน	

การเตบิโตในทกุผลติภณัฑ	์โดยเฉพาะสนิเชือ่บตัรเครดติ	จากการนำาเสนอ	

บัตรเครดิตร่วมกับพันธมิตรธุรกิจต่างๆ	 และขยายฐานบัตรไปยัง

กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ	 รวมถึงรายการส่งเสริมการตลาดที่สร้าง	

ความแตกตา่ง	ขณะทีส่นิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ตบิโตรองลงมา	สอดคลอ้ง	

กับการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ	 ด้วยการสานต่อความสัมพันธ์ที่ดี	

กับพันธมิตรบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพฯ	 และส่วนภูมิภาค		

โดยมีการรณรงค์การชำาระหนี้ตามกำาหนดในทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ	 เพื่อ

รักษาคุณภาพสินเชื่อที่ดีอย่างต่อเนื่อง
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เงินรับฝากแยกตามประเภทบัญชี

	 ยอดเงินรับฝากรวม	 ซึ่งมาจากเงินรับฝากของธุรกิจลูกค้าบรรษัท	 ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ	 และธุรกิจลูกค้าบุคคล	 ณ	 สิ้นปี	 2556		

เพิ่มขึ้นจำานวน	138,455	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	9.95	 จาก	 ณ	 สิ้นปี	2555	 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินฝากประจำาที่นำาเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก	

อัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยช่วงเวลาที่แตกต่างกัน	 และเงินฝากประจำาที่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย	 พร้อมด้วยการให้สิทธิประโยชน์สำาหรับ	

ผลิตภัณฑ์เงินฝากเฉพาะกลุ่ม	ขณะเดียวกันยังคงระดมเงินฝากออมทรัพย์และรักษาสัดส่วนสูงที่สุดอย่างต่อเนื่อง

2.4 การบริหารเงิน

	 ธนาคารดำาเนนิการบรหิารจดัการสภาพคลอ่งใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิ	และความเคลือ่นไหวของตลาดเงนิในประเทศ	โดยในดา้นความ

เคลือ่นไหวของตลาดเงนิในประเทศในป	ี2556	นัน้	อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระหวา่งธนาคารปรบัลดลงจากปกีอ่น	ตามการปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย

ของ	กนง.	ขณะที่ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับปี	2555			

	 สำาหรับความเคลื่อนไหวด้านอื่นนั้น	 ธปท.	 ยังคงดำาเนินการตามแผนงาน	 เพื่อกำาหนดมาตรฐานและกระบวนการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง		

BIBOR	 ให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น	 โดยได้ร่วมหารือกับ	BIBOR	Contributors	 (ธนาคารพาณิชย์ไทยและต่างประเทศที่ได้รับแต่งตั้งจาก	 ธปท.		

ให้สามารถเสนออัตราดอกเบี้ยในตลาดกู้ยืมระหว่างธนาคารระยะเวลาต่างๆ)	 ในการจัดทำาข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน	(Code	of	Conduct)		

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี	2557

สัดส่วน
(ร้อยละ) ร้อยละ

ยอดเงินรับฝาก

เพิ่ม (ลด)31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

การเปลี่ยนแปลง

รายได้ดอกเบี้ยรับ*	 	 	 	 	 	
	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน**	 36.20	 4,033	 4,318	 (285)	 (6.60)	 	
	 เงินลงทุน	 63.80	 7,109	 6,832	 277	 4.05	 	

	 รวม 100.00 11,142 11,150 (8) (0.07)

ร้อยละเพิ่ม (ลด)

หมายเหตุ :	 *	 เป็นตัวเลขในเชิงการจัดการ	

						 **	 รวมรายการเงินให้สินเชื่อ

รายได้หลักจากการบริหารเงิน (หน่วย	:	ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

การเปลี่ยนแปลง
ปี 2556 ปี 2555

โครงสร้างรายได้หลักจากการบริหารเงิน 
(ส�าหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร)

เงินรับฝาก  (หน่วย	:	ล้านบาท)

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

	 ในปี	2556	ธนาคารมรีายได้หลกัจากการบรหิารเงนิสำาหรบับญัชเีพือ่การธนาคาร	โดยเป็นรายได้ดอกเบีย้ทัง้สิน้รวมเป็นจำานวน	11,142	ล้านบาท		

ลดลงจากปี	2555	 จำานวน	8	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	0.07	 โดยมีสาเหตุจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน	 แม้ว่าสภาพคล่อง	

จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ	49,517	ล้านบาท	ก็ตาม

เงินรับฝากรวม 100.00  1,529,835  1,391,380  138,455  9.95  
 เงินรับฝากกระแสรายวัน	 5.83		 89,118		 81,215		 7,903		 9.73	
	 เงินรับฝากออมทรัพย์		 58.44		 894,098		 830,690		 63,408		 7.63	
	 เงินรับฝากประจำา		 35.73		 546,619		 479,475		 67,144		 14.00
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2.5 ผลการด�าเนินงานบริษัทของธนาคารกสิกรไทย และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :	*		ไม่รวม	บจก.	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	เนื่องจากเป็นบริษัทที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

บจก. แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย	 ยอดคงค้างสินเชื่อ	 10,858		 9,343

บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย	 ยอดคงค้างสินเชื่อ	 89,220	 82,866

บลจ. กสิกรไทย	 สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ	 945,632		 850,577

	 	 ส่วนแบ่งการตลาด	(ร้อยละ)	 22.23	 23.41

บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย	 ปริมาณการซื้อขาย	 1,296,410	 817,356

	 	 ส่วนแบ่งการตลาด	(ร้อยละ)	 6.02	 5.93

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต	 เบี้ยประกันรับรวม	 60,249	 48,868	

	 	 ส่วนแบ่งการตลาด	(ร้อยละ)	 13.62	 12.46

	 ในปี	2556	บรษิทัของธนาคารกสกิรไทย	มภีาพรวมผลการดำาเนนิงาน	

ทีน่่าพอใจ	ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ	อนัเนือ่งมาจากการร่วมแรง	

ร่วมใจของทุกฝ่ายงานในธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคาร

กสิกรไทย	

	 บมจ.	 หลักทรัพย์กสิกรไทย	 ได้ผสานความร่วมมือกับบริษัท	

หลกัทรพัยแ์มควอร	ีทัง้ในดา้นงานวจิยั	การใหบ้รกิารซือ้ขายหลกัทรพัย	์	

และงานวาณิชธนกิจ	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้า	

โดยเฉพาะในการพัฒนาบทวิเคราะห์ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน	

ทัง้ในเชงิคณุภาพและปรมิาณ	รวมทัง้การพฒันาโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ 		

พร้อมรองรับการเปิดตลาดที่กว้างขวางของ	AEC	 นอกจากนี้	 ยังคง	

มุง่เนน้การประสานงานกบัธนาคารในการนำาเสนอและพฒันาผลติภณัฑ์

ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสมำ่าเสมอ	 รวมถึงการขยาย

สาขาในพื้นที่ทำาการของธนาคาร	ส่งผลให้ในปี	2556	บริษัทยังคงรักษา	

ความเป็นผู้นำาตลาดได้	โดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ	6.02

	 บลจ.	 กสิกรไทย	 ยังคงรักษาอันดับ	1	 ทั้งในธุรกิจกองทุนรวม	

กองทนุส่วนบคุคล	และกองทนุสำารองเลีย้งชพี	โดยมส่ีวนแบ่งการตลาด

ของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ	 ณ	 ปี	2556	 ที่ร้อยละ	22.23		

อันเป็นผลจากความร่วมมือเป็นอย่างดีกับธนาคารในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 การขยายช่องทาง	

การบริการอิเล็กทรอนิกส์	 และการปรับปรุงคุณภาพการบริการ		

ซึง่ส่งผลให้บรษิทัและกองทนุภายใต้การบรหิารจดัการได้รบัการยอมรบั

โดยมีรางวัลเป็นการรับรองคุณภาพ	

	 บจก.	ลสีซิง่กสกิรไทย	สามารถขยายปรมิาณธรุกจิสนิเชือ่ในเกณฑ์	

ที่น่าพอใจ	 โดยยอดคงค้างสินเชื่อ	 ณ	 ปี	2556	 มีอัตราเติบโตร้อยละ	

7.67	อีกทั้งยังสามารถดูแลคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี	สะท้อน

จากสดัส่วนสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ทีอ่ยูท่ีร้่อยละ	0.86	ขณะเดยีวกนั		

ยงัมกีารออกแคมเปญต่างๆ	อย่างต่อเนือ่งเพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า	

	 บจก.	แฟคเตอร	ีแอนด์	อคีวปิเมนท์	กสกิรไทย	มยีอดสนิเชือ่ขยายตวั	

อยู่ที่ร้อยละ	16.23	จากปี	2555	สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตของ

สินเชื่อในปี	2556	โดยกระจายตัวไปในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

และครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ	นอกจากนี้	 บริษัทยังได้ทำางานร่วมกับ	

ผูด้แูลความสมัพนัธ์ลกูค้าของธนาคารอย่างใกล้ชดิ	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย	

ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำาตลาดในอนาคตอันใกล้			

	 บมจ.	 เมืองไทยประกันชีวิต	 ยังคงรักษาความเป็นผู้นำาในธุรกิจ	

ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร	 โดยมีอัตราการเติบโตของ	

เบี้ยประกันภัยรับผ่านช่องทางธนาคารในปี	2556	 ในระดับสูงที่ร้อยละ		

27.87	โดยเปน็ผลจากการรว่มมอือยา่งใกลช้ดิกบัธนาคารในการพฒันา

รูปแบบกรมธรรม์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าธนาคารแต่ละกลุ่ม		

นอกจากนี้	 บริษัทยังคงรักษาความเป็นผู้นำาอันดับ	 2	 ของตลาด	

ต่อเนื่องจากปี	2555	 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในเบี้ยประกันภัยรับรวม

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	12.46	ในปี	2555	เป็นร้อยละ	13.62	ในปี	2556	

ผลการด�าเนินงานบริษัทของธนาคารกสิกรไทย* และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) (หน่วย	:	ล้านบาท)

ปี 2556ผลการด�าเนินงาน ปี 2555
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2.6 การด�ารงอัตราส่วนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และอันดับความน่าเชื่อถือ

เงินกองทุนตามกฎหมาย*

	 ณ	 สิ้นปี	2556	 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์	Basel	III	 ทั้งสิ้น	 จำานวน	229,965	 ล้านบาท	 แบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นที่	1		

จำานวน	181,210	 ล้านบาท	 และเงินกองทุนชั้นที่	 2	 จำานวน	48,755	 ล้านบาท	 โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงรวมเท่ากับ	

ร้อยละ	15.25	ซึ่งสูงกว่าอัตราขั้นตำ่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดไว้ที่ร้อยละ	8.50	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้								

หมายเหตุ :	 *	ไม่นับรวมกำาไรสุทธิของแต่ละงวด	โดยธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดให้รวมกำาไรสุทธิของงวดครึ่งปีแรกเป็นเงินกองทุน	หลังจากผ่านการประชุมคณะกรรมการธนาคาร

	 	ตามข้อบังคับของธนาคาร	 และรวมกำาไรสุทธิของงวดครึ่งปีหลังเข้าเป็นเงินกองทุน	 หลังจากผ่านมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น	 ยกเว้นกรณีมีผลขาดทุนสุทธิ	 จะต้องนำาไป	

	 	หักจากเงินกองทุนทันที		

	 **	อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้คำานวณตามหลักเกณฑ์	Basel	III	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2556	เป็นต้นไป

	 ***	กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย	หมายถึง	กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามการกำากับแบบรวมกลุ่ม	ซึ่งประกอบด้วย	ธนาคารกสิกรไทย	บริษัทของธนาคารกสิกรไทย		

	 	บริษัทให้การสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย	บบส.	เพทาย	และบริษัทอื่นๆ	ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน			

Basel III**
อัตราส่วนเงินกองทุน

ตามกฎหมาย 30 ก.ย. 
2556

30 มิ.ย. 
2556

31 มี.ค. 
2556

31 ธ.ค. 
2555

ขั้นต�่าตามที่
ธปท. ก�าหนด

ขั้นต�่าตามที่
ธปท. ก�าหนด

31 ธ.ค. 
2556

Basel II

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
• งบการเงินเฉพาะธนาคาร (หน่วย	:	ร้อยละ)

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	 6.00	 12.57	 13.13	 11.97	 11.47	 4.25	 10.44
	 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	
	 	 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ	 4.50	 12.57	 13.13	 11.97	 11.47	 -	 -
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	2	 -	 3.21	 4.18	 4.23	 4.32	 -	 5.20
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 8.50 15.78 17.31 16.20 15.79 8.50 15.64

Basel III**
อัตราส่วนเงินกองทุน

ตามกฎหมาย 30 ก.ย. 
2556

30 มิ.ย. 
2556

31 มี.ค. 
2556

31 ธ.ค. 
2555

ขั้นต�่าตามที่
ธปท. ก�าหนด

ขั้นต�่าตามที่
ธปท. ก�าหนด

31 ธ.ค. 
2556

Basel II

• กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย*** (หน่วย	:	ร้อยละ)

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	 6.00	 12.02	 12.50	 11.44	 11.08	 4.25	 10.43
	 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	
	 	 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ	 4.50	 12.02	 12.50	 11.44	 11.08	 -	 -
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	2	 -	 3.23	 4.22	 4.27	 4.36	 -	 5.55
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 8.50 15.25 16.72 15.71 15.44 8.50 15.98
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อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง 

	 ธนาคารดำารงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องโดยเฉลี่ยแล้ว	

ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	6.00	 ของยอดเงินรับฝากและเงินกู้ยืมบางประเภท	

ตามเกณฑ์ที่	ธปท.	กำาหนด	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ธนาคาร

มีเงินสดในมือ	เงินสดที่ศูนย์เงินสด	เงินรับฝากที่	ธปท.	และหลักทรัพย์

ที่ปราศจากภาระผูกพัน	รวมเป็นจำานวน	389,386	ล้านบาท	

อันดับความน่าเชื่อถือ 

	 ในปี	2556	 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดี้ส์	 อินเวสเตอร์	

เซอร์วสิ	(Moody’s	Investors	Service)	ได้ปรบัเพิม่อนัดบัความแขง็แกร่ง	

ทางการเงิน	 และฐานอันดับความน่าเชื่อถือ	 (Baseline	Credit		

Assessment)	ของธนาคารจาก	D+	และ	Baa3	 เป็น	C-	และ	Baa2		

ตามลำาดับ	 เนื่องจากธนาคารมีผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

อย่างไรก็ตาม	 ผลของการปรับวิธีการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือ

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิและอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นของสถาบัน	

การเงินทั่วโลก	 ทำาให้อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ด้อยสิทธิ	

สกุลเงินต่างประเทศ	 และอันดับความน่าเชื่อถือสกุลเงินในประเทศ	

ระยะสั้นของธนาคาร	 ถูกปรับลดลงจาก	Baa1	 และ	P-1	 เป็น	Baa3	

และ	P-2	ตามลำาดับ	โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง

ของสถาบันการเงินที่ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าว	

	 สำาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในด้านต่างๆ	 ของธนาคาร	 ซึ่งจัด	

โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือสแตนดาร์ด	 แอนด์	 พัวร์		

(Standard	&	Poor’s)	 และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิทช์		

เรทติ้งส์	(Fitch	Ratings)	 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ	ณ	สิ้นปี		

2555	ทัง้นี	้รายละเอยีดอนัดบัความนา่เชือ่ถอืในดา้นตา่งๆ	ของธนาคาร	

เป็นดังนี้		

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารกสิกรไทย

มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส*  
 สกุลเงินต่างประเทศ  
 แนวโน้ม	 	 	 มีเสถียรภาพ	 มีเสถียรภาพ
	 ระยะยาว	-	ตราสารหนี้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ		 A3	 A3
	 	 	 -	เงินฝาก		 Baa1	 Baa1
	 ระยะสั้น	 -	ตราสารหนี้	/	เงินฝาก	 P-2	 P-2
	 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ	 Baa3	 Baa1
	 ความแข็งแกร่งทางการเงิน	 C-	 D+
	 แนวโน้มความแข็งแกร่งทางการเงิน	 มีเสถียรภาพ	 มีเสถียรภาพ
	 ฐานอันดับความน่าเชื่อถือ	(Baseline	Credit	Assessment)	 Baa2	 Baa3
	 สกุลเงินในประเทศ	 	
	 แนวโน้ม	 	 	 มีเสถียรภาพ	 มีเสถียรภาพ
	 ระยะยาว	-	เงินฝาก	 A3	 A3
	 ระยะสั้น	 -	ตราสารหนี้	/	เงินฝาก	 P-2	 P-1

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 31 ธ.ค. 255531 ธ.ค. 2556

หมายเหตุ :	 *	อนัดบัความนา่เชือ่ถอืระยะยาว	ซึง่ถอืเปน็ระดบัทีน่า่ลงทนุ	(Investment	Grade)	สำาหรบัสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอืมดูีส้์	อนิเวสเตอร์	เซอรว์สิ,	สแตนดารด์	แอนด	์พวัร	์

	 	 และฟิทช์	 เรทติ้งส์	 คือ	 ระดับตั้งแต่	Baa3,	BBB-	 และ	BBB-	 ตามลำาดับ	 ขณะที่ในกรณีของอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นนั้น	 ระดับที่น่าลงทุนสำาหรับสถาบันจัดอันดับ	

	 	 ความน่าเชื่อถือมูดี้ส์	อินเวสเตอร์	เซอร์วิส,	สแตนดาร์ด	แอนด์	พัวร์	และฟิทช์	เรทติ้งส์	จะได้แก่	ระดับตั้งแต่	P-3,	A-3	และ	F3	ตามลำาดับ
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อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารกสิกรไทย (ต่อ)

หมายเหตุ :	 *	อนัดบัความนา่เชือ่ถอืระยะยาว	ซึง่ถอืเปน็ระดบัทีน่า่ลงทนุ	(Investment	Grade)	สำาหรบัสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอืมดูีส้์	อนิเวสเตอร์	เซอรว์สิ,	สแตนดารด์	แอนด	์พวัร	์

	 	 และฟิทช์	 เรทติ้งส์	 คือ	 ระดับตั้งแต่	Baa3,	BBB-	 และ	BBB-	 ตามลำาดับ	 ขณะที่ในกรณีของอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นนั้น	 ระดับที่น่าลงทุนสำาหรับสถาบันจัดอันดับ	

	 	 ความน่าเชื่อถือมูดี้ส์	อินเวสเตอร์	เซอร์วิส,	สแตนดาร์ด	แอนด์	พัวร์	และฟิทช์	เรทติ้งส์	จะได้แก่	ระดับตั้งแต่	P-3,	A-3	และ	F3	ตามลำาดับ

สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์*	 	
	 อันดับความน่าเชื่อถือสากล		 	
	 แนวโน้ม	 	 	 มีเสถียรภาพ	 มีเสถียรภาพ
	 ระยะยาว				 BBB+	 BBB+
	 บัตรเงินฝากระยะยาว			 BBB+	 BBB+
	 ระยะสั้น			 	 A-2	 A-2
	 บัตรเงินฝากระยะสั้น	 A-2	 A-2
	 ตราสารหนี้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ	(สกุลเงินต่างประเทศ)		 BBB+	 BBB+
	 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ	(สกุลเงินต่างประเทศ)	 BBB	 BBB
	 อันดับความน่าเชื่อถือภูมิภาคอาเซียน 		 	
	 ระยะยาว				 axA+	 axA+
	 ระยะสั้น			 	 axA-1	 axA-1
	 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ			 axA	 N/A
ฟิทช์ เรทติ้งส์* 
	 อันดับความน่าเชื่อถือสากล (สกุลเงินต่างประเทศ)	
	 แนวโน้ม	 	 	 มีเสถียรภาพ	 มีเสถียรภาพ
	 ระยะยาว		 	 BBB+	 BBB+
	 ระยะสั้น	 	 	 F2	 F2
	 ตราสารหนี้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ		 BBB+	 BBB+
	 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ	 BBB	 BBB
	 ความแข็งแกร่งทางการเงิน	(Viability)	 bbb+	 bbb+
	 สนับสนุน		 	 2	 2
	 สนับสนุนขั้นตำ่า											 BBB-	 BBB-
 อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ	
	 แนวโน้ม	 	 	 มีเสถียรภาพ	 มีเสถียรภาพ
	 ระยะยาว									 AA(tha)	 AA(tha)
	 ระยะสั้น	 	 	 F1+(tha)	 F1+(tha)
	 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ	 AA-(tha)	 AA-(tha)

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555
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3.2  กลุ่มลูกค้า

สหบรรษัทธนกิจ

	 การเปลีย่นแปลงเชงิมหภาคของปัจจยัแวดล้อมทางเศรษฐกจิในปี	2556		

ทั้งจากปัจจัยภายในประเทศ	อันได้แก่	การขยายตัวของเมืองสู่ภูมิภาค		

(Urbanization)	 การชะลอการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่	

ของภาครัฐ	 และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค	 จากการรับ	

ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น	 ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร	

ในรูปแบบต่างๆ	 รวมถึงปัจจัยภายนอกประเทศ	 โดยเฉพาะการค้า	

ระหว่างประเทศใน	AEC	ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	สวนทางกับเศรษฐกิจ	

ในภูมิภาคอื่นของโลก	 ล้วนแต่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อ	

กลุ่มลูกค้าสหบรรษัทธนกิจ	

	 ธนาคารจึงมุ่งศึกษาทิศทางตลาดและเหตุปัจจัยต่างๆ	 ที่มีผลต่อ	

การทำาธุรกิจของลูกค้าเพื่อนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม		

ซึ่งครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน	อาทิ	1.	บริการวาณิช

ธนกิจ	 ที่นำาเสนอรูปแบบการจัดหาเงินทุนที่ตอบโจทย์ได้ครบถ้วน		

(Comprehensive	Fund	Raising	Solutions)	 และการให้คำาปรึกษา

ทางการเงินทั้งเพื่อการลงทุนและการระดมทุน	(Financial	Advisory)	

2.	 การนำาเสนอระบบการจัดการด้านการเงิน	(Cash	Management)		

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงิน	

3. การดำาเนนิงานด้านธรุกจิหลกั

3.1 ภาพรวมธุรกิจ  

	 ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย	ยังคงสานต่อยุทธศาสตร์ที่ยึดมั่นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	(Customer	Centricity)	จึงมุ่งเน้น	

การพัฒนาธุรกิจทั้งในมิติของกลุ่มลูกค้า	 กลุ่มผลิตภัณฑ์	 และช่องทางหลักในการให้บริการลูกค้า	 ให้สนับสนุนโอกาสการขยายธุรกิจของลูกค้า		

ตลอดจนความต้องการบริการทางการเงินอย่างครบวงจร	 ซึ่งจะทำาให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว	 โดยที่ยังคงรักษา

คุณภาพของพอร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(Transaction	Banking	Solutions)	 ให้เข้ากับนวัตกรรมทางการเงิน

ทั้งหมดของลูกค้า	 โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน		

(Efficiency)	 ลดขั้นตอนการทำางาน	 และสร้างโอกาสในการเข้าถึง	

ตลาดที่กว้างขึ้น	3.	 การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าและคู่ค้า	

ของลกูค้าตัง้แต่ต้นนำา้ถงึปลายนำา้	(Value	Chain	Solutions)	โดยไม่จำากดั	

เฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงินเท่านั้น	 และ	4.	 การให้ความรู ้และ

คำาแนะนำา	 ตลอดจนการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ	

การแข่งขัน	และเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจในหลายมิติ	

บรรษัทธนกิจ

	 ตลอดปี	2556	 ธนาคารมุ่งมั่นในการเป็นธนาคารหลักของลูกค้า		

โดยให้ความสำาคัญกับการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและ

บุคคล	 ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน	 (Financial	Solution	and		

Non-Financial	Solution)	 ผ่านการให้คำาปรึกษาในการดูแลธุรกิจแบบ

ครบวงจร	 ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจ	 และมีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะอตุสาหกรรม	นอกจากนี	้ธนาคารยงัใหค้วามสำาคญัและสนบัสนนุ

การส่งต่อธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน	 โดยดำาเนินการ

จัดตั้งศูนย์รวมธุรกิจครอบครัวไทย	 “KFam	Club”	 และกิจกรรมทาง	

การตลาดเพือ่สรา้งเครอืขา่ยพนัธมติรทางธรุกจิใหก้บัลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่ง	

	 ขณะเดียวกัน	 ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่		

ทั้งในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา	 ประกอบกับ	

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและญี่ปุ่น	 รวมไปถึง	

ความผันผวนของค่าเงิน	 ตลอดจนปัจจัยความไม่แน่นอนภายใน	

ประเทศอันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมือง	 ธนาคารจึงมุ่งเน้น	

การให้คำาแนะนำาพร้อมนำาเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการเสริมสภาพคล่อง	

และปดิความเสีย่งในรปูแบบตา่งๆ	ใหส้ามารถตอบโจทยล์กูคา้ไดม้ากขึน้		

ด้วยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย	 ยืดหยุ่นได้	 และ	

เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม		

โดยคำานงึถงึความจำาเปน็และความตอ้งการในแตล่ะชว่งเวลาของลกูคา้	

พร้อมรูปแบบการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย	 และมีการติดตาม

กระบวนการภายในเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้ทันต่อเวลา		

ผู้ประกอบการขนาดกลาง

	 ธนาคารมีการพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงาน	 ที่มุ่งตอบโจทย์	

ความต ้องการและเพิ่มประสบการณ์ที่ดี ให ้กับลูกค ้าในแต ่ละ

อุตสาหกรรม	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นธนาคารหลักของลูกค้า	

รายการ	“Family	
Business	Open	Up!	
เปิดความคิด	ธุรกิจสองรุ่น”	
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
ของธุรกิจครอบครัว

ธนาคารลงนามความร่วมมือ
กับ	IMD	Global	Family	
Business	Center	ศูนย์ธุรกิจ
ครอบครัวระดับสากล
จากสวิตเซอร์แลนด์	
เพื่อให้ความรู้และเทคนิค
การส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น

งานสัมมนา	
“Empowering	Family	
Business”	เพื่อเปิดมุมมอง
การบริหารจัดการธุรกิจ
ครอบครัวสู่ระดับสากล

KFam	Club	
“Learn	the	Japanese	
Spirit	2”	เพื่อค้นหา
ปรัชญาการบริหารธุรกิจ
ครอบครัวร่วมกัน

กิจกรรม	“KFam	Club	
Reunion	Party”	
สานความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน	เพื่อต่อยอด
และผลักดันธุรกิจครอบครัว
สู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน
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โดยในปี	2556	 ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หนังสือคำ้าประกันแบบ	

ยื่นซองประมูลงาน	 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและอำานวยความสะดวก	

ในการดำาเนินกิจการให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่ทำาธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ	 ขณะเดียวกัน	 ยังได้ออกผลิตภัณฑ์	

ที่ช่วยบริหารจัดการต้นทุนให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ	

จากนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นตำ่า	300	บาท	การบริหารความเสี่ยง

จากความผันผวนของค่าเงินบาท	 ตลอดจนการบริหารต้นทุนด้าน

พลังงาน	 อาทิ	 การสนับสนุนให้เปลี่ยนหลอดไฟเพื่อประหยัดพลังงาน

และลดต้นทุนของธุรกิจ	 อีกทั้งยังมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้

บริการกับธนาคาร	 ผ่านการปรับปรุงกระบวนการในการออกหนังสือ	

คำ้าประกันให้มีความสะดวกรวดเร็ว	 โดยเริ่มจากสาขาของธนาคารที่มี

ลูกค้ามาใช้บริการออกหนังสือคำ้าประกันหนาแน่นทั่วประเทศ	

	 นอกจากนี	้ ธนาคารยังให้ความสำาคัญกับการให้องค์ความรู้ที่เป็น

ประโยชน์กับลูกค้า	 โดยเฉพาะในธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ	อาทิ	

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจีน	และโอกาสจากการเปิด	AEC	รวมถึง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท	ตลอดจนข้อควรระวังจาก

การค้าขายระหว่างประเทศ	ขณะเดยีวกนั	ธนาคารได้ดำาเนนิการส่งเสรมิ

แบรนด์	K	SME	 ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ที่มุ่งหวังเริ่มต้นธุรกิจ	 และกลุ่ม	

ผู ้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำาธุรกิจทั่วประเทศ	 ผ่านรายการโทรทัศน์	 “SME		

มีตังค์เยอะ”	ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าอีกด้วย

ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม

	 ในปี	 2556	 ธนาคารมีนโยบายในการดูแลลูกค้าผู ้ประกอบการ	

ขนาดเล็กและขนาดย่อม	 เพื่อให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระ	

ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น	และ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจ	 รวมถึงให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่เพิ่ง	

เริม่ต้นธรุกจิ	ทัง้ในด้านเงนิทนุ	องค์ความรู	้และการสร้างความเข้มแขง็ให้

กบัเครอืข่ายธรุกจิ	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายในการเป็นธนาคารหลกัของกลุม่

ลูกค้าดังกล่าว	โดยธนาคารได้ดำาเนินงานตามกลยุทธ์หลัก	3	ด้าน	ได้แก่

	 1.	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าที่แตกต่างกัน	 ทั้งกลุ ่มลูกค้าผู ้ประกอบการที่มีข้อจำากัด	

ด้านหลักทรัพย์คำ้าประกัน	 และกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่ต้องการลด	

ผลกระทบจากปัจจยัทางธรุกจิ	เช่น	ลกูค้าทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการปรบั

ขึน้ค่าแรงขัน้ตำา่	300	บาท	ลกูค้าทีต้่องการความยดืหยุน่ในการใช้บรกิาร

สินเชื่อเพื่อบริหารสภาพคล่อง	 ลูกค้าที่ขาดประสบการณ์ในการดำาเนิน

ธุรกิจ	และลูกค้าที่ต้องการลงทุนกับคู่ค้ารายใหญ่	เป็นต้น

ธนาคารร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

จัดอบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการใน	
“โครงการส่งเสริม
การจัดการที่ยั่งยืน
ของผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม”

ธนาคารร่วมงาน
มหกรรมการเงิน	มันนี่	

เอ็กซ์โป	กรุงเทพ	ครั้งที่	13	
(Money	Expo	2013)	
เพื่อนำาเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงิน
ของธนาคารกสิกรไทย

“Business	Matching	
สร้างเครือข่ายเสริมกลยุทธ์

ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย-จีน”	
เพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออก

สินค้าไปจีนให้กับ
ผู้ประกอบการไทย

แคมเปญ	
“1,000,000	เซอร์ไพรส์	
ล้านประทับใจ”	ที่มอบ
สิทธิพิเศษมากมายแก่

ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย

รายการ	
“SME	มีตังค์เยอะ”	
ที่เสริมความรู้ให้กับ

ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ	
พร้อมทั้งช่วยเพิ่มโอกาส
ในการขยายฐานลูกค้า
ให้กับผู้เข้าร่วมรายการ
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	 2.	 การสร้างแบรนด์และทำาการตลาด	 โดยมุ่งที่ฐานการตลาด	

ต่างจังหวัด	 ด้วยกลยุทธ์การตลาดท้องถิ่น	 (Localized	Marketing)		

เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่ยังไม่เป็นลูกค้าของธนาคาร	 และ	

ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าในแต่ละพื้นที่	

นอกจากนี้	ยังส่งเสริมแบรนด์	K	SME	ของธนาคาร	ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่ม	

ผู ้ที่มุ ่งหวังเริ่มต้นธุรกิจและกลุ่มผู ้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำาธุรกิจทั่วประเทศ		

ทั้งด้วยการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการดำาเนินธุรกิจ	 และการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง		

	 3.	 การส่งมอบประสบการณ์การขายและการบริการที่เป็นเลิศ		

โดยมุง่พฒันาคณุภาพของทมีดแูลลกูคา้ผูป้ระกอบการ	ผา่นการประเมนิ

ผลงานของพนักงานอย่างสมำ่าเสมอ	 ทั้งในมิติของการที่ลูกค้าสามารถ

ตดิตอ่พนกังานไดง้า่ยและพนกังานสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการ

ของลกูคา้ไดท้กุเวลาโดยเฉพาะในเวลาเรง่ดว่น		การนำาเสนอผลติภณัฑ์

และบริการของธนาคารอย่างครบถ้วนและเหมาะสมกับธุรกิจและ	

ความต้องการ	 ตลอดจนการช่วยติดตามและแจ้งสถานะการสมัคร	

หรือการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง		

บุคคลสินทรัพย์สูง 

	 ธนาคารวางกลยทุธเ์พือ่นำา	KBank	Private	Banking	สูก่ารเปน็ผูน้ำา	

ด้านการเงินและการลงทุนระดับมืออาชีพด้วยมาตรฐานสากล	โดยในปี		

2556	ธนาคารไดจ้ดัการสือ่สารทางการตลาดผา่นชอ่งทางตา่งๆ	เพือ่ตอกยำา้	

ความเป็นผู้นำาด้วย	4	 จุดเด่นของ	KBank	Private	Banking	 คือ		

1.	ประสบการณท์ีย่าวนานพรอ้มรางวลัรบัรองคณุภาพจากสถาบนัชัน้นำา	

ระดับสากล	2.	 คำาแนะนำาระดับคุณภาพจากบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุม

ทุกประเภทสินทรัพย์และทันต่อสถานการณ์	 (Advisory	Excellence)			

3.	ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพือ่การลงทนุทีด่ทีีส่ดุ	ทัง้ผลติภณัฑข์องธนาคาร	

กสกิรไทยและบรษิทัของธนาคารกสกิรไทย	ตลอดจนสถาบนัอืน่ทีอ่ยูใ่น

ระดบั	Best	in	Class	ของผลติภณัฑก์ารลงทนุแตล่ะประเภท	ผา่นโครงสรา้ง	

การขายทีไ่ดร้บัการพฒันา	โดยมุง่เพิม่ผลตอบแทนสงูสดุใหล้กูคา้เปน็สำาคญั		

และ	4.	บรกิารดา้นการเงนิและการลงทนุครบวงจร	โดยทมี	Private	Banker		

มอือาชพี	นอกจากนี	้ธนาคารยงัใหค้วามสำาคญักบัโครงการพฒันาศกัยภาพ		

Private	Banker	 ทั้งด้านความรู้และทักษะการให้บริการต่างๆ	 เพื่อ

ให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกความต้องการทางการเงินและสร้าง	

ความประทบัใจใหก้บัลกูคา้	อกีทัง้ไดจ้ดังานเสวนาทางการเงนิ	ในหวัขอ้	

ทีอ่ยูใ่นความสนใจของลกูคา้ในชว่งเวลานัน้ๆ	ตลอดจนใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง	

กับบริการของ	KBank	Private	Banking	อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	

บุคคลพิเศษ	

	 ธนาคารดำาเนินกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ		

ในพื้นที่กรุงเทพฯ	 ปริมณฑล	 และจังหวัดใหญ่ทั่วประเทศ	 ควบคู่กับ	

การสร้างแบรนด์	THE	WISDOM	 ให้เป็นที่รู้จักในตลาดอย่างต่อเนื่อง		

ด้วยภาพลักษณ์การเป็นที่สุดของบริการทางการเงินเหนือระดับ	(World	

Class	Financial	Services)	 และที่สุดของสิทธิพิเศษด้านไลฟ์สไตล์	

(Worldwide	Privileges)	เพือ่รกัษาความเป็น	“ทีห่นึง่ในใจลกูค้า”	และให้	

ลูกค้าใช้บริการธนาคารเป็นธนาคารหลัก	 โดยตลอดทั้งปี	 2556		

ธนาคารได้นำาผลการศึกษาพฤติกรรมความต้องการ	 และปัจจัยหลัก	

ในการเลอืกใช้ธนาคารหลกัของลกูค้า	มาออกแบบกลุม่ผลติภณัฑ์ต่างๆ		

และจัดทำาโครงการส่งเสริมการขายพิเศษที่ครอบคลุมทั้งธุรกรรม	

การฝากเงินและการลงทุน	 โดยประสานการทำางานร่วมกันระหว่าง	

สายงานธุรกิจของธนาคารและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย		

เพื่อนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต ่างกันในแต ่ละกลุ ่ม	

และส่งต ่อความสัมพันธ ์ลูกค ้า	 นอกจากนี้	 เพื่อการให้บริการ	

ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษยิ่งขึ้น	 ธนาคารได้ทยอยเพิ่มจำานวน	

ศนูย์บรกิาร	มมุรบัรองลกูค้า	และบรกิารตูน้ริภยัสำาหรบัลกูค้าเดอะวสิดอม		

ในพื้นที่สาขาของธนาคารและห้างสรรพสินค้าชั้นนำา	 ให้ครอบคลุม	

ทุกพื้นที่ยุทธศาสตร์	 โดยล่าสุดได้เปิดตัวศูนย์บริการเดอะวิสดอม		

ณ	พารากอน	(THE	WISDOM	@	SIAM	PARAGON)		

บุคคลระดับกลาง

	 ตลอดปี	2556	 ธนาคารดำาเนินกลยุทธ์มุ่งเป็นธนาคารหลักในใจ

ของลกูค้า	โดยการขยายฐานลกูค้าในพืน้ทีจ่งัหวดัใหญ่ทัว่ประเทศ	ด้วย

การจัดกิจกรรมการตลาดสำาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	 การปรับเปลี่ยน

รูปแบบสาขาที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	 ผ่านการสื่อสาร

การตลาดที่มีประสิทธิภาพ	 และทีม	K-Expert	 ที่ให้คำาปรึกษาทาง	

การเงินประจำาอยู่ทุกสาขาทั่วประเทศ	 ควบคู่กับการมุ่งเพิ่มสัดส่วน	

การใช้บรกิารของธนาคาร	ผ่านการนำาเสนอผลติภณัฑ์และบรกิาร	ทัง้ทีม่ี	

การจัดไว้เป็นชุดผลิตภัณฑ์	 (Package)	 สำาหรับเสนอขายในวันแรก	

ที่ลูกค้าเปิดบัญชี	นอกจากนั้น	ยังมีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ	

ที่ตอบสนองความต้องการทางการเงินของลูกค้าที่มีพฤติกรรมการใช้

ชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างครบวงจร	 ตามแนวทางการทำาการตลาด	

แบบ	 Lifestyle	 Banking	 อาทิ	 เงินฝากเลดี้ทวีทรัพย์	 โครงการ		

1,000,000	 เซอร์ไพรส์	 ล้านประทับใจกับบัตรเครดิต	 การทำาแคมเปญ	

ต่อเนื่องของบัตร	K-SME	Card	 และบริการที่เพิ่มความสะดวกสบาย		
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ด้วยบริการ	 SMS	 ขยันบอก	 บริการ	K-Speed	 Top	Up	 บริการ		

K-Cyber	Banking	 ตลอดจนการปรับปรุงรูปแบบใหม่ของ	K-MOBILE	

BANKING	PLUS	 (บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย)		

ให้ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของลูกค้าได้มากขึ้น	 รวมไปถึง	

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ ้นการสมัครใช้บริการ		

THE	PREMIER	(เดอะพรีเมียร์กสิกรไทย)		

บุคคลทั่วไป

	 ธนาคารดำาเนนิกลยทุธม์ุง่พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารผา่นชอ่งทาง

อิเล็กทรอนิกส์	ตลอดจนจัดรายการส่งเสริมการขายใหม่ๆ	เพื่อครองใจ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ทั้งที่เป็นนิสิตนักศึกษา	วัยเริ่มทำางาน	และบุคคล	

ที่มีรายได้น้อยกว่า	15,000	 บาทต่อเดือน	 ให้เลือกใช้บริการธนาคาร	

กสิกรไทยเป็นธนาคารหลัก	 โดยในปี	2556	 ธนาคารมอบสิทธิพิเศษ	

ในเรื่องอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร	

กสิกรไทย	 ภายใต้บริการ	K-Payroll	Benefit	 และออกผลิตภัณฑ์บัตร

เดบิตลายโดราเอมอน	 พร้อมสิทธิประโยชน์ที่ตรงกับการใช้ชีวิตของ

กลุ่มลูกค้า	 อีกทั้งยังพัฒนาผลิตภัณฑ์	Pro	Life	95/20	(ประกันชีวิต	

หยุดได้หายห่วง)	 สำาหรับกลุ่มลูกค้าอาชีพอิสระที่ไม่มีรายได้ประจำา		

รวมถึงเพิ่มช่องทางการสมัครใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ	

กสกิรไทยผา่นเคานเ์ตอรธ์นาคาร	นอกจากนี	้ยงัไดจ้ดักจิกรรมการตลาด	

เช่น	โครงการมหาวิทยาลัย	และแคมเปญการตลาดที่สื่อสารด้วยภาษา

ท้องถิ่นแก่กลุ่มลูกค้าในจังหวัดยุทธศาสตร์	เป็นต้น

3.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์และช่องทางการขาย

3.3.1  กลุ่มผลิตภัณฑ์

	 ด้วยตระหนกัถงึความเสีย่งทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่ขึน้ในปี	2556	ทัง้จาก	

ปัจจัยภายในและนอกประเทศ	 อันส่งผลกระทบต่อลูกค้าแต่ละกลุ่ม	

แตกต่างกนั		ธนาคารจงึมุง่มัน่ทีจ่ะรเิริม่	พฒันา	และปรบัปรงุผลติภณัฑ์และ	

บริการ	เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่

ลกูค้า	อกีทัง้ยงัจดัโครงการส่งเสรมิการขายและการตลาด	ตลอดจนการให้	

ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจของลกูค้า	เพือ่สร้างโอกาสการเตบิโต	

อย่างมีคุณภาพร่วมกัน	 โดยนำาเสนอผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์	4	 กลุ่มหลัก	

ได้แก่	 กลุ่มฝากถอนโอนและปฏิบัติการ	 กลุ่มออมเงินและลงทุน	 กลุ่ม

ระดมทุนและกู้ยืม	รวมทั้งกลุ่มป้องกันความเสี่ยงและสารสนเทศ	ดังนี้

บริการ	“THE	PREMIER”	
(เดอะพรีเมียร์กสิกรไทย)	

ที่มอบเอกสิทธิ์
ด้านการเติมเต็มคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์
ไร้ขีดจำากัด

แคมเปญ	“ไลฟ์สไตล์	
ดิจิทัล	เอ็กพีเรียนซ์”	

ที่สร้างประสบการณ์ใหม่
ในการบริการทางการเงิน

และผลิตภัณฑ์ในโลก
ยุคดิจิทัล

K-MOBILE	BANKING	PLUS	
บริการธนาคาร

บนมือถือกสิกรไทย

แคมเปญ	“ประกันชีวิต	
หยุดได้หายห่วง	

(Pro	Life	95/20)”	
ที่ตอบโจทย์กลุ่ม

ผู้มีอาชีพอิสระที่ต้องการ
มีหลักประกันในชีวิต

บริการ	K-Payroll	Benefits	
ที่มอบสิทธิประโยชน์

และรางวัลมากมายให้กับ
ผู้ที่เดินบัญชีเงินเดือน
ผ่านธนาคารกสิกรไทย
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กลุ่มฝากถอนโอนและปฏิบัติการ (Operation & Transaction)

   
รายละเอียด

ธนาคารร่วมกับ	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	ออกบริการเติมนำ้ามันโดยอาศัยระบบ
ระบุยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย	(Vehicle	Identification	System	-	Radio	Frequency	
Identification	Technology)	ที่ควบคุมและตรวจสอบการเติมนำ้ามันในสถานีบริการนำ้ามัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ • บริการ “K-BiZAlert” (บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS)	โดยธนาคารจะส่ง	SMS	แจ้งสำาหรับ
และบริการใหม่	 	 รายการเดินบัญชีทุกรายการที่มีเงินเข้าและเงินออกจากบัญชีเงินฝาก	รวมถึงแจ้งยอดคงเหลือของบัญช	ี

เงินฝาก	ซึ่งจะช่วยอำานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการเดินบัญชี	
	 •	บริการ “K-Cash Card” (บัตรเงินสด ส�าหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย)	โดยบริษัทเป็นผู้นำาเงิน	

เข้าบัตร	และผู้ถือบัตรสามารถนำาบัตรไปถอนเงินได้ที่เครื่องเอทีเอ็มทุกธนาคารทั่วประเทศ	ซึ่งจะช่วย	
ลดความเสี่ยงในการบริหารเงินสดให้กับธุรกิจ	ขณะเดียวกันยังทำาให้เกิดความสะดวก	รวดเร็ว		
และประหยัดค่าใช้จ่าย	ในการจัดการเรื่องเงินเดือน	ค่าแรง	เบี้ยเลี้ยงของพนักงาน	ตลอดจนค่าสินค้า		
และเป็นเงินสดสำารองของธุรกิจ	โดยที่ไม่จำาเป็นต้องมีบัญชีหลายธนาคาร

	 •	บริการ Fill & Go (บริการเติมน�้ามันโดยอาศัยระบบระบุยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย: Vehicle  
Identification System - Radio Frequency Identification Technology)	โดยธนาคารร่วมกับ	
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	นำาเสนอนวัตกรรมในการควบคุมและตรวจสอบการเติมนำ้ามัน	
ในสถานีบริการนำ้ามัน	ด้วยอุปกรณ์วงแหวนพิเศษที่จะบันทึกข้อมูลเฉพาะของรถแต่ละคัน		
ทั้งเลขทะเบียนรถ	ประเภทของนำ้ามันที่กำาหนดให้เติม	จำานวนนำ้ามันที่กำาหนดให้เติมในแต่ละครั้ง		
วัน	เดือน	ปี	สถานีบริการนำ้ามันที่เติม	ซึ่งนอกจากจะควบคุมการจ่ายนำ้ามันแล้ว	เจ้าของธุรกิจ	
ยังสามารถนำาข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต้นทุนค่านำ้ามัน	และคำานวณอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง	
รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลอื่นๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้อีกด้วย

บัตรเดบิตลายโดราเอมอน	ครั้งแรกในเมืองไทย	ที่มอบสิทธิวิเศษมากมายให้กับผู้ถือบัตร
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034 
รายงานประจำาปี	2556

    
รายละเอียด

	 •	บริการ “K-CONNEX”	เป็นนวัตกรรมที่ทำาให้ลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเครือข่ายซับซ้อน	
สามารถทำาธุรกรรมทางการเงินและบริหารจัดการสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมองเห็น	
กระแสเงินของบริษัทในเครือข่ายทั้งหมด	ด้วยระบบที่ออกแบบให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและกำาหนดสิทธ	ิ
การเข้าถึงข้อมูล	เพื่อบริหารจัดการสถานะทางการเงินผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟนทุกระบบ		
โดยมีความปลอดภัยระดับสูงสุด	พร้อมระบบปรับปรุงบัญชีย้อนหลังอัตโนมัติ	ซึ่งช่วยลดเวลา	
ในการทำางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางบัญชี

	 •	ผลิตภัณฑ์ Operative Account	เป็นการรวมผลิตภัณฑ์เพื่อการเดินบัญชี	สำาหรับกลุ่มลูกค้า	
ผู้ประกอบการขนาดกลาง	อาทิ	การเรียกเก็บเช็คข้ามเขต	การทำาธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต		
รวมถึงรายงานการเดินบัญชี	เพื่ออำานวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการทำาธุรกรรม		
รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการจัดการทางการเงินให้ลูกค้า

	 •	บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศผ่านเครือข่ายวีซ่า (VISA Personal Payments)	เพื่ออำานวย	
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทยทุกประเภท	โดยจะได้รับเงินโอนจากต่างประเทศได้รวดเร็ว
ภายในไม่กี่นาที	หลังการแจ้งหมายเลขบัตรเดบิตกสิกรไทย	16	หลัก	และจำานวนเงินที่โอน		
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำาหนด		

	 •	ผลิตภัณฑ์ชุดเช็คของขวัญแทนใจ	สำาหรับวาระพิเศษ	ได้แก่	วันแต่งงาน	วันเกิด	การแสดงความยินดี		
รวมถึงเทศกาลตรุษจีน	โดยได้มอบชุดเช็คของขวัญเทศกาลตรุษจีนแก่ลูกค้าที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน	
กองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำาหนด	

ธนาคารร่วมมือกับธนาคารโค	โอเปอเรทีฟ	(Co-Operative	Bank:	CB	Bank)	
ในการรองรับการให้บริการเงินโอนแรงงานชาวพม่า

บริการ	K-CONNEX	ที่ช่วยลดเวลาในการทำางานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทางบัญชีของลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
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035 
รายงานของฝ่ายจัดการ

    
รายละเอียด

	 •	ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตใหม่ และบัตรเดบิตคาแรคเตอร์ ทั้งลายโดราเอมอน	และ	LINE	ในประเภทบัตร	K-My	
Debit	Card	และ	K-Max	Debit	Card	พร้อมสมุดบัญชีเงินฝาก	เพื่อตอกยำ้าความเป็นผู้นำาด้านการสร้าง
ความเป็นเอกลักษณ์ของบัตรเดบิต	นอกจากนี้	ได้นำาเสนอบัตรเดบิตประจำาจังหวัด	เจาะกลุ่มลูกค้า	
ในส่วนภูมิภาค	ขณะเดียวกัน	ได้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในเมืองด้วยบัตรเดบิต	K-Metro	Debit	Card		
ที่ใช้เดินทางรถไฟฟ้าใต้ดินพร้อมทำาธุรกรรมการเงินได้ในบัตรเดียวกัน รวมถึงบัตรเดบิตร่วมกับโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	ที่ใช้เป็นบัตรประจำาตัวบุคลากร	และรองรับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ •	การพัฒนาระบบเงินโอนแรงงานส�าหรับ Asian Worker	เพื่อรองรับการเข้าสู่	AEC	โดยเน้นการอำานวย
และบริการ	 	 ความสะดวกและความปลอดภัยในการโอนเงินกลับไปให้ครอบครัว	สำาหรับกลุ่มแรงงานในประเทศ	CLMV		

ที่เข้ามาทำางานในประเทศไทย	และใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์หรือมีบัญชี	Pay	roll	กับธนาคาร		
โดยได้พัฒนาระบบให้สามารถรองรับการให้บริการทั้งแบบ	Multi	Bank	และ	Multi	Currency

	 •	การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขตและในเขตบริการภายในธนาคารเดียวกัน	ที่ดำาเนินการ	
ผ่านช่องทางเอทีเอ็มและอินเทอร์เน็ต	ด้วยบริการ	K-Cyber	Banking	และผ่านทางโทรศัพท์มือถือ		
ด้วยบริการ	K-MOBILE	BANKING	PLUS	ตามมติของสมาคมธนาคารไทย

	 •	การปรับปรุงบริการ SMS ขยันบอก	โดยปรับปรุงระบบการสมัครบริการ	SMS	ขยันบอก	ผ่านช่องทาง	K-ATM	
และ	K-MOBILE	BANKING	PLUS	พร้อมแคมเปญสำาหรับการสมัครบริการแบบชำาระค่าธรรมเนียมรายปี		

ของขวัญที่ไม่ใช่แค่เงินสด	กับ“ชุดเช็คของขวัญแทนใจ”	
ที่ส่งมอบความใส่ใจและบ่งบอกความมีรสนิยมในตัวคุณ	
พร้อมการ์ดดีไซน์หรู

ขึ้น	MRT	สะดวกสุดๆ	ด้วยบัตรเดบิต	“K-Metro	Debit	Card”	
บัตรเดบิตเดียวที่ให้คุณเต็มที่กับไลฟ์สไตล์คนเมือง
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036 
รายงานประจำาปี	2556

      
รายละเอียด

	 •	การปรับปรุงบริการร้านค้ารับบัตร	ทำาให้เป็นธนาคารแรกในภูมิภาค	Asia-Pacific	ที่ให้บริการ		
K-PowerP@y	(mPOS)	ที่ครอบคลุมการใช้งานระบบปฏิบัติการทั้ง	Android	และ	iOS	นอกจากนี้		
ยังได้ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจนำาเสนอนวัตกรรมในการชำาระค่าสินค้าบริการแก่กลุ่มลูกค้าใหม่	
ที่ยังไม่มีสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์	mPOS	ด้วยแพ็กเกจ	“ธุรกิจใส่กล่อง”	(Business	in	a	Box)	พร้อมกับ
แคมเปญพิเศษแก่ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ชำาระค่าสินค้าบริการผ่านช่องทาง	mPOS	ขณะเดียวกัน		
ธนาคารได้พัฒนาโปรแกรมบนเครื่อง	EDC	เพิ่มเติม	2	เรื่อง	คือ	การรองรับบัตร	Union	Pay		
แบบ	Chip	Card	และการเชื่อมต่อเครื่อง	EDC	กับเครื่องอ่าน	Bar	Code	ที่กรมการกงสุล		
เพื่อให้มีข้อมูลใน	Sale	Slip	สำาหรับใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง	อีกทั้งติดตั้ง	Pay	Wave	Readers		
สำาหรับรองรับการทำารายการของบัตรเครดิต	KBank-Visa	payWave	(K	Wave)	ณ	ร้านค้ารายใหญ่	
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจหลัก	เช่น	ซุปเปอร์มาร์เก็ต	โรงภาพยนตร์	ร้านหนังสือ	เป็นต้น		

	 •	การปรับปรุงบริการด้านบัตรเดบิต	โดยเสนอทางเลือกให้ลูกค้า	K-SME	Debit	Card	ออกแบบลายหน้าบัตร
เดบิตตามความต้องการ	พร้อมทั้งพัฒนาเว็บไซต์	www.askkbank.com/kbankcard	ทั้งในด้านเนื้อหา		
รูปลักษณ์	และการใช้งานให้ง่ายยิ่งขึ้น

การปรับปรุง	 •	บริการรับฝากทรัพย์สิน ในปี	2556	ธนาคารได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนสำารอง
และเพิ่มประสิทธิภาพ	 	 เลี้ยงชีพขององค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่	2	ราย	ที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันกว่า	60,000	ล้านบาท
ของกระบวนการ	 	 ขณะเดียวกัน	ธนาคารยังได้พัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีความหลากหลาย
ด�าเนินงาน	 	 มากขึ้น	อาทิ	โฉนดที่ดิน	และเอกสารสำาคัญต่างๆ	เพื่อรองรับการให้บริการด้านการลงทุนของกลุ่มลูกค้า

บริษัทประกัน	และกลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง	

บัตรเครดิตเคเวฟกสิกรไทย	(K-Wave	Credit	Card)	เร็วกว่า...แค่แตะ	ไม่ต้องรูด...ไม่ต้องเซ็น
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037 
รายงานของฝ่ายจัดการ

  
รายละเอียด

	 •	บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม	ธนาคารได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมกันกว่าแสนล้านบาท	และกองทุนอสังหาริมทรัพย	์
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ภายในปี	2556	นอกจากนี้	ธนาคารยังได้ขยายการให้บริการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์	
กองทุนรวมแก่	บลจ.	ต่างๆ	ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ	ด้วยเครือข่ายพันธมิตร	
ที่มีความเข้มแข็ง	ทำาให้สามารถให้บริการได้เต็มรูปแบบ	แม้ในประเทศที่มีกฎระเบียบเฉพาะ	เช่น		
กองทุนรวมของประเทศญี่ปุ่น	เป็นต้น

	 • บริการตัวแทนสินเชื่อและหลักประกันโครงการขนาดใหญ่	ธนาคารสามารถขยายบริการ	
และเพิ่มลูกค้าใหม่ในช่วงปี	2556	ที่ผ่านมาได้เป็นจำานวนมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	จากโครงการ	
ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายโครงการ

	 • การพัฒนาระบบบริการงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน		
และเพิ่มคุณภาพการให้บริการ	เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กองทุนที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น		
ตลอดจนจำานวนกองทุน	มูลค่าทรัพย์สิน	และปริมาณการทำารายการ	ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

	 •	การปรับปรุงระบบงานปฏิบัติการจัดการกองทุน (Fund Accounting)	เพื่อให้สามารถตอบสนอง	
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างครบวงจร	ทั้งในด้านการบริหารจัดการการลงทุน		
และการอำานวยความสะดวกให้กับส่วนงาน	Back	Office	โดยช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการ		
และสามารถใช้ข้อมูลการลงทุนในเชิงบริหารได้อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว

ธนาคารเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำาหน่าย
หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์อิมแพ็คโกรทเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	
(IMPACT	Growth	Real	Estate	Investment	Trust)	กองแรกในเมืองไทย	

ธนาคารร่วมเปิดตัว	“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ	
พรีเมี่ยม	แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์	ฟันด์”	(WHAPF)	เปิดยอดจองซื้อเพิ่มทุนครั้งที่	3



--

038 
รายงานประจำาปี	2556

    
รายละเอียด

โครงการส่งเสริม •	การจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการใช้บริการออกหนังสือค�้าประกันกับธนาคาร
การขายและการตลาด	 	 “LI ลดทุกฉบับ กับกสิกรไทย (LI Discount Fee)”	โดยให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมแก่กลุ่มลูกค้า	

ผู้ประกอบการขนาดกลาง	เมื่อมีการใช้บริการออกหนังสือคำ้าประกันตามเงื่อนไขและภายใน	
ช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำาหนด

	 •	การจัดรายการส่งเสริมการขายส�าหรับบริการด้านธุรกิจร้านค้ารับบัตร “EDC มอบความสุข ทุกร้านค้า  
(Up Sell 2013 รอบ 2)”	สำาหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลาง	ขนาดเล็ก	และขนาดย่อม	เพื่อกระตุ้น
การใช้เครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ	(EDC)	ของธนาคารเป็นหลัก	โดยมอบบัตรกำานัลแทนเงินสดมูลค่าสูงสุด	
10,000	บาท	เมื่อมียอดรับชำาระค่าสินค้าและบริการส่วนเพิ่มตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำาหนด	

	 •	การจัดรายการส่งเสริมการขายส�าหรับบริการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ “รับเงินคืน เมื่อใช้ 
อัตราแลกเปลี่ยน (FX) กับธนาคารกสิกรไทย”	สำาหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางที่ทำาธุรกรรม	
การค้าระหว่างประเทศที่มียอดโอนเงินกับธนาคาร	เพื่อกระตุ้นยอดการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ		
และสนับสนุนให้ลูกค้าทำาธุรกรรมกับธนาคารอย่างต่อเนื่อง	โดยให้สิทธิรับเงินคืนสูงสุด	160,000	บาท		
เมื่อมียอดโอนส่วนเพิ่มตามเงื่อนไขที่กำาหนดภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย

	 •	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดส�าหรับบริการ K-PowerP@y (mPOS)	เพื่อสนับสนุนร้านค้ารายย่อย	
ให้สามารถขายสินค้าและบริการได้ทุกที่ทุกเวลา	พร้อมกับเสนอแคมเปญพิเศษแก่ผู้ถือบัตรเครดิต	
กสิกรไทยและร้านค้ารายย่อยที่สมัครบริการ	โดยธนาคารได้ขยายบริการ	mPOS	ครอบคลุมถึง	
แหล่งรวมร้านค้า	ร้านขายของที่ระลึก	และร้านอาหารชั้นนำาต่างๆ	ของกรุงเทพฯ	

“K-PowerP@y	(mPOS)”	บริการร้านค้ารับบัตร	ที่ออกให้บริการเป็นธนาคารแรก
ในเอเชีย-แปซิฟิก	ครอบคลุมการใช้งานระบบปฏิบัติการทั้ง	Android	และ	iOS

แคมเปญ	“บริการแลกเงินตราต่างประเทศ	ด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิตกสิกรไทย”	
ระยะเวลาปลอดหนี้สูงสุด	45	วัน	หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานสูงสุดถึง	10	เดือน



--

039 
รายงานของฝ่ายจัดการ

    
รายละเอียด

	 •	การจัดกิจกรรมการตลาดในโครงการ “สะสมสติ๊กเกอร์ล่าขุมทรัพย์โดราเอมอน”	เพื่อกระตุ้น	
การทำาธุรกรรมการชำาระเงินและเติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ธนาคารกสิกรไทยอย่างต่อเนื่อง		
โดยขยายเวลาแคมเปญไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม	2556		

	 •	การจัดรายการส่งเสริมการตลาดร่วมกับพันธมิตรผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นน�า		
โดยลูกค้าที่สมัครบริการชำาระค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนผ่านการหักบัญชีธนาคาร		
หรือบัตรเครดิตกสิกรไทย	จะได้รับสิทธิโทรฟรี	พร้อมรับสิทธิชิงโชคอื่นๆ	ตามเงื่อนไขที่กำาหนด

	 •	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุดเช็คของขวัญแทนใจ	ในช่วงปลายปีธนาคารได้จัดโปรโมชั่น	
ลดค่าธรรมเนียมร้อยละ	50	สำาหรับรองรับช่วงเทศกาลการแต่งงาน	และเทศกาลแห่งความสุขต่างๆ		
ขณะที่ตลอดทั้งปี	มีการร่วมออกงานสัมมนา	แนะนำาผลิตภัณฑ์	และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง	
แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 •	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	โดยนำาเสนอสิทธิประโยชน์ของบัตรเดบิตให้สอดคล้องกับรูปแบบ	
การดำาเนินชีวิตของลูกค้ามากขึ้น	ด้วยการใช้บัตรเพียงใบเดียวในการทำาธุรกรรมได้อย่างครอบคลุม		
ทั้งธุรกรรมการเงิน	การเดินทาง	ท่องเที่ยว	ชมภาพยนตร์	การซื้อสินค้าและบริการในร้านค้า	
และผ่านสื่อออนไลน์	อีกทั้งมีการจัดโครงการส่งเสริมการตลาดใหม่ทุกเดือนเพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์ปกติ		
นอกจากนี้	ได้จัดโครงการ	“บัตรเดบิตชีวิตเปลี่ยนได้	ลุ้นทองแสนทุกวัน	ล้านทุกสัปดาห์”	เพื่อกระตุ้น	
การสมัครบัตรเดบิตของลูกค้า	และแคมเปญ	“LINE	Sticker	Discount	50%”	สำาหรับผู้ถือบัตรเดบิต	LINE		
ในการรับส่วนลดในการซื้อสติ๊กเกอร์ตามเงื่อนไขกำาหนด

แคมเปญ	“บัตรเดบิตชีวิตเปลี่ยนได้	ลุ้นทองแสนทุกวัน	ล้านทุกสัปดาห์”	
เพื่อกระตุ้นการสมัครบัตรเดบิตของลูกค้า

บริการจ่ายบิลด่วนกับแคมเปญ	
“สะสมสติ๊กเกอร์ล่าขุมทรัพย์ของวิเศษโดราเอมอน”



--

040 
รายงานประจำาปี	2556

กลุ่มออมเงินและลงทุน (Saving & Investing)

    
รายละเอียด

การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ •	ผลิตภัณฑ์เงินรับฝากใหม่	ธนาคารออกแบบผลิตภัณฑ์จากลักษณะพฤติกรรมการฝากเงินของลูกค้า
และบริการใหม่	 	 ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม	โดยเสนอโครงการเงินฝากประจำาพิเศษ	ดอกเบี้ยสูง	ระยะเวลาตั้งแต่		

4	-	10	เดือน	ตลอดทั้งปีแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลรายใหญ่	ส่วนลูกค้าบุคคลระดับกลาง	นำาเสนอเงินฝากประจำา
พิเศษ	“ถอนก็ได้	ดอกก็ดี	13	และ	14	เดือน”	รวมถึงเงินฝาก	“ซูเปอร์	ทวีทรัพย์”	พร้อมเพิ่มกิจกรรม	
ทางการตลาดช่วงปลายปี	โดยเฉพาะลูกค้าในส่วนภูมิภาค	นอกจากนี้	ยังออกเงินฝากประจำา		
“เลดี้	ทวีทรัพย์”	ที่รวมสิทธิพิเศษสำาหรับไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงโดยเฉพาะ	ส่งผลให้ยอดเงินฝาก	
ของธนาคารเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรม	และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกเดือนตั้งแต่ต้นปี		

	 •	การออกกองทุนใหม่ ธนาคารร่วมกับ	บลจ.	กสิกรไทย	จัดตั้งและเสนอขายกองทุนรวมทั้งสิ้น	210	กองทุน		
ในปี	2556	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	ระยะสั้น	
ถึงระยะกลาง	นอกจากนี้	ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีทางเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทหุ้นทุน	ที่ลงทุน	
ในประเทศและต่างประเทศ	ทั้งประเภทกำาหนดเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุน	และประเภท	
อ้างอิงดัชนีการลงทุน	อาทิ	“กองทุนเปิดเค	เซ็ท	50	เพื่อการเลี้ยงชีพ	(K	SET50	RMF)”	ซึ่งเป็นกองทุน	
ส่งเสริมการออมระยะยาวที่อ้างอิงกับดัชนี	SET	50	และกองทุนเปิด	“เค	เอเชียน	สมอลเลอร์	หุ้นทุน”		
(K-ASIA)	ที่ลงทุนในตราสารแห่งทุนและใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงของบริษัท
ขนาดเล็ก	(Small-Cap)	ในภูมิภาคเอเชีย	ตลอดจนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	และกองทุนรวม	
โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจโรงไฟฟ้ากองแรกของไทย		

“กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจโรงไฟฟ้าอมตะ	บี	กริม	เพาเวอร์”	(ABPIF)	
กองแรกของเมืองไทย

“กองทุนเปิดเค	เอเชียน	สมอลเลอร์	หุ้นทุน”	(K-ASIA)	โอกาสที่มาพร้อมศักยภาพ
ในการเติบโตของภูมิภาคเอเชีย



--

041 
รายงานของฝ่ายจัดการ

  
รายละเอียด

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ •	การส่งเสริมการพัฒนาตลาดรองตราสารหนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนทั่วไป	และเสริมสภาพคล่อง
และบริการ	 	 ในการซื้อขายเปลี่ยนมือให้กับลูกค้าของธนาคารที่ลงทุนในหุ้นกู้	โดยในปี	2556	ธนาคารมีสัดส่วน	

การตลาดเป็นอันดับ	1	ในตลาดรองตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน	ด้วยปริมาณการซื้อขาย	
ตราสารหนี้ภาครัฐ	(Government	Bonds)	รวมกว่า	3	ล้านล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	11.14		
ของปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ภาครัฐทั้งหมด	และมีการซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชน	
รวมกว่า	1.2	แสนล้านบาท	หรือเท่ากับร้อยละ	26.87	ของปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้	
ภาคเอกชนทั้งหมด

บลจ.	กสิกรไทย	ร่วมเปิดตัว	“กองทุนอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น”	ที่ลงในกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์	บนทำาเลทองของถนนพระราม	9

“กองทุนเปิดเค	เซ็ท	50	เพื่อการเลี้ยงชีพ”	(KS50RMF)	ลดภาษีเต็มเหนี่ยว	
คืนเงินภาษีสูงสุด	350,000	บาท



--

042 
รายงานประจำาปี	2556

กลุ่มระดมทุนและกู้ยืม (Funding & Borrowing)

    
รายละเอียด

การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ •	 โครงการ “K-Top-Up Loan for Energy Saving (Lighting Solution)” (สินเชื่อประหยัดไฟกสิกรไทย) 
และบริการใหม่	 	 ด้วยวงเงินสินเชื่อรวม	500	ล้านบาท	สำาหรับสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำาไปลงทุนปรับเปลี่ยนหลอดไฟ	

ที่ใช้ในกิจการ	ให้เป็นหลอดประหยัดไฟ	LED	ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานและประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้า		
โดยธนาคารให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดร้อยละ	100	ของเงินลงทุนทั้งหมด	ที่ครอบคลุมถึงค่าหลอดไฟ	LED		
ค่าติดตั้ง	และค่าดำาเนินการอื่น	โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำ้าประกัน	เป็นวงเงินกู้ระยะยาวสูงสุด	3	ปี	ทั้งนี้		
ผู้กู้จะได้รับบริการครบวงจรจากบริษัทจัดการด้านพลังงาน	(ESCO)	และบริษัทซัพพลายเออร์หลอดไฟ	
ที่มีความรู้ด้านการจัดการพลังงานแสงสว่าง	ตั้งแต่การให้คำาแนะนำา	ตลอดจนเป็นผู้รับประกันผลคุณภาพ
สินค้า	(Warrantee	Product)	และรับประกันผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	(Warrantee	Performance)	

	 •	ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์	“สินเชื่อเงินกู้เต็มที่		
แค่มีบัญชีหลัก”	สำาหรับลูกค้าที่เดินบัญชีกับธนาคารเป็นหลักและมีประวัติทางการเงินดี	แต่มีข้อจำากัด	
ด้านมลูค่าหลกัประกนัไม่เพยีงพอ	ผลติภณัฑ์	“K-SME	OD	Convert	Credit”	(สนิเชือ่วงเงนิหมนุเวยีนส่วนเพิม่)	
สำาหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้อยู่เดิมกับธนาคาร	และมีการผ่อนชำาระมาแล้วระยะหนึ่ง	โดยธนาคารจะให้นำาวงเงิน
ส่วนที่ผ่อนชำาระไปแล้วกลับมาเป็นวงเงินหมุนเวียนประเภทโอดี	หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน	นอกจากนี้	ธนาคาร	
ยังได้ร่วมมือกับ	สสว.	จัดโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเภทธุรกิจ	และ/หรือ	ในจังหวัด	
ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นตำ่า	300	บาท	ด้วยการนำาเสนอวงเงินสินเชื่ออัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษ	และระยะเวลากู้ที่เหมาะสม	อีกทั้งยังร่วมมือกับบริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็น	
ผู้ค้าส่งรายใหญ่ของประเทศไทย	นำาเสนอสินเชื่อวงเงินสูงสุดร้อยละ	100	ของมูลค่าหลักประกันแต่ไม่เกิน		
5	ล้านบาท	ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ	เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทดังกล่าว	

ผลิตภัณฑ์	“สินเชื่อเงินกู้เต็มที่	แค่มีบัญชีหลัก”	สำาหรับลูกค้าที่เดินบัญชี
กับธนาคารกสิกรไทยเป็นหลักและมีประวัติทางการเงินดี

ธนาคารร่วมมือกับ	สสว.	จัดทำาโครงการ	SME	ไม่หวั่นค่าแรงลดดอกเบี้ย	
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นตำ่า	300	บาท
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	 •	 โครงการ “K-Government Construction Credit” (สินเชื่อเพื่อผู้รับเหมางานภาครัฐ)		
โดยให้วงเงินหนังสือคำ้าประกันที่เหมาะสม	เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ	เพิ่มขีดความสามารถ	
ด้านการแข่งขัน	และสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร

	 •	ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	โดยร่วมกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	(บตท.)	นำาเสนอโครงการ	
สินเชื่อบ้านกสิกรไทยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ	รวมทั้งจัดทำาโปรโมชั่นพิเศษสำาหรับพื้นที่ในจังหวัดยุทธศาสตร์	
เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ไปยังหัวเมืองต่างๆ

	 •	ผลิตภัณฑ์ K-SME Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยเพื่อผู้ประกอบการ)	โดยนำาเสนอ	
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม	ได้แก่	อัตราดอกเบี้ยพิเศษ	ประกันคุ้มครองยอดค่าใช้จ่ายคงค้าง	รวมถึงสิทธิประโยชน์
ทางด้านการเงิน	และองค์ความรู้ที่สำาคัญสำาหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง	ขนาดเล็ก	และขนาดย่อม

	 •	ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตใหม่	เปิดตัว	“KBank	UnionPay	Credit	Card”	(บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทย)	
ร่วมกับ	ยูเนี่ยนเพย์	อินเตอร์เนชั่นแนล	เพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของลูกค้าคนไทย	
ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศจีน	ฮ่องกง	มาเก๊า	และกว่า	140	ประเทศทั่วโลก	ขณะที่	
ในช่วงต้นปี	2556	ธนาคารได้ร่วมกับ	บมจ.	ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	นำาเสนอบัตรเครดิตร่วม	
His&Her-กสิกรไทย	อีกทั้งยังปรับปรุงการนำาเสนอผลิตภัณฑ์	(Relaunch)	“บัตรเครดิตเคเวฟกสิกรไทย		
เร็วกว่า...แค่แตะบัตร	ไม่ต้องรูด...ไม่ต้องเซ็น”	นอกจากนี้	ธนาคารยังคงมุ่งขยายฐานลูกค้าระดับบน		
โดยมอบบัตร	“THE	WISDOM”	“THE	PREMIER”	และ	“Platinum”	ให้กับลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง

	 •	ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตนิติบุคคล พีที แมกซ์ ฟลีทการ์ด (PT MAX Fleet Card)	ซึ่งเป็นบัตรเครดิต	
สำาหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทธุรกิจ	หน่วยงานราชการ	หรือรัฐวิสาหกิจ	ใช้เติมนำ้ามันหรือผลิตภัณฑ์อื่น	
ที่กำาหนด	ณ	สถานีบริการนำ้ามันพีทีทั่วประเทศ

ธนาคารร่วมกับยูเนี่ยนเพย์	อินเตอร์เนชั่นแนล	ออกบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ในไทย	
รองรับการจับจ่ายของคนไทยในจีน	ฮ่องกง	มาเก๊า	และกว่า	140	ประเทศทั่วโลก

ธนาคารร่วมกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	(บตท.)	ออกแคมเปญ	
“สินเชื่อบ้านกสิกรไทยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ”	เพื่อรองรับการขยายตัว
ของภาคอสังหาริมทรัพย์ในหัวเมืองต่างๆ	ทั่วประเทศ
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การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ •	การปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม	ได้แก่	โครงการ	“สินเชื่อ
และบริการ	 	 เพื่อผู้ประกอบการมีหลักประกันคุณภาพสูง”	โดยขยายขอบเขตการพิจารณาคุณภาพของหลักทรัพย์	

คำ้าประกันให้ครอบคลุมมากขึ้น	เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้กับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ม	ี
หลักฐานการเดินบัญชี	โครงการ	“สินเชื่อที่ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์คำ้าประกันกสิกรไทย”	โดยปรับเพดาน
วงเงินให้สูงขึ้นมากเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ	โครงการ	“สินเชื่อดั่งใจแบบมีช่วงระยะเวลาปลอดเงินต้น”		
ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากโครงการสินเชื่อดั่งใจ	ที่ให้ลูกค้าเลือกรูปแบบการผ่อนชำาระและรูปแบบอัตราดอกเบี้ยได้		
โดยกำาหนดระยะเวลาปลอดเงินต้น	3	-	6	เดือน	ขึ้นอยู่กับพื้นที่และผลกระทบจากการปรับค่าแรง		
และโครงการ	“PGS	New/Start-up	SMEs”	(สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่)		
เป็นการต่อยอดโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่	โดยธนาคารร่วมมือกับบรรษัท	
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	สนับสนุนวงเงินสินเชื่อแบบมี	บสย.	คำ้าประกันให้กับ	
กลุ่มธุรกิจเริ่มต้น		

	 •	บริการหนังสือค�้าประกัน	โดยธนาคารได้ลงนามร่วมกับกรมศุลกากร	ในบันทึกข้อตกลงการให้บริการ	
คำ้าประกันการชำาระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Guarantee)	แก่ผู้ประกอบการนำาเข้าและส่งออก		
ซึ่งจะทำาให้ธนาคารสามารถอำานวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ประกอบการ	ที่มีความประสงค์ขอออก	
หรือคืนหนังสือคำ้าประกันได้	โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายังธนาคาร

ธนาคารร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	
และสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซนส์	จัดงาน	“K	SME	Franchise	เปิดง่าย	ขายคล่อง”	
เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจซื้อสิทธิธุรกิจเเฟรนไชส์ชั้นนำา
ที่ผ่านการคัดเลือก	17	แฟรนไชส์

บริการ	K	SME	สินเชื่อผ่อนยาว	วงเงินเยอะ
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	 •	การให้ค�าแนะน�าด้านการระดมทุนและจัดหาเงินทุนให้แก่ลูกค้า	ผ่านบริการวาณิชธนกิจที่มี	
ความหลากหลายของรูปแบบการระดมทุน	ซึ่งครอบคลุมตลาดทั้งในและต่างประเทศ	โดยในปี	2556	
ธนาคารได้ให้คำาแนะนำาในการจัดการเงินกู้ร่วม	การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	การจัดตั้งกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	(กองรีทส์)	การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	รวมถึงกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานของโรงไฟฟ้าขนาดเงินลงทุน	6,300	ล้านบาท	การให้คำาปรึกษาทางการเงินในสินเชื่อ
โครงการ	โดยเฉพาะกิจการพลังงานทดแทน	การระดมทุนในกิจการด้านพลังงาน	การออกตราสารหนี้	
นอกจากนี้	ธนาคารยังให้บริการระดมทุนผ่านตลาดตราสารทุน	อาทิ	บริการที่ปรึกษาด้านการซื้อ	
และควบรวมกิจการ	การหาผู้ร่วมทุน	รวมถึงการนำาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

	 •	ปรับปรุงบริการ “เงินสดโอนไวภายใน 1 ชั่วโมง” สำาหรับลูกค้าที่สมัครบริการสินเชื่อบุคคลที่	K-Express	
Credit	Center	หรือในกิจกรรมที่จัดตามงานมหกรรมการเงินต่างๆ	โดยสามารถรับเงินกู้ก้อนแรก	
ผ่านเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากกสิกรไทยภายใน	1	ชั่วโมงหลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารร่วมงานสัมมนา	“เจาะลึกกา	รลงทุนกองทุ	นรวมโครงสร้	างพื้นฐานโ	รงไฟฟ้าอมต	ะ	
บี.กริม	เพาเวอร์	(ABPIF)	ทางเลือกใหม่แห่งความมั่งคั่ง”	

“K-	Express	Credit	Center”	(ศูนย์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย)	เพื่อให้บริการสินเชื่อ
เอาใจรายย่อย	คล่องตัว	รวดเร็ว	ด้วย	4	บริการเด่น	ได้แก่	สินเชื่อบ้านกสิกรไทย	
บัตรเครดิตกสิกรไทย	สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย	และสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
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การปรับปรุง •	การปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงาน	เพื่อให้การขอสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลาง
และเพิ่มประสิทธิภาพ  เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการ	รวมถึงมีการวางแผนความต้องการการสนับสนุน
ของกระบวนการ  ทางการเงินในอีก	1	ปีข้างหน้าร่วมกัน	เพื่อให้ทั้งลูกค้าและผู้ดูแลสินเชื่อมีการเตรียมความพร้อม
ด�าเนินงาน	 	 เพื่อส่งมอบบริการที่ครบวงจรและเป็นเลิศ
	 •	ปรับปรุงช่องทางบริการสินเชื่อบ้านกสิกรไทย	ทั้งบนเว็บไซต์	askkbank.com/khomesmilesclub		

และโทรศัพท์เคลื่อนที่	K-Home	Loan	on	Mobile	เพื่อยกระดับสินเชื่อบ้านกสิกรไทย	และตอกยำ้า	
ความเป็นธนาคารผู้นำาด้านดิจิตอล	โดยลูกค้าสามารถตรวจผลการอนุมัติสินเชื่อบ้านเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง		
มีบริการแจ้งผลวงเงินอนุมัติเบื้องต้นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่	Smart	Phone	และการส่งข้อความสั้น	(SMS)		
แทนการส่งจดหมาย	รวมถึงเปิดตัวระบบสมาชิก	K	Home	Smiles	Club	Member	เพื่อเป็นช่องทาง	
การติดต่อสื่อสาร	แจ้งข้อมูล	ข่าวสาร	สิทธิพิเศษ	กิจกรรมต่างๆ	ที่ทาง	K	Home	Smiles	Club	จัดขึ้น		

	 •	การปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการสมัครบริการบัตรเครดิต	โดยเปลี่ยนแปลงลิงค์สมัครบัตรเครดิต	
บนเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยและพันธมิตรบัตรเครดิตร่วม	เพื่อให้สมัครบัตรได้ง่ายและเพิ่มโอกาส	
การเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น

แคมเปญ	“K	Home	Smiles	club	Fan	Club	Surprise”	
สิทธิพิเศษสำาหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทย

“K	Home	Smiles	Club”	ศูนย์บริการปรึกษาเรื่องบ้านครบวงจร
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โครงการส่งเสริม •	การจัดรายการส่งเสริมการขาย “ลุ้นทอง พร้อมรับของรางวัล ส�าหรับลูกค้าตลาดสนามบินน�้าและวังสะพุง”	
การขายและการตลาด	 	 เพื่อส่งเสริมการขอสินเชื่อวงเงินโอดีพิเศษสำาหรับชำาระค่าสินค้าของลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอ	ี

ที่ประกอบการขายล็อตเตอรี่ที่วังสะพุงและสนามบินนำ้า	ตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำาหนด
	 •	การจัดงานสัมมนาส่งเสริมความรู้ด้านการประหยัดพลังงานแก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ	รวมถึง	

แนะนำาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่อง	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์	“K-Energy	Saving	Guarantee	Program”		
(สินเชื่อรับประกันผลประหยัดพลังงานกสิกรไทย)

	 •	การจัดกิจกรรมการตลาดส�าหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย	ธนาคารได้จัดแคมเปญการตลาด	สินเชื่อบ้าน	
ในยุคดิจิตอลบน	Social	Media	ด้วยโครงการ	“สินเชื่อบ้านกสิกรไทย	คลิก	Like	ลุ้นเบนซ์”		
“K-Home	Loan	on	Mobile	สินเชื่อบ้านกสิกรไทย	รู้ผลฉับไวผ่านมือถือ”	และล่าสุด		
“แคมเปญ	@	Home	Banking	Solution	(Miracle	Eyes)”	ปลอดภัยสูงสุดกับระบบแจ้งเตือนเหตุร้าย	
อัตโนมัติ	ที่นำาเสนอแผนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของบ้านอย่างครบวงจร		
ขณะเดียวกัน	ธนาคารได้นำาเสนอโครงการ	“การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ”	สำาหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน	
ที่ผ่อนชำาระค่างวดบ้านมากกว่าเงื่อนไขปกติก่อนวันครบกำาหนด	จะได้รับคะแนนพิเศษบัตรเครดิตเพิ่ม
ระหว่างวันที่กำาหนด	นอกจากนี้	ธนาคารได้จัดรายการส่งเสริมการขายสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ	
ร่วมกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำา	การออกบูธในงานมหกรรมการเงินและงานเกี่ยวกับบ้าน		
ตลอดจนจัดกิจกรรมสำาหรับครอบครัวที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับธนาคารอย่างต่อเนื่อง

แคมเปญ	“สินเชื่อบ้านกสิกรไทย	คลิก	Like	ลุ้นเบนซ์”	กับดิจิทัลโฮมโลน แคมเปญ	“@	Home	Banking	Solution	(Miracle	Eyes)”	
อุ่นใจกับบ้านหลังใหม่เพียงกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทย
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	 •	การจัดกิจกรรมการตลาดส�าหรับสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย และ/หรือบัตรกดเงินสด K-Express Cash 
เพื่อสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า	ผ่านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรทุกรูปแบบ		
ทั้งได้ส่งเสริมให้ลูกค้าชำาระเงินภายในระยะเวลาที่กำาหนดอย่างสมำ่าเสมอ	ผ่านโครงการ	“มีวินัย	จ่ายคืนดี	
ลดดอกเบี้ยสูงสุด	12%	ต่อปี”	สำาหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรพร้อมบริการเงินสดโอนไว	ประกอบกับ	
กิจกรรมการตลาดล่าสุด	“แต่งงานกันนะ”	ที่ชักชวนลูกค้า	K-Express	Cash	ร่วมสนุกส่งคลิป	
และแชร์วิดิโอการแต่งงานหรือการขอแต่งงานในช่วงเวลาที่กำาหนด	เพื่อชิงรางวัลพิเศษ

	 •	การจัดกิจกรรมการตลาดและโครงการส่งเสริมการขายส�าหรับบัตรเครดิต	อาทิ	โครงการ		
“รับกระเป๋า	Line	Limited	Edition”	เมื่อลูกค้าสมัครบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทย	และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร	
ตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กำาหนด	โครงการ	“ลุ้นรถ..รวยทอง	ฟรีทุกเดือน	กับบัตร	K-SME	Card”		
สำาหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่สมัครบัตรและมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขกำาหนด	อีกทั้งธนาคาร	
ยังออกโครงการกระตุ้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรตลอดทั้งปีในหมวดท่องเที่ยว	ช้อปปิ้ง	และร้านอาหารชั้นนำา		
โดยเฉพาะช่วงไตรมาสสุดท้าย	ขณะเดียวกัน	ธนาคารยังให้ความสำาคัญกับคุณภาพหนี้และส่งเสริม	
ให้ลูกค้าลดหนี้	ด้วยโครงการ	“ไม่เป็นหนี้ข้ามปี”	ที่ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมเพิ่มอีกเท่าตัว		
เมื่อชำาระค่าสินเชื่อบัตรเครดิตโดยไม่มียอดค้างชำาระ	นอกจากนี้	ในปี	2556	ธนาคารมีโครงการ	
ที่สร้างความแตกต่างและตอกยำ้าความเป็นผู้นำาด้านการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต	ได้แก่	โครงการ		
“1,000,000	เซอร์ไพรส์	ล้านประทับใจ”	เพียงแสดงบัตรเครดิตกสิกรไทยเพื่อรับของกำานัลจากร้านค้า	
ที่ร่วมรายการฟรีตลอดปี		

ธนาคารร่วมกับ	บมจ.	ไอที	ซิตี้	จำากัด	ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี	โดยนำาบัตร	K-SME	Card	มาใช้ซื้อสินค้าไอที	
ในร้านไอที	ซิตี้	และร้าน	isociety	ทั่วประเทศ
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กลุ่มป้องกันความเสี่ยงและสารสนเทศ (Protection & Information)

  
รายละเอียด

การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ •	การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ ได้แก่	แบบประกัน	“Pro	Annuity	85/5”	สำาหรับลูกค้าที่ต้องการ
และบริการใหม่	 	 ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในส่วนของประกันประเภทบำานาญ	โดยสามารถวางแผนเกษียณได้ตั้งแต่อายุ	55	ปี	

และชำาระเบี้ยสั้นเพียง	5	ปี	แบบประกัน	“Pro	Life	95/20	(Package)”	ในโครงการหยุดได้หายห่วง		
สำาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ประกอบอาชีพอิสระและไม่มีรายได้ประจำาในรูปแบบเงินเดือน		
โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งการประกันชีวิต	อุบัติเหตุ	และค่าชดเชยรายวัน	ด้วยเบี้ยประกันตำ่า		
แบบประกัน	“Pro	Saving	1/5”	ชำาระเบี้ยครั้งเดียวคุ้มครอง	5	ปี	ควบคู่กับแบบประกัน	“Pro	Life	90/5”	
สำาหรับลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง	เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แสวงหาผลตอบแทนที่คุ้มค่า	
นอกจากนี้	ธนาคารยังนำาเสนอกรมธรรม์ประกันสุขภาพ	“Health	Protect”	เพื่อเป็นทางเลือก	
ในการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำาหรับลูกค้าทุกกลุ่ม	ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด	20,000	บาทต่อครั้ง		
แต่ไม่เกิน	200,000	บาทต่อปี		

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ •	การเสนอผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงทางการเงินส�าหรับลูกค้า โดยเน้นให้คำาแนะนำาในการบริหาร
และบริการ	 	 ความเสี่ยงด้วย	FX	Option	เพื่อให้สามารถปิดความเสี่ยงได้ในกรณีที่ค่าเงินเคลื่อนไหว	

ในทิศทางที่เกิดความเสียหาย	แต่ขณะเดียวกัน	ลูกค้าไม่เสียโอกาสหากค่าเงินเคลื่อนไหวในทิศทาง	
ที่เป็นประโยชน์	

บัตรกดเงินสด	K-Express	Cash	กับแคมเปญ	“แต่งงานกันนะ”	
โดยประกวดสุดยอดคลิปขอแต่งงาน	หรือวิดีโองานแต่ง	คลิปยอดแชร์สูงสุด	
ผู้คลิกแชร์คลิปสูงสุด	รับรางวัลแพ็คเกจฮันนีมูนที่มัลดีฟส์

ธนาคารออกแพ็คเกจประกันวินาศภัย	9	แบบ	เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า	
เพิ่มความสะดวกสบายในการสมัครที่ไม่ซับซ้อน
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	 • การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยขยาย	
อายุการรับประกันชีวิต	สำาหรับแบบประกัน	“Pro	Saving	615”	และ	“Pro	Saving	615	Guarantee”		
เป็นถึงอายุ	80	ปี	จากเดิมรับประกันถึงอายุ	70	ปี	และปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับประกันลูกค้าต่างชาติ	
สำาหรับลูกค้าที่ถือวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว	(Tourist	Visa)	และลูกค้าที่ไม่ต้องใช้วีซ่าเข้าประเทศไทย

	 •	การปรับปรุงรูปแบบและการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ลูกค้า		
ด้วยการนำาเสนอในรูปแบบ	Product	Box	ที่เป็นแพ็กเกจอย่างสวยงาม	โดยมีขั้นตอนการสมัคร	
ที่ไม่ซับซ้อน	ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำาหรับบุคคลและรถยนต์	อาทิ	ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล		
(Accident	Protect	Plus)	ประกันภัยวัยซน	(P.A.	for	Kid)	ประกันอุบัติเหตุสำาหรับผู้สูงอายุ		
(P.A.	for	Senior)	ประกันภัยรถยนต์ประเภท	1	(Car	Protect	1)	ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มเงื่อนไขความคุ้มครอง	
และบริการพิเศษเหนือกว่าประกันภัยรถยนต์ประเภท	1	โดยทั่วไป	ประกันภัยรถยนต์ประเภท	3		
(Car	Protect	3)	และประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	หรือ	พ.ร.บ.

โครงการส่งเสริม	 •	การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า	เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายเดือนที่ให้มุมมองต่อเศรษฐกิจ
การขายและการตลาด	 	 ค่าเงินและดอกเบี้ย	รวมถึงกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง	ซึ่งถ่ายทอดผ่านสื่อโทรทัศน์ทางช่อง		

Money	Channel	ในรายการ	Money	Forum	และรายงานสดทุกวันช่วงเช้าในรายการ	Get	SET		

ธนาคารเปิดสาขาเฉิงตู	ณ	มณฑลเสฉวน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	
เพื่อรองรับการทำาธุรกรรมการเงินระหว่างไทย-จีนที่เพิ่มขึ้น	
รวมถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)

รายการโทรทัศน์	“The	Expert	ปรากฏการณ์ปลุกฝัน”	ที่ให้ความรู้ทางด้านการเงิน
ในรูปแบบรายการบันเทิงเป็นรายการแรกของเมืองไทย
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3.3.2  ช่องทางหลักในการให้บริการลูกค้า  

	 ธนาคารกสิกรไทย	 มุ่งพัฒนารูปแบบและประสิทธิภาพของช่องทางหลักในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	

ในการเข้าถงึลกูค้า	และส่งมอบประสบการณ์จากการใช้บรกิารอนัน่าประทบัใจ	โดยในปี	2556	ธนาคารนำาเสนอบรกิารในแต่ละช่องทางทีน่่าสนใจ	ดงันี้		

สาขาและศูนย์ให้บริการทางการเงิน

ปี 2556 ปี 2555
การด�าเนินการที่ส�าคัญในปี 2556

จ�านวน

หมายเหตุ :		*		ไม่รวมศูนย์บริการธุรกิจ	และจำานวนศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการอาจมีมากกว่า	1	ศูนย์	ใน	1	สาขา

เครือข่ายสาขาธนาคาร	 965	 865	 • ขยายและพัฒนาช่องทางบริการและการขาย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ Digital Banking 
    อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	โดยเฉพาะจังหวัดยุทธศาสตร์ในส่วน
	 	 	 	 ภูมิภาค	พื้นที่ย่านธุรกิจที่มีศักยภาพ	และห้างสรรพสินค้า	นอกจากนี้	ยังดำาเนินการ
	 	 	 	 นำาเทคโนโลยีใหม่มาใช้พัฒนาการสื่อสารทางการตลาด	ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 และบริการ	ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการให้บริการของธนาคาร	เพื่อให้สาขาสามารถ
	 	 	 	 ให้ข้อมูลและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	 	  • ตกแต่งสาขาให้สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ได้แก่	สาขาน่าฮักที่	“เชียงคาน”	จ.เลย	
	 	 	 	 พร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก	ซึ่งสร้างความแปลกใหม่ในการให้บริการการเงิน	
	 	 	 •	เปิด K-Express Credit Center (ศูนย์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย) แห่งแรก	ที่ห้างสรรพสินค้า
	 	 	 	 พันธ์ุทิพย์พลาซ่า	บางกะปิ	สำาหรับเป็นช่องทางการให้บริการสินเช่ือรายย่อยผลิตภัณฑ์หลัก	
	 	 	 	 ได้แก่	สินเชื่อบ้านกสิกรไทย	บัตรเครดิตกสิกรไทย	สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย	
	 	 	 	 และสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย	โดยมีจุดเด่นที่ความรวดเร็วในการทราบผลอนุมัติ	อีกทั้ง
	 	 	 	 ยังให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าและการบริหารจัดการหนี้อย่างเหมาะสม
	 	 	 • สร้างความแตกต่างและตอกย�้าภาพลักษณ์การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	โดยทีม	K-Expert	
	 	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญ	2,500	คน	ที่ประจำาอยู่ทุกสาขาทั่วประเทศ	พร้อมให้คำาปรึกษาด้านการเงิน
	 	 	 	 ตลอด	24	ชั่วโมง	ผ่านช่องทางต่างๆ	ได้แก่	อีเมล	K-expert@kasikornbank.com	
	 	 	 	 บริการ	K-Contact	Center	เว็บไซต์	www.askkbank.com/k-expert	
	 	 	 	 และ	Twitter:	@Kbank_Expert	รวมถึงได้พัฒนาโปรแกรม	“K-Saving	Memo”	
	 	 	 	 การบันทึกเงินออมในรูปแบบออนไลน์	โปรแกรม	“K-Expert	Debt	Solution”	สำาหรับ
	 	 	 	 แนะแนวทางในการปลดหนี้	อีกทั้งได้เปิดตัวรายการ	“The	Expert	ปรากฏการณ์ปลุกฝัน”	
	 	 	 	 ให้ความรู้ทางการเงินในรูปแบบรายการบันเทิงเป็นรายการแรกของประเทศไทย	
	 	 	 	 และจัดสัมมนาใหญ่ทางการเงินแห่งปี	“MEET	THE	EXPERT”	
ส�านักงานแลกเปลี่ยนเงิน	 135	 101	 • พัฒนาและประชาสัมพันธ์ช่องทางบริการในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
   	 โดยมีช่องทางใหม่เพิ่มขึ้น	2	ช่องทาง	ทั้งทางโทรศัพท์	ผ่าน	“K-Contact	Center”	
	 	 	 	 และผ่านเว็บไซต์ธนาคาร	www.kasikornbank.com/CurrencyBooking	
	 	 	 	 พร้อมประชาสัมพันธ์บริการ	“บัตรกสิกรไทย	แลกได้ทุกสกุลเงิน”	โดยลูกค้าสามารถ
	 	 	 	 ใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทยในการแลกเงินตราต่างประเทศได้	
ศูนย์ธุรกิจลูกค้าบรรษัท 	 8	 6	 • การเปิดศูนย์ให้บริการทางการเงินต่างๆ และบริการจ่ายเช็ค 
ศูนย์ธุรกิจลูกค้า	 145	 117	  โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดแบบ	Total	Solution	&	One	Touch	Efficiency	
ผู้ประกอบการ*	 	 	 	 ในเขตพื้นที่การให้บริการ	นอกจากนี้	ยังเน้นกลยุทธ์การตลาดสำาหรับภูมิภาคอาเซียน	
ศูนย์บริการธุรกิจ	 63	 63	 	 โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ	AEC	
บริการจ่ายเช็ค 	 34	 26	 	
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K-ATM	 8,740	 7,603	 •	เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องเอทีเอ็ม	ด้วยการทยอยลงโปรแกรมบริการ	K-My	ATM	
(บริการธนาคาร	 	 	 	 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	และปรับเปลี่ยนหน้าจอที่สอดคล้องกับการเปิดตัว
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) 	 	 	 	 ของบัตรเดบิตลายใหม่	และตามเทศกาลสำาคัญ	รวมถึงนำาเสนอโครงการส่งเสริม
	 	 	 	 การขายต่างๆ	ทั้งของธนาคารและพันธมิตรธุรกิจ	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
	 	 	 	 ด้านบริการและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
	 	 	 •	จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการทำาธุรกรรมการเงินที่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์	
	 	 	 	 ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงิน	ถอนเงิน	หรือโอนเงิน	โดยลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ
	 	 	 	 ในระยะเวลาที่กำาหนด	จะได้รับบัตรกำานัลตามเงื่อนไข
K-CDM	 2,195	 1,398	 •	ทยอยปรับเปลี่ยนเครื่อง K-CDM รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง	ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
(บริการรับฝากเงินสด	 	 	 		ยุทธศาสตร์	เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการฝากและถอนเงินสด
อัตโนมัติกสิกรไทย)	 	 	 	 ได้ในเครื่องเดียวกัน	(One-Stop	Service)	รวมถึงการเพิ่มเครือข่ายธนาคารอื่น
	 	 	 	 ในการรับฝากเงินต่างธนาคาร
K-PUM	 1,118	 992	 • เพิ่มจ�านวนเครื่องและปรับเปลี่ยนที่ตั้งเครื่องไปในพื้นที่ที่เหมาะสม	
(บริการปรับสมุดเงินรับฝาก	 	 	 	 เพื่ออำานวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อัตโนมัติกสิกรไทย) 

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์

  ปี 2556 ปี 2555
การด�าเนินการที่ส�าคัญในปี 2556

จ�านวน

ธนาคารกสิกรไทย	สาขาน่าฮักที่	“เชียงคาน”	จ.เลย	ตกแต่งสาขาให้สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น	ซึ่งสร้างความแปลกใหม่ในการให้บริการทางการเงิน
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K-Cyber Banking  •	พัฒนาบริการโดยเพิ่มช่องทางการสมัคร K-Cyber Banking	ด้วยหมายเลขบัตรเครดิต	16	หลัก
(บริการธนาคาร  ทางออนไลน์	ที่	www.kasikornbank.com	โดยไม่จำาเป็นต้องมีบัญชีเงินฝาก	เพื่อเพิ่มความสะดวก
ทางอินเทอร์เน็ต  ให้กับลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทย	สามารถเรียกดูรายการค่าใช้จ่ายบัตรออนไลน์ได้	24	ชั่วโมง	
กสิกรไทย)	 •	ปรับปรุงบริการ	โดยลูกค้า	K-Cyber	Banking	สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นของ	บล.	กสิกรไทย	
	 	 ทางออนไลน์	(K-Cyber	Trade)	ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	พร้อมโครงการส่งเสริมการตลาด	
	 	 โดยให้สิทธิในการจองหุ้น	IPO	ที่บริษัทเป็นผู้รับประกันการจัดจำาหน่าย	ตามเงื่อนไขกำาหนด		
	 •	จัดรายการส่งเสริมการขาย	โดยมุ่งเน้นการเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
	 	 เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสมัครและใช้บริการ	อาทิ	“K-Cyber	Privilege”	ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าดาวน์โหลด	
	 	 e-Coupon	และลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษผ่านทาง	www.thaicitydeals.com/kbank	การให้ข้อเสนอพิเศษ

สำาหรับลูกค้าที่ทำารายการจ่ายบิลหรือโอนเงิน	ภายใต้โครงการ	KBank	Digital	Banking	รวมถึงการนำา
โครงการ	Member	get	Member	เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการขยายฐานลูกค้า	นอกจากนี้	ยังร่วมกับ

	 	 พันธมิตรธุรกิจโทรคมนาคม	เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด	eMagazine	ได้ฟรีทุกวันศุกร์
K-Mobile Banking		 K-Speed Top Up (บริการเติมเงินมือถือทันใจกสิกรไทย) 
(บริการธนาคาร •	พัฒนาบริการ	ด้วยการเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้รองรับการใช้งานบนเครือข่าย	3G	และสามารถ
ทางโทรศัพท์มือถือ  เติมเงินมือถือกับผู้ให้บริการเครือข่ายหลัก
กสิกรไทย)	 •	จัดรายการส่งเสริมการขาย	โดยนำา	Music	Market	เข้ามาเพื่อกระตุ้นยอดการสมัคร	และการทำารายการ	

เติมเงิน	รวมถึงการออกโครงการลุ้นทองคำา	เพื่อกระตุ้นการทำารายการเติมเงินอย่างต่อเนื่อง

“K-Cyber	Trade	for	iPhone”แอพลิเคชั่นเพื่อการซื้อขายหุ้น-อนุพันธ์แบบครบวงจร
ด้วยบริการซื้อ-ขายหุ้นหรืออนุพันธ์หรือทำาธุรกรรมทางการลงทุนอื่นๆ	ได้ทุกที่ทุกเวลา

แคมเปญ	“เติมเร็ว	เติมง่าย	โหลดยกค่ายอาร์สยาม	กับ	*428	เติมเงินมือถือทันใจกสิกรไทย”	
โดยลูกค้าเพียงเติมเงินโทรศัพท์มือถือขั้นตำ่า	50	บาท
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	 K-MOBILE BANKING PLUS
	 •	ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของบริการ	โดยพัฒนารูปแบบการใช้งานใหม่ให้เพิ่มขีดความสามารถ		

และอำานวยความสะดวกรวดเร็วในการบริการลูกค้า	ทั้งในระบบ	iOS	และ	Android	อาทิ	การโอนเงิน	
ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์แทนเลขที่บัญชีของผู้รับโอน	การจ่ายชำาระบิลผ่านการสแกน	
บาร์โค้ด	ตลอดจนการเก็บข้อมูลทุกธุรกรรมที่ทำาเสร็จด้วย	e-Slip	ในเครื่องอัตโนมัติ	นอกจากนี้		
ยังได้ร่วมกับ	LINE	ผู้นำาด้านแพลตฟอร์มในการบริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับโลก		
สร้างสติ๊กเกอร์ลิขสิทธิ์	“Brown	&	Cony	in	KBank	World”	มาใช้ในการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสร้าง
ปรากฏการณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้า

	 •	ปรับปรุงบริการ	โดยพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานของเครือข่ายใหม่อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		
รวมถึงการใช้งานผ่าน	WIFi	และความสามารถในการทำาธุรกรรมการเงินต่างๆ	กับผู้ให้บริการเครือข่ายใหม่	

	 •	จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	โดยมุ่งเน้นการเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
	 	 เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสมัครและใช้บริการ	อาทิ	โครงการ	KBank	Digital	Banking	ที่มอบสิทธิพิเศษ	

จากร้านค้าชั้นนำาให้แก่ลูกค้าในรูป	e-Coupon	จากการดาวน์โหลด	K-Mobile	Banking	PLUS		
รวมทั้งได้รับของสมนาคุณเมื่อลูกค้าทำารายการจ่ายบิล	หรือโอนเงิน	รวมถึงการนำาโครงการ		
Member	get	Member	เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการขยายฐานลูกค้า	อีกทั้งยังร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ
โทรคมนาคม	เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด	eMagazine	ได้ฟรีทุกวันศุกร์

ธนาคารร่วมกบั	“LINE”	ผูน้ำาด้านแพลตฟอร์มในการให้บรกิารส่งข้อความผ่านมอืถอืระดบัโลก	ออกสติก๊เกอร์คูข่วญัใจ	“Brown	&	Cony	in	KBank	World”	16	ลาย	ครัง้แรกในประเทศไทย
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K-Payment Gateway 	 •	บริการ K-Payment Gateway Clinic	ที่ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับระบบรับชำาระเงินทางอินเทอร์เน็ต
(บริการรับช�าระค่าสินค้า	 	 สำาหรับผู้ประกอบการที่มีเว็บไซต์ขายสินค้าและบริการ	รวมถึงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
และบริการด้วย	 	 E-Commerce	และ	E-Banking	ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและเจ้าของกิจการต่างๆ
บัตรเครดิต และบัตรเดบิต	 	 อย่างต่อเนื่อง
ธนาคารกสิกรไทย)	 •	ปรับปรุงบริการ	ด้วยการพัฒนาระบบที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกว่าจะชำาระค่าสินค้าและบริการ
	 	 แบบเต็มจำานวนหรือผ่อนชำาระ	
	 •	จัดรายการส่งเสริมการขาย	สำาหรับบริการรับชำาระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต	

ธนาคารกสิกรไทย	โดยร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจโทรคมนาคมและ	Online	Shopping	เพื่อกระตุ้นยอด	
การทำารายการผ่านระบบ	K-Payment	Gateway	

“K-Payment	Gateway	Clinic”	ที่ตอบทุกเรื่อง	รู้ทุกขั้นตอน	
เกี่ยวกับระบบรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตทางอินเทอร์เน็ต

ธนาคารร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำาให้บริการรับบัตรบนสมาร์ทโฟน
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การด�าเนินการที่ส�าคัญในปี 2556

K-Contact Center •	 เพิ่มประสิทธิภาพและรวดเร็วในการบริการ	โดยพัฒนาระบบและกระบวนการในการตอบคำาถามจาก		
Social	Media	และเว็บไซต์ต่างๆ	ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ขณะเดียวกัน	ได้จัดทำา	
โครงการ	“Call	Migration”	ที่ทำารายการบริการเกี่ยวกับบัตรเครดิต	ผ่านระบบอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น	อาทิ	
สอบถามวงเงินบัตรเครดิต	(Credit	Limit)	ยอดเงินที่ใช้ไป	(Current	Balance)	และยอดเงินใช้จ่าย	
ที่เรียกเก็บ	(Statement	Balance)	แทนการติดต่อพนักงาน

	 •	จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน “สายด่วนร้องเรียน” (Complaint Hotline)	ผ่านหมายเลข	02-8888888	กด	9	
เพื่อเพิ่มช่องทางพิเศษให้ธนาคารสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น	และนำาข้อร้องเรียน	
มาปรับปรุงบริการของธนาคารให้ดียิ่งขึ้น	ตามสโลแกน	“บริการทุกระดับประทับใจ”

	 •	 เพิ่มบริการด้านที่ปรึกษา	อาทิ	บริการ	“Virtual	Branch	Outbound	Advisory”	เป็นการโทรแนะนำา	
การลงทุนเมื่อมีสถานการณ์ที่เหมาะสม	โดยทีมงานผู้มีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	ให้แก่ลูกค้าที่สมัคร	
บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านพนักงาน	K-Contact	Center	และสมัครบริการ	“แนะนำาการลงทุน”		
เพิ่มเติมบริการ	“K-Expert	Advisory	24x7”	เป็นการให้คำาปรึกษาทางการเงินทุกวันตลอด	24	ชั่วโมง		
เพื่อตอบสนองทุกคำาถามทางการเงินตามความต้องการของลูกค้า	(Need	base)

	 •	ขยายขอบเขตการให้บริการด้านกองทุนรวมผ่าน K-Contact Center	ให้สามารถสั่งซื้อ	ขายคืน		
และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกประเภท	จากเดิมสั่งซื้อได้เฉพาะหน่วยลงทุน	LTF/RMF	เท่านั้น	การเพิ่ม
บริการพิเศษสำาหรับลูกค้า	High	Value	โดย	K-Contact	Center	จะทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการทำารายการ
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนระหว่างผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการของธนาคาร	(Relationship	Manager:	
RM)	กับลูกค้า	นอกจากนี้	ยังเพิ่มช่องทางในการชำาระเงินสำาหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก	ให้เลือกชำาระ	
เงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทยจากเดิม	2	วิธี	คือ	การหักเงินผ่านบัญชี	และการสั่งจ่ายทางเช็ค		

	 •	ขยายขอบเขตการให้บริการโทรสั่งจองเงินตราต่างประเทศผ่าน K-Contact Center	โดยเพิ่มช่องทาง	
ให้ลูกค้าสามารถทำารายการจองเงินตราต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร	และรับเงินได้ที่สาขา		
โดย	K-Contact	Center	ทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการทำารายการหลังจากระบบ	
รับคำาสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์แล้ว

ไม่พลาดโอกาสการลงทุน	สั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่ม
ผ่าน	“K-Contact	Center”	สะดวกทุกที่	รับคำาสั่งทุกวัน	24	ชม.

มหกรรมรับสมัคร	“ปฏิบัติการหาคนที่ใช่	สไตล์	KBank”	พร้อมกัน	6	จังหวัด	
เพื่อสรรหาพนักงานประจำาสาขาสำาหรับเตรียมรองรับการขยายธุรกิจ
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4. การดำาเนนิงานเพื่อสนบัสนนุกลุ่มธรุกจิ 

	 ธนาคารยังคงมุ่งพัฒนางานสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในปี	 2556		

ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	

และการเตรียมความพร้อมของพนักงานเพื่อรองรับการเข้าสู่	AEC		

ผ่านการจัดการงานทรัพยากรบุคคล	 ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี		

เพื่ อความมั่นคงปลอดภัยและสนับสนุนการเติบโตของธุ รกิจ		

ผ่านการจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และโครงการ		

K-Transformation	เพื่อให้ธนาคารสามารถดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์

การดำาเนินธุรกิจที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	(Customer	Centricity)	ได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ	โดยรายละเอยีดและการดำาเนนิการทีส่ำาคญั	มดีงันี้

การจดัการงานทรพัยากรบคุคล เพือ่สนบัสนนุธรุกจิของธนาคารกสกิรไทย

และบริษัทของธนาคารกสิกรไทย 

	 ในปี	 2556	 เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์	

ของธนาคารกสิกรไทย	 และเตรียมการสำาหรับรองรับการเข้าสู่	AEC		

ธนาคารได้ให้ความสำาคญักบัการพฒันาภาวะผูน้ำา	การสร้างวฒันธรรม	

องค์กร	(K-Culture)	รวมถึงการเตรียมความพร้อมของพนักงานทั้งเรื่อง

ภาษา	วัฒนธรรม	และความรู้ในเชิงธุรกิจอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจน	

การเพิม่จำานวนพนกังานและเสรมิสร้างศกัยภาพของพนกังาน	ให้สามารถ	

รองรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้		

	 •	ด้านการสรรหาและจัดสรรพนักงาน	 ในปี	 2556	 ธนาคาร	

ดำาเนินการรับพนักงานใหม่จำานวน	4,734	 คน	 สำาหรับปฏิบัติงาน		

ณ	 สำานักงานใหญ	่1,266	 คน	 และสังกัดสาขา	3,466	 คน	 โดยผ่าน

โครงการสรรหาพนักงานหลายโครงการ	 อาทิ	 โครงการ	 “งานดี		

มีบอกต่อ”	 และมหกรรมรับสมัคร	 “ภารกิจพิชิตงาน”	 นอกจากนี้		

ในไตรมาสที	่4	ปี	2556	ธนาคารได้จดัมหกรรมรบัสมคัรงาน	“ปฏบิตักิาร	

หาคนที่ใช่	 สไตล์	KBank”	 พร้อมกัน	6	 จังหวัด	 เพื่อสรรหาพนักงาน

ประจำาสาขาสำาหรับเตรียมการรองรับการขยายธุรกิจ	 และงาน		

“Get	Hired	Right	Here	 ก้าวแรกของคุณกับธนาคารกสิกรไทย”		

เพื่อสรรหาพนักงานประจำาสำานักงานใหญ่	 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน	

เป็นจำานวนมาก	 โดยธนาคารได้พัฒนาข้อสอบสำาหรับคัดเลือกบุคคล	

เข้าทำางานให้มี	3	ภาษา	คือ	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	และภาษาจีน		

เพื่อรองรับการเปิด	AEC

	 •	ด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน	 ธนาคารให้ความสำาคัญกับ	

การพัฒนาผู้นำาอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งในไตรมาสที่	4	 ปี	2556	 เน้นเรื่อง	

บทบาทหน้าที่ของผู้นำาในการนำาองค์กรไปสู่ความเป็นสากล	 โดยได้จัด

สัมมนาเรื่อง	Global	Executive	Revolution	 เพื่อเตรียมความพร้อม	

โครงการ	“งานดีมีบอกต่อ”	ที่ให้พนักงานธนาคารแนะนำาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	
เข้าทำางานกับธนาคาร

มหกรรมรับสมัครงาน	“A	Day	@	KBank”	เพื่อสรรหาบุคลากรเข้าทำางาน
กับธนาคารกสิกรไทย
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ของผู้นำาสำาหรับรองรับ	AEC	 และนอกจากการจัดการเรียนรู้หลักสูตร

ต่างๆ	 ให้แก่พนักงานทั่วไปแล้ว	 ธนาคารยังได้จัดหลักสูตรสำาหรับ

พนักงานต่างชาติ	 อาทิ	 หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรม	

(Cross	Cultural)	 หลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาษี	

เงินได้บุคคลธรรมดาและการบริหารกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	

	 •	ด้านการดูแลรักษาพนักงานและการบริหารผลการปฏิบัติงาน	

ธนาคารได้นำาผลที่ ได้รับจากการสำารวจความคิดเห็นพนักงาน		

(Employee	Engagement	Survey)	ประจำาปี	มาสื่อความกับพนักงาน	

ควบคู่ไปกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อยกระดับความพึงพอใจ

และสร้างความผูกพันในองค์กร	ขณะเดียวกันธนาคารยังมุ่งเน้นการให้

ความสำาคัญกับพนักงาน	 ผ่านการดำาเนินโครงการให้คุณค่าพนักงาน	

(KBank	Valuing	People)	อยา่งตอ่เนือ่ง	ดว้ยการสือ่ความผา่นกจิกรรม	

K	LOVE	 “ให้คุณค่ากันและกัน”	 และช่องทางการสื่อสารต่างๆ	 เพื่อ

ให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง	 นอกจากนี้	 ธนาคารได้	

สง่เสรมิใหพ้นกังานระดบัหวัหนา้งานปฏบิตัติอ่พนกังานอยา่งเหมาะสม		

รวมทั้งทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาและสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ		

ผ่านการประชาสัมพันธ์เรื่อง	On	Spot	Coaching	 ทางสื่อต่างๆ		

อย่างต่อเนื่อง	และการจัดการเรียนรู้	PM	for	Supervisor	จำานวน	8	รุ่น	

โดยมีผู้เข้าเรียนกว่า	300	คน	เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้	ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน	ทั้งในเรื่องการตั้งเป้าหมาย	

การประเมนิผลงาน	การใหค้ำาแนะนำา	และการสอนงาน	ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

	 •	ด้านการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลในสาขาและ

ส�านักงานต่างประเทศ	 ธนาคารสนับสนุนการขยายธุรกิจและ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสาขาและสำานักงานผู้แทน	

ในต่างประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 โดยในไตรมาสที่	4	 ปี	2556	

ธนาคารได้ดำาเนินการจัดทำาข้อกำาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล	 และมาตรฐานเอกสารด้านแรงงานสัมพันธ์ที่จำาเป็น		

สำาหรับการเปิดสำานักงานผู้แทนและ/หรือสาขาในต่างประเทศ		

(Standard	Requirement	and	ER	Document	Checklist)	 รวมถึง	

ได้สื่อความข่าวสาร	 ระเบียบปฏิบัติ	 และข้อมูลต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	

กับพนักงานต่างชาติ	 และพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน		

ณ	สำานักผู้แทนและสาขาในต่างประเทศทราบอย่างต่อเนื่อง	

	 •	ด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ธนาคาร

จัดการประชุมคณะกรรมการลูกจ้าง	 ครั้งที่	4	 ประจำาปี	2556	 เพื่อ

เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือในระบบทวิภาค	ี ระหว่างธนาคารกับ	

คณะกรรมการลูกจ้าง	 โดยได้มีการนำาเสนอข้อเสนอแนะในการทำางาน		

ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำาธุรกิจและสร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน

กับธนาคาร	 ขณะที่ศูนย์พนักงานสัมพันธ์ทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำา		

งานสัมมนา	“เรื่องพึงรู้และสิทธิประโยชน์	สำาหรับพนักงานเกษียณอายุ	ปี	2556” งานสัมมนา	“Global	Executive	Revolution”	เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้นำา
ในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)
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คำาปรึกษา	 ตลอดจนให้ความช่วยเหลือพนักงาน	 เพื่อเสริมสร้าง	

ความเขา้ใจอนัด	ีอนัจะสง่ผลใหพ้นกังานปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ		

นอกจากนี้	ยังได้จัดการสัมมนา	“เรื่องพึงรู้และสิทธิประโยชน์	สำาหรับ

พนักงานเกษียณอายุ	ปี	2556”	 เพื่อให้พนักงานที่จะเกษียณอายุเข้าใจ	

ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 ที่พึงได้รับ	 และข้อมูลต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์	

เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข	

	 •	ด้านกิจกรรมและสื่อสัมพันธ์องค์กร	 ธนาคารสร้างสรรค์

รายการต่างๆ	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำาเสนอบริการของพนักงาน	

ต่อลูกค้า	 ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร	 ทั้งกสิกรทีวีและ	

สื่ออื่นๆ	 นอกจากนี้	 ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ	 อาทิ	 โครงการกรรมการ	

ผู้จัดการพบพนักงาน	 กิจกรรม	 “อะไรทำาให้คุณยิ้มได้ที่กสิกรไทย”		

เพือ่ตอกยำา้แบรนด	์“บรกิารทกุระดบัประทบัใจ”	และสง่ตอ่รอยยิม้ใหแ้ก	่

ลูกค้า	 กิจกรรมกฐินพระราชทาน	 ณ	 วัดเทวสังฆรามฯ	 จ.กาญจนบุรี	

กิจกรรม	 “ทะเล้นโชว์”	 เพื่อรณรงค์วัฒนธรรมองค์กรแบบกสิกรไทย		

และเปิดโอกาสให้พนักงานได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันเป็นทีม	

นอกจากนี้	 ยังดำาเนินการบริหารการสื่อความภายใต้โครงการบริหาร	

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 เพื่อให้ธนาคารสามารถดำาเนินธุรกิจต่อไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน	 อาทิ	 การซ้อม

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกรณีเงินฝากลดลงจนขาดสภาพ

คล่องอย่างรุนแรง	 การซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจรองรับ	

การโจมตรีะบบสารสนเทศแบบ	Distributed	Denial	of	Service	(DDoS)	

การจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 • การด�าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

	 ธนาคารได้จัดให้มีการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์	

ตลอด	24	ชั่วโมง	ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำารอง	ซึ่งเป็น	

การขยายขอบเขตจากเดิมที่มีเฉพาะในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหลัก	

เพือ่รองรบัการใช้งานบรกิารและธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	(E-Service)	

อย่างปลอดภัย	 ทั้งการใช้งานในขณะปกติ	 และในขณะที่เปิดใช้งาน	

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำารองเมื่อศูนย์หลักเกิดข้อขัดข้อง	 อีกทั้ง	

มีการจัดทำาแผนรองรับการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบการโจมตี

แบบกระจาย	เพื่อให้เกิดการปฏิเสธการให้บริการ	(Distributed	Denial		

of	Service:	DDoS)	โดยครอบคลมุทัง้การรบัมอืในเชงิเทคนคิ	การสือ่ความ	

กับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงการให้คำาแนะนำาลูกค้าใน	

การทำาธรุกรรมผ่านช่องทางอืน่ในช่วงฉกุเฉนิ	ตลอดจนการบรหิารจดัการ

เหตฉุกุเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้	นอกจากนี	้ยงัมกีารซกัซ้อมแนวทางปฏบิตัติาม

แผนรองรับดังกล่าว	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้ธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคาร

 • การพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลุ่ม 

ธุรกิจ	

	 ธนาคารได้ดำาเนินการพัฒนาระบบงานที่สำาคัญดังนี้

	 -	ขยายความสามารถของระบบบัตรเครดิต	 ให้รองรับบริการ	

	 	 โอนเงินของบริษัท	 วีซ่า	 อินเตอร์เนชั่นแนล	(Visa	Fast	Funds		

	 	 Transfer)	จากบัญชีบัตรเครดิตวีซ่า	เพื่อเข้าบัญชีบัตรเดบิตวีซ่า		

	 	 รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการชำาระค่าสินค้าและบริการ	

	 	 ในระบบออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต	 โดยให้ทางเลือกการชำาระ	

	 	 เต็มจำานวนหรือผ่อนชำาระตามเงื่อนไข	 (Sales	 Finance		

	 	 และ	Installment)

	 -	ปรับปรุงบัตรเติมนำ้ามัน	(Fleet	Card)	จากเดิมที่กำาหนดวงเงิน	

	 	 เครดิตเท่านั้น	เป็นเพิ่มทางเลือกแบบเติมเงิน

	 -	 เพิ่มความสะดวกในการใช้บัตรเพื่อซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต		

	 	 (K-Web	Shopping	Card)	อาทิ	บริการแจ้งเตือนทางข้อความ	

	 	 ของโทรศัพท์มือถือ	(SMS)

	 -	ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของระบบการทำาธุรกรรม	

	 	 ต่างประเทศ	(Trade	Finance)	เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ	

	 	 อย่างต่อเนื่องได้ดีขึ้น

	 -	พัฒนาระบบรองรับบัตรเครดิตกสิกรไทย-ยู เนี่ ยนเพย ์		

	 	 (KBank-UnionPay	Credit	Card)

	 -	พัฒนาระบบตรวจสอบรายชื่อลูกค้าตามรายชื่อที่ถูกกำาหนด	

	 	 ตามประกาศของหน่วยงานทางการ	(Sanction	List)	 เพื่อห้าม	

	 	 เปิดบัญชีและทำาธุรกรรม	 รวมทั้งการตรวจสอบตามข้อกำาหนด	

	 	 ของกฎหมาย	Foreign	Account	Tax	Compliance	Act:	FATCA		

	 	 ของประเทศสหรัฐอเมริกา

	 •	การจัดท�าโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้

บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก

	 ธนาคารได้ดำาเนินการโครงสร้างพื้นฐานแบบเสมือน	(Virtualized		

Infrastructure)	ตอ่เนือ่งจากป	ี2555	โดยขยายใหค้รอบคลมุเครือ่งแมข่า่ย		

(Server)	 ทุกประเภท	 ซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านโครงสร้าง	

พืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมาก	นอกจากนี	้ยงัมกีารปรบัเปลีย่น	

สัญญาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ธนาคารให้เป็นปัจจุบัน	 ผ่านการเจรจาต่อรองและเปรียบเทียบราคา	

ที่เหมาะสม	เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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060 
รายงานประจำาปี	2556

ความคืบหน้าโครงการ K-Transformation

	 โครงการ	K-Transformation	 เป็นยุทธศาสตร์หลักที่จะสนับสนุน	

ให้ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยบรรลุเป้าหมาย

ทางธรุกจิ	และสร้างความแตกต่างทางธรุกจิเหนอืคูแ่ข่ง	ทัง้นี	้ในปี	2556	

การดำาเนินโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก (IT Capital: ITC) 

มีความก้าวหน้าตามแผนงานที่วางไว้ตามลำาดับ	 โดยได้เริ่มใช้งานจริง	

ในบริการสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน	(Staff	Loans)	 เป็นระบบนำาร่อง		

โดยมีผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ	สำาหรับระบบงานสินเชื่อในระยะ	(Phase)	

แรกนั้น	 ยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์หลัก	 (Core	

Banking	System)	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานจริงกับลูกค้า

ภายในต้นปี	2557	 ส่วนระบบงานเงินฝาก	 มีแผนดำาเนินการแล้วเสร็จ

ทั้งหมดภายในปี	2558	

	 นอกจากนี้	 ในส่วนของโครงการงานช่องทางการขายและ 

การบริการ (Multi-Channel Sales and Services: MSS)	มีการปรับปรุง

และติดตั้งระบบเพื่อรองรับการทำาธุรกรรมแบบไม่ต้องกรอกสลิป		

(Slipless	Transaction)	 ที่เคาน์เตอร์บริการสาขาทั่วประเทศ	 และมี	

การติดตั้งระบบเพิ่มเติมที่ช่องทาง	Call	Center	 ซึ่งทำาให้พนักงาน	

Call	Center	 สามารถเห็นและเชื่อมข้อมูลกับช่องทางสาขา	 และ		

Sales	Agents	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ทั้งด้านข้อมูลลูกค้า	

และข้อความด้านการตลาด	(Marketing	Messages)	 ของธนาคาร

ผ่านคอมพิวเตอร์	 ส่งผลให้พนักงาน	Call	Center	 มีความสามารถ	

ในการขายข้ามผลิตภัณฑ์	 (Cross	 Sales)	 ขณะที่ธนาคารสามารถ	

เพิม่ช่องทางการขายและการบรกิารทีห่ลากหลายมากขึน้	ขณะเดยีวกนั	

ทางโครงการได้เพิ่มบริการขอใช้ตู้นิรภัย	 และการเรียกดูข้อมูลลูกค้า	

ด้านสินเชื่อ	 เพื่อรองรับการทำางานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์หลัก	

ที่จะใช้งานจริงในต้นปี	2557

	

5.  การลงทนุของธนาคารในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม

ความหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	

	 ความหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามคำานิยาม	

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ซึ่งธนาคารได้เปิดเผยไว้ใน	

งบการเงินในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการลงทุนของธนาคาร

	 ธนาคารมีนโยบายการลงทุน	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • การลงทุนเชิงกลยุทธ์   	

	 ธนาคารลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เอื้อประโยชน์กับธุรกิจ

ธนาคารในเชิงยุทธศาสตร์	 โดยธนาคารและบริษัทย่อยได้ร่วมกัน

พจิารณาแผนธรุกจิและวธิเีชือ่มโยงธรุกจิระหว่างกนั	โดยมุง่ใช้ทรพัยากร	

อุปกรณ์	เครื่องมือ	และช่องทางต่างๆ	ที่มีอยู่	เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้า

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มีการดำาเนินการที่ซำ้าซ้อน

 • การลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจของธนาคาร

	 ธนาคารลงทนุในบรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิสนบัสนนุธรุกจิของธนาคาร	

ซึ่งเน้นการให้บริการแก่ธนาคารเพื่อทดแทนหน่วยงานต่างๆ	 ที่ไม่ใช่

ธรุกจิหลกัของธนาคาร	และขาดความคล่องตวัในการจดัการ	หากยงัคง	

เป็นหน่วยงานภายในธนาคาร	 โดยธนาคารจะแต่งตั้งผู้บริหารของ

ธนาคารเป็นกรรมการตัวแทน	 เพื่อกำากับดูแลด้านนโยบาย	 อีกทั้ง	

มอบหมายให้กรรมการตัวแทน	1	คน	กำากับดูแลการทำาธุรกิจของบริษัท	

เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ		

รวมทั้งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ธนาคาร
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061 
รายงานของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวมการบรหิารความเสี่ยง

	 ธนาคารกสิกรไทย	 กำาหนดยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง	

ที่สอดคล้องกับแนวทางและหลักปฏิบัติสากล	 โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจ

เติบโต	 และสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น	

และนักลงทุน	 ผ่านการบริหารความเสี่ยงแบบรวมกลุ่ม	 อันได้แก่		

ความเสีย่งด้านเครดติ	ความเสีย่งด้านตลาด	ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง		

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	 และความเสี่ยง	

ด้านอื่นๆ	 ซึ่งการบริหารความเสี่ยงแบบรวมกลุ่มนี้	 ครอบคลุมทั้ง

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย	 นอกจากนี้	 ธนาคารยังให้	

ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน

ต่อสาธารณะ	ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนอย่างสมำ่าเสมออีกด้วย

การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง

	 ธนาคารกสิกรไทย	 ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหาร	

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและทันต่อสถานการณ์	 โดยในปี	 2556		

ได้เล็งเห็นแนวโน้มความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะจากการเพิ่มขึ้นของ

หนี้ครัวเรือน	ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ	และการดำาเนิน

นโยบายเศรษฐกิจของต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อปัจจัยทาง

เศรษฐกิจของไทย	ทั้งนี้	ธนาคารมีการพัฒนานโยบาย	เครื่องมือ	และ

กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	อาทิ

	 •	การนำาข้อมลูจากบรษิทัข้อมลูเครดติแห่งชาต	ิมาใช้ในการบรหิาร	

ความเสี่ยงด้านเครดิต	 ทั้งในด้านการพิจารณาต่ออายุวงเงินของลูกค้า	

และการติดตามความเสี่ยงเครดิตของลูกค้า	 เพื่อให้มีการจัดการ	

ที่เหมาะสม	และทันเวลา	ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงเครดิต

	 •	พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการและระบบการจดัทำาการทดสอบ

ภาวะวกิฤต	(Stress	Test)	เพือ่ประเมนิค่าความเสยีหายและความเพยีงพอ	

ของเงนิกองทนุ	ให้สะท้อนการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิรวมถงึแนวโน้ม

สถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	 โดยในปีนี้	 ธนาคารมีการทดสอบ

ภาวะวกิฤตเพือ่ประเมนิผลกระทบต่อพอร์ตโฟลโิอและระดบัเงนิกองทนุ

ของธนาคารในหลายกรณี	 อาทิ	 กรณีการส่งออกที่ชะลอตัวลง	 กรณี

ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง	 และ

กรณีผลกระทบจากมาตรการ	QE	ของสหรัฐฯ

	 •	การปรับนโยบายและระบบการคัดเลือกลูกค้าให้สอดคล้อง	

กับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยเน้นการเติบโตในกลุ่มลูกค้าที่มี

ความแข็งแกร่งทางการเงิน	และสร้างรายได้ให้กับธนาคาร

	 •	ทบทวนนโยบายและพัฒนาระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตที่เพิ่มมากขึ้น		

โดยการปรับปรุงกระบวนการในการตรวจสอบเอกสารและแนวทาง	

การตรวจสอบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 •	การยกระดับการกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด		

ด้วยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด	 โดยมี

ภารกจิในการกำากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งด้านตลาด	และความเสีย่ง	

อื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 ความเสี่ยงด้านเครดิตคู่ค้า	 (Counterparty	

Credit	Risk)	 และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในห้องค้า	 ให้เป็นไป	

อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น	และสอดคล้องกับแนวทางการจัดโครงสร้าง

การบริหารความเสี่ยงตามหลักสากลที่มีการเลือกใช้อย่างแพร่หลาย	

ในสถาบันทางการเงินชั้นนำาของโลก

	 •	การเพิ่มประสิทธิผลในการควบคุมความเสี่ยงทางด ้าน	

ปฏิบัติการและทุจริตในห้องค้า	 โดยในปี	 2556	 ธนาคารได้เพิ่ม	

กระบวนการทดสอบการทุจริตในห้องค้าแบบเสมือนจริง	 (Trading		

Room	 Fraud	Penetration	 Test)	 เพื่อทดสอบประสิทธิผลของ

กระบวนการควบคุมต่างๆ	 ที่กำาหนดไว้	 ว่าจะสามารถตรวจสอบ	

พบความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีหรือไม่	 นอกจากนี้	 ยังมี

การนำาข้อมูลการทำาธุรกรรมต่างๆ	 ในห้องค้ามาใช้ในการวิเคราะห์	

และตรวจจับความผิดปกติ	 สำาหรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการและทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	 ข้อมูลการทำาธุรกรรม	

ที่ไม่สอดคล้องกับราคาตลาด	(Off-Market)	เป็นต้น	

	 •	พัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง	(Key	Risk	Indicators)	ให้ครอบคลุม

ในทุกด้าน	 รวมทั้งพัฒนากระบวนการบริการลูกค้าให้มีความรัดกุม		

และมีประสิทธิภาพ	ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

*	 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ	 รวมถึงข้อมูลอื่นๆ		
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในหลักการที่	 3	 (Pillar	 3)	 ของธนาคาร	
แห่งประเทศไทย	และหลักการเปิดเผยข้อมูลที่ดี	จะแสดงในรายงาน	“การเปิดเผยข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์	Basel	III	หลักการที่	3”	บนเว็บไซต์ของธนาคาร	

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง*
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062 
รายงานประจำาปี	2556

2. การบรหิารความเสี่ยงด้านต่างๆ

	 ธนาคารให้ความสำาคญักบัการบรหิารความเสีย่งทกุด้าน	จงึมุง่เน้น	

การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงในมิติต่างๆ	 โดยเฉพาะ

ความเสี่ยงด้านเครดิต	 ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงหลัก	 นอกจากนี้	 ยังมี	

การบรหิารความเสีย่งด้านตลาด	การบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่อง		

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 การบริหารความเสี่ยงด้าน	

กลยุทธ์	และการบริหารความเสี่ยงด้านอื่นๆ	ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต 

	 ความเสีย่งด้านเครดติ	เกดิจากการทีคู่ส่ญัญาหรอืผูกู้ย้มืไม่สามารถ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญา	 ซึ่งอาจเป็นเพราะคู่สัญญา

ประสบปัญหาทางการเงิน	ทำาให้ไม่สามารถชำาระหนี้เมื่อครบกำาหนดได้		

หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญา	 อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ	

ธนาคาร	ธนาคารจงึให้ความสำาคญักบัการพฒันาการบรหิารความเสีย่ง

ด้านเครดิตที่เหมาะสม	สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	และกฎระเบียบ

ของทางราชการ	เพือ่สนบัสนนุการเตบิโตอย่างยัง่ยนื	และให้ผลตอบแทน

แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเหมาะสม	

	 ในปี	 2556	 ธนาคารมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ	

ในการให้บริการด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง	 โดยมุ่งสร้างความสมดุล	

ในการให้บริการลูกค้า	 และการบริหารความเสี่ยงเครดิตในทุกกลุ่ม

ลูกค้า	 ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 อย่างไรก็ตาม	 ด้วยสถานการณ์	

ความไม่แน่นอนทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ	 ทั้งในระดับประเทศ

และระดับโลก	 รวมทั้งความกังวลในเรื่องหนี้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มปรับ

เพิ่มสูงขึ้น	 การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร	 จึงเน้นไป	

ที่การติดตามคุณภาพของลูกค้า	 ด้วยการปรับกระบวนการติดตามหนี้	

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ผ่านการกำาหนดกลยุทธ์ที่เน้นการนำาข้อมูล

จากสัญญาณเตือนล่วงหน้า	 (Early	Warning	Signal)	 และการใช้	

ข้อมูลเครดิตบูโร	 เข้ามาช่วยในการบริหารและติดตามความเสี่ยง	

เครดิตของลูกค้า		

	 นอกจากนี้	 สำาหรับลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง	 ธนาคาร	

ได้มีการปรับกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้าที่เข้มขึ้น		

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มลูกค้ารายย่อย	 ซึ่งมีแนวโน้มความเสี่ยง	

ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก	 พร้อมทั้งมุ่งเน้นขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าที่มี

ความมั่นคงทางการเงินและมีความสามารถในการชำาระหนี้ที่ค่อนข้าง

แข็งแกร่งแทน

	 กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

	 ธนาคารกำาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต	 ตั้งแต่

กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย	 โดยมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถสะท้อนความเสี่ยงอย่างเหมาะสม	 เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า	 และมี	

ความรดักมุเพยีงพอ	ภายใต้กระบวนการบรหิารเครดติ	ซึง่ประกอบด้วย

 • การบริหารพอร์ตโฟลิโอ

	 ธนาคารมุ่งเน้นการจัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อให้ได้ผลตอบแทน	

สูงสุด	 ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได	้ ผ่านการกำาหนดเป้าหมาย

ในการเติบโตของเงินให้สินเชื่อของธนาคาร	ซึ่งคำานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ	

แนวโน้มการเติบโตในอนาคต	 ผลตอบแทนหลังปรับความเสี่ยงของ	

แต่ละกลุ่มลูกค้าและกลุ่มอุตสาหกรรม	 รวมถึงผลกระทบที่อาจก่อให้

เกิดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อในมุมมองต่างๆ		

ทั้งระดับลูกค้า	ระดับอุตสาหกรรม	และระดับประเทศ	

	 นอกจากนี	้ในปี	2556	ธนาคารยงัเน้นการประเมนิการเปลีย่นแปลง

ของพอร์ตโฟลิโออันเกิดจากปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ	 โดยเฉพาะ	

จากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าและสถานะของ

พอร์ตโฟลิโอ	ผ่านการทำา	Stress	Testing	เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ

ได้อย่างทันท่วงที	 หากสถานะของพอร์ตโฟลิโอมีการเปลี่ยนแปลง	

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ำาหนด	ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการส่งออก		

ผลกระทบทางการเมือง	 และ/หรือผลกระทบจากมาตรการ	QE		

ของสหรัฐฯ	

 • การพิจารณาและการอนุมัติเครดิต

	 หลักการพิจารณาและอนุมัติเครดิตของธนาคาร	เน้นการตัดสินใจ

จากข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	 โปร่งใส	 และได้มาตรฐาน	 โดยมีการกำาหนด	

หลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิต	 กระบวนการพิจารณาเครดิต		

ตลอดจนระบบการพิจารณาเครดิต	 ให้สอดคล้องกับความต้องการ	

ที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ ่ม	 โดยธนาคารมีการพัฒนาและ	

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้อง	

กับปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา	

	 กลุ่มลูกค้าธุรกิจทั้งขนาดใหญ่	 ขนาดกลาง	 และลูกค้าสถาบัน	

การเงิน	 ธนาคารกำาหนดให้มีผู ้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าทำาหน้าที่

วิเคราะห์ความเสี่ยง	 และนำาเสนอเครดิตทั้งในด้านโครงสร้างวงเงิน

เครดิต	และเงื่อนไขการใช้วงเงินเครดิตที่เหมาะสม	โดยอาศัยเครื่องมือ	

จัดอันดับเครดิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	 เพื่อประเมินความเสี่ยง	

และกำาหนดราคาที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย	 โดยในขั้นตอน	
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063 
รายงานของฝ่ายจัดการ

การอนุมัติเครดิต	ธนาคารได้มอบหมายให้ผู้พิจารณาเครดิต	เป็นผู้ที่มี

อำานาจอนุมัติเครดิต

	 กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยและลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อย	

ธนาคารมีการนำาเครื่องมืออนุมัติเครดิต	(Credit	Scoring)	มาใช้	ควบคู่

กับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายได้และหนี้สินของลูกค้า	

โดยอาศยัแบบจำาลองทีพ่ฒันาจากข้อมลูประวตักิารชำาระคนืด้านเครดติ	

รวมถงึสถานะของลกูค้า	เพือ่ให้ธนาคารสามารถประเมนิระดบัความเสีย่ง	

ของลูกค้าได้อย่างแม่นยำา	 และสนองตอบความต้องการของลูกค้า	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้น	

	 โดยในปี	2556	ธนาคารได้ปรบันโยบายการคดัเลอืกลกูค้าให้เข้มขึน้	

ตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจ	

รายย่อยและลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อย	 ซึ่งมีแนวโน้มภาระหนี้	

เพิ่มขึ้นมากจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ	 โดยมุ่งเน้นลูกค้า

ที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านสถานะทางการเงิน	 และรายได้	 รวมถึง	

ความสามารถในการชำาระหนี้	ขณะที่	ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจทั้งขนาดใหญ่

และขนาดกลางนั้น	ธนาคารมีการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า	

และแนวทางในการประเมินกระแสเงินสด	 ให้ครอบคลุมผลกระทบ	

ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี	

 • การปฏิบัติการหลังการอนุมัติเครดิต

	 ธนาคารใช้หลักการรวมศูนย์งานปฏิบัติการด้านเครดิต	ทั้งในเรื่อง	

เอกสารสัญญา	 การจัดทำานิติกรรมด้านหลักประกัน	 การตั้งวงเงิน		

การเบิกใช้วงเงิน	การเก็บรักษาเอกสาร	และการสนับสนุนข้อมูลเครดิต	

โดยมีกระบวนการติดตามคุณภาพเครดิต	 ที่ครอบคลุมถึงพฤติกรรม	

การใช้วงเงิน	 ผลการดำาเนินงานของลูกค้า	 การปฏิบัติตามเงื่อนไข

ในสัญญาเครดิต	 ตลอดจนความสามารถในการชำาระหนี้	 เพื่อสร้าง

มาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพให้งานปฏบิตักิารหลงัขัน้ตอนการอนมุตัิ

เครดิต		

 • การติดตามคุณภาพหนี้

	 ธนาคารพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดสำาหรับติดตามและควบคุม

คณุภาพเครดติ	(Risk	Indicators)	รวมทัง้ตวัวดัทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรม

การใช้วงเงินของลูกค้า	 เพื่อเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า	 ในการบริหาร

จดัการคณุภาพหนีก่้อนทีจ่ะเป็นหนีม้ปัีญหา	รวมถงึการนำาข้อมลูเครดติ

บูโรมาใช้เพื่อการบริหารเครดิต	 ทั้งในด้านของการต่ออายุวงเงิน	 และ

การติดตามคุณภาพเครดิตของลูกค้า	ซึ่งช่วยให้ระบบและกระบวนการ

ติดตามความเสี่ยงเครดิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 กลุ ่มลูกค้ารายใหญ่	 ธนาคารมีหน่วยงานติดตามเครดิตและ	

สัดส่วนธุรกิจ	 สำาหรับประเมินสถานะของลูกค้าอย่างใกล้ชิดผ่านตัววัด	

ต่างๆ	 ที่กำาหนดขึ้น	 เพื่อให้เกิดการจัดการที่รวดเร็ว	 และทันเวลา		

ก่อนที่ลูกค้าจะกลายเป็นหนี้มีปัญหา	 นอกจากนี้	 ในลูกค้าบางกลุ่ม	

ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจ	

อาทิ	 การปรับลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์	 และ/หรือการส่งออก	

ที่ปรับลดลง	 ธนาคารมีการกำาหนดแนวทางการจัดการที่แตกต่างกัน	

ในแต่ละกลุ่มลูกค้าตามระดับความเสี่ยง	 ตั้งแต่การทบทวนเครดิต		

จนถึงการระงับวงเงิน

	 สำาหรับกลุ่มลูกค้า	SME	รายเล็ก	และกลุ่มลูกค้ารายย่อย	ธนาคาร

มีการพัฒนากลยุทธ์การติดตามหนี	้ (Collection	Strategy)	 โดยเน้น	

ในเรื่องของความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการจัดการ	 เพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า	ก่อนที่จะกลายเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ

 • การแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างหนี้

	 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	 ธนาคารดำาเนินการตามแนวทาง	

ที่	ธปท.	กำาหนด	โดยจะมีการพิจารณาถึงปัญหาที่ทำาให้ความสามารถ

ในการชำาระหนี้ลดลง	 และความสามารถในการทำาธุรกิจของลูกค้าเป็น

สำาคัญ	 เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีความสามารถในการชำาระหนี้เพิ่มขึ้น		

ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสียหายแล้ว	 ยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการดำาเนินกิจการต่อไปทั้งของลูกหนี้และธนาคาร	 โดยภายหลัง	

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	ธนาคารจะมีการติดตามดูแลคุณภาพ	และ

รายงานผลอย่างสมำ่าเสมอต่อผู้บริหารเป็นประจำาทุกเดือน

 • การทบทวนคุณภาพสินทรัพย์

	 ฝ ่ายทบทวนสินทรัพย ์ เสี่ยงจะดำาเนินการทบทวนคุณภาพ	

ของนโยบาย	 และกระบวนการเครดิต	 ตั้งแต่ขั้นตอนการนำาเสนอ		

การอนุมัติ	การทำาสัญญา	รวมทั้งการติดตามคุณภาพสินทรัพย์	เพื่อให้

เกิดความมั่นใจว่านโยบายและกระบวนการเครดิตของธนาคารยังเป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดการและ	

การพัฒนามาตรฐานการบริหารเครดิตของธนาคารต่อไป	

	 ข้อมูลฐานะความเสี่ยง

 • เงินให้สินเชื่อ

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดเงิน	

ให้สินเชื่อตามงบการเงินรวมของธนาคาร	จำานวน	1,438,978	ล้านบาท		

เพิ่มขึ้นจำานวน	112,246	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	8.46	 จากยอด	

สินเชื่อจำานวน	1,326,732	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2555
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064 
รายงานประจำาปี	2556

	 เงนิให้สนิเชือ่ตามงบการเงนิเฉพาะของธนาคาร	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม		

2556	 ส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ	56.75	 ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด		

เป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคล	และหากพิจารณาตามลักษณะการให้กู้ยืม		

ลูกค้าของธนาคารส่วนใหญ่เป็นการกู ้ยืมมากกว่า	 20	 ล้านบาท		

จำานวน	786,722	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	55.25	 ขณะที่สัดส่วน	

ที่เหลืออีกร้อยละ	44.75	 เป็นกู้ยืมที่น้อยกว่า	20	 ล้านบาท	 สำาหรับ	

เงนิให้สนิเชือ่ทีม่รีะยะเวลาการชำาระคนืไม่เกนิ	1	ปี	คดิเป็นร้อยละ	46.61	

ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด

เงินให้สินเชื่อ
จ�าแนกตามปริมาณ
เงินให้สินเชื่อ ประเภทผู้กู้ 
และระยะเวลาการช�าระคืน
หน่วย	:	ร้อยละ

 44.75% 55.25% 

 56.75% 43.25%

 46.61% 53.39%

 57.74% 42.26%

 46.61% 53.39% 

นิติบุคคล	 ประเภทของผู้ก้	ู บุคคลธรรมดา

ไม่เกิน	20	ล้านบาท	 ปริมาณเงินให้สินเชื่อ มากกว่า	20	ล้านบาท

ชำาระคืนไม่เกิน	1	ปี	 ระยะเวลาช�าระคืน	 เกิน	1	ปี
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เงินให้สินเชื่อของธนาคาร
และบริษัทย่อย
หน่วย	:	ร้อยละ

ณ 31 ธ.ค. 2556
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ณ 31 ธ.ค. 2555
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การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและการบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
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065 
รายงานของฝ่ายจัดการ

	 เงินให้สินเชื่อของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นสินเชื่อปกติคิดเป็น

ร้อยละ	95.63	 ของสินเชื่อทั้งหมด	 และเมื่อจำาแนกตามประเภทธุรกิจ	

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์มีสัดส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ	

48.86	 ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด	 โดยเป็นสินเชื่อปกติคิดเป็นร้อยละ		

95.39	ของสินเชื่อในธุรกิจดังกล่าว							

 • เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพและการปรับโครงสร้างหนี้

	 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อ

ด้อยคุณภาพ	จำานวน	33,525	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2.11	ของเงิน	

ให้สนิเชือ่ทีร่วมสถาบนัการเงนิ	และธนาคารมเีงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	

จำานวน	32,031	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2.02	ของเงินให้สินเชื่อที่รวม

สถาบันการเงิน	 ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละที่ลดลงเมื่อเทียบกับ	 ณ	 สิ้นปี	

2555	ดังนี้

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (หน่วย	:	ล้านบาท)

31 ธ.ค. 255531 ธ.ค. 2556ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารและบริษัทย่อย		 33,525	 33,166
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน	 2.11	 2.16
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคาร			 32,031	 31,627
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน	 2.02	 2.06

ณ 31 ธ.ค. 2556
หน่วย	:	ล้านบาท
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ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
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066 
รายงานประจำาปี	2556

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (หน่วย	:	ล้านบาท)

31 ธ.ค. 255531 ธ.ค. 2556ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย	 14,664	 13,607
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน	 0.93	 0.90
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิของธนาคาร			 13,996	 12,941
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน	 0.89	 0.85

	 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2556	 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้	

สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ	(Net	NPLs)	จำานวน	14,664	ล้านบาท	คิดเป็น

ร้อยละ	0.93	ของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน	และธนาคารมีเงิน	

ให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ	 (Net	NPLs)	 จำานวน	13,996	 ล้านบาท		

คิดเป็นร้อยละ	0.89	ของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน	ดังนี้	

	 การปรับโครงสร้างหนี้		

	 ในปี	 2556	 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดเงินให้สินเชื่อที่ปรับ

โครงสร้างหนี้ก่อนนำาไปตัดสูญ	จำานวน	56,555	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	

2555	จำานวน	951	ล้านบาท	โดยมส่ีวนสญูเสยีจากการปรบัโครงสร้างหนี้		

จำานวน	2,502	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	4.42	 ของยอดเงินให้สินเชื่อ

ที่ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมด	 ซึ่งลดลงเป็นจำานวน	164	 ล้านบาท	 จาก	

2,666	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.29	ของยอดเงินให้สินเชื่อที่ปรับ

โครงสร้างหนี้ทั้งหมดในปี	2555

	 สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัทบริหารสินทรัพย์และทรัพย์สิน 

รอการขาย	

	 สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัท	บริหารสินทรัพย์เพทาย	จำากัด

 • บริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จ�ากัด

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัท	บริหารสินทรัพย์เพทาย	จำากัด		

มีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้รับการแก้ไข	 และ/หรือปรับโครงสร้างหนี้

สะสมจำานวน	73,354	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	99.11	ของยอดเงินต้น

คงค้างของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตั้งต้น	 โดยคาดว่าจะได้รับชำาระหนี้

ประมาณร้อยละ	48.00	ของเงินต้นคงค้างของหนี้ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

	 สำาหรับรายละเอียดความคืบหน้าในการแก้ไขหนี้เปรียบเทียบ		

4	ไตรมาสย้อนหลัง	มีดังนี้

บริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จ�ากัด	 	 	 	 	
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้รับการแก้ไขแล้วสะสม	 73,354	 73,342	 73,319	 73,301	 73,268
ร้อยละของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตั้งต้น	 99.11	 99.09	 99.06	 99.04	 99.00

31 ธ.ค. 2556ส�าหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2556 30 มิ.ย. 2556 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

การแก้ไขหนี้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จ�ากัด (หน่วย	:	ล้านบาท)
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067 
รายงานของฝ่ายจัดการ

 • บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  

	 ณ	 เดือนกันยายน	2556	 ธนาคารได้รับจดหมายแจ้งอย่างเป็น

ทางการเกี่ยวกับผลการร่วมรับผลขาดทุนตามสัญญาโอนสินทรัพย์	

กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	(บสท.)	ซึ่งจัดตั้งในเดือนตุลาคม	2544	

เป็นจำานวนเงิน	206	 ล้านบาท	 เป็นผลให้ธนาคารกลับรายการเป็น	

จำานวนเงนิ	1,159	ลา้นบาท	ผา่นกำาไรหรอืขาดทนุในงวดปจัจบุนั	เนือ่งจาก	

ธนาคารได้เคยตั้งสำารองไว้ในงวดก่อนเกินกว่าขาดทุนที่ได้รับแจ้ง

	 ทรัพย์สินรอการขาย	

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 ธนาคารและบริษัทย่อยมีทรัพย์สิน	

รอการขายตามราคาต้นทุน	 จำานวน	12,103	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	

0.53	ของสินทรัพย์รวม	

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2556	 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อ	

การด้อยค่าสำาหรับทรัพย์สินรอการขาย	 จำานวน	1,248	 ล้านบาท		

คดิเป็นร้อยละ	10.31	ของมลูค่าตามราคาต้นทนุ	ซึง่เพยีงพอทีจ่ะรองรบั

ค่าใช้จ่ายในการถอืครอง	ค่าใช้จ่ายในการขาย	และขาดทนุจากการขาย

ทรัพย์สินรอการขาย	

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ	 และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้		

จำานวน	45,099	 ล้านบาท	 โดยคิดเป็นร้อยละ	159.49	 ของค่าเผื่อหนี้	

สงสัยจะสูญซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ	ธปท.

ความเสี่ยงด้านตลาด 	

	 ความเสีย่งด้านตลาด	คอื	ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง

ของอัตราดอกเบี้ย	 อัตราแลกเปลี่ยน	 ราคาตราสารทุน	 ราคาสินค้า

โภคภัณฑ์	และความเสี่ยงของตราสารด้านเครดิต	ซึ่งจะมีผลทำาให้เกิด

ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ของธนาคารและบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

	 ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงแบบรวมกลุ ่ม	 โดยได้พัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานและกระบวนการทีจ่ำาเป็นอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้สามารถ

บริหารความเสี่ยงที่เกิดจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์	

และผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ	 ได้อย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์	

รวมถงึมกีารกำาหนดกระบวนการในการบรหิารผลติภณัฑ์	ทัง้ผลติภณัฑ์

ที่มีอยู่แล้วและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีแผนที่จะทำาธุรกิจ	 โดยครอบคลุมถึง

วัตถุประสงค์และขั้นตอนในการทำาธุรกรรม	 รวมถึงปัจจัยความเสี่ยง	

ด้านตลาดที่เกี่ยวข้อง	 อีกทั้งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ

ที่อาจจะเกิดขึ้น	 ตลอดจนแนวทางการประเมินและควบคุมความเสี่ยง

ดังกล่าว	

	 สำาหรบัปี	2556	ปัจจยัเสีย่งทัง้ภายนอกและภายในประเทศ	ส่งผลให้

ตลาดการเงนิและการลงทนุในประเทศไทยมคีวามผนัผวนสงู	โดยเฉพาะ

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน	 ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าสูงสุดในรอบ	16	 ปี	

ในช่วงต้นปี	 ก่อนที่จะปรับตัวอ่อนค่าใกล้ระดับ	33	 บาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ	 ในช่วงปลายปี	 ทั้งนี้จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์

เศรษฐกจิโลก	โดยเฉพาะในภมูภิาคยโุรป	การดำาเนนิมาตรการผ่อนคลาย	

ทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆ	 และการปรับลดมาตรการ	QE	

ของธนาคารกลางสหรัฐฯ	 ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายกระแสเงินทุนที่มี	

ต่อตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยเป็นจำานวนมาก	 จนกระทบต่อ

ตลาดเงินและตลาดทุนอย่างมีนัยสำาคัญ	 ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ	

คือ	ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ส่งสัญญาณชะลอตัวตั้งแต่ช่วงต้นปี	การปรับ

ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ	 ธปท.	 โดยที่นักลงทุนไม่ได้คาดหมาย		

และสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมอืงในประเทศ	ทัง้นี	้ธนาคาร	

ได้นำาเครื่องมือที่หลากหลายมาใช้ในการประเมินและวิเคราะห์	

ความเสี่ยงด้านตลาดอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้สามารถประเมินและ	

วิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วนในมุมมองที่หลากหลาย	 สำาหรับ

รองรับความผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

	 นอกจากนี้	 ธนาคารยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาแนวทาง	

การวดัผลประกอบการ	(Performance	Measurement)	และการกำาหนด

ผลตอบแทนของหน่วยธุรกิจ	(Compensation	Scheme)	 โดยสำาหรับ

ธุรกรรมเพื่อค้า	 ธนาคารได้กำาหนดนโยบายการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ตราสารและสัญญาอนุพันธ์สำาหรับธุรกรรมเพื่อค้าขึ้น	 เพื่อใช้เป็นกลไก

หลักในการประสานการบริหารความเสี่ยง	การวัดผลประกอบการ	และ

การกำาหนดผลตอบแทนของหน่วยธรุกจิ	สำาหรบัธรุกจิเพือ่ค้าเข้าด้วยกนั

อย่างมีสมดุล

 • ความเสี่ยงจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อค้า

	 ปัจจุบัน	 ธนาคารมีความเสี่ยงหลักจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อค้า		

3	 ประเภทด้วยกัน	 คือ	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	 ความเสี่ยง	

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน	และความเสี่ยงด้านตราสารทุน	ขณะที่	ธนาคาร

ไม่มีนโยบายที่จะถือฐานะความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคา
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068 
รายงานประจำาปี	2556

ของสินค้าโภคภัณฑ์	 และความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ด้านเครดิต		

จงึบรหิารจดัการความเสีย่งด้านตลาดภายใต้แนวทางการปิดความเสีย่ง	

ด้านตลาดอย่างสมบูรณ์	(Back-to-Back)	นอกเหนือจากนั้น	ธนาคาร

มีความเสี่ยงด้านตราสารทุน	 สำาหรับรองรับธุรกิจรับประกันการจัด	

จำาหน่ายตราสารทุน	 (Equity	 Underwriting)	 และธุรกิจเพื่อค้า	

ตราสารทุน	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเท่านั้น	

	 สำาหรับธุรกรรมในบัญชีเพื่อค้าในปี	 2556	 นั้น	 มีค ่า	 VaR		

(Value-at-Risk)	ระยะเวลา	1	วันและที่ความเชื่อมั่นร้อยละ	99	เฉลี่ย

ประมาณ	34.07	ล้านบาท	ซึง่หมายความว่าในจำานวนวนัทำาการทัง้หมด	

100	 วัน	 จะมีโอกาสเกิดความสูญเสียกับธุรกรรมในบัญชีเพื่อค้าต่อวัน

รวมไม่เกิน	34.07	ล้านบาท	เป็นจำานวน	99	วัน	

	 • ความเสี่ยงจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร

	 ธนาคารมีความเสี่ยงจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคารจาก	

อัตราดอกเบี้ยและตราสารทุน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร

	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	 เป็นความเสี่ยงที่รายได้ในเชิง	

มูลค่าทางเศรษฐกิจ	 หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบ	 จาก	

การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ของรายการสนิทรพัย์หนีส้นิและรายการ

นอกงบดุลทั้งหมด	 ที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย	 ซึ่งอาจส่ง	

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและมูลค่าตลาดของรายการเพื่อ	

การธนาคาร

	 เนือ่งจากธนาคารมกีารบรหิารจดัการงบดลุ	เพือ่เพิม่รายได้ดอกเบีย้

สุทธิและมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 ด้วยการปรับโครงสร้างงบดุลผ่านทาง	

หน่วยงานธุรกิจและพอร์ตการลงทุนของธนาคาร	 โดยคำานึงถึง	

สภาพคล่องทางการเงินเป็นหลัก	 ดังนั้น	 การจัดการบริหารความเสี่ยง

ด้านอัตราดอกเบี้ยจึงถูกกำาหนดรายละเอียดขึ้น	 เพื่อใช้เป็นกรอบ	

ในการจดัการงบดลุภายใต้ความเสีย่งทีก่ำาหนด	และเพือ่จำากดัผลกระทบ	

จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและ	

มูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร

	 ธนาคารได้ติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและประเมิน	

ความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธ	ิในระยะ	12	เดอืนข้างหน้า	ภายใต้

สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.00	ของรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินทุกประเภทตามระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ย

ของแต่ละรายการ	ทัง้นี	้ผลจากการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว	เป็นดงันี้			

	

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2556

+100 จุด

ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  (หน่วย	:	ล้านบาท)

สกุลเงินบาท	 (440)
สกุลเงินตราต่างประเทศ	 358
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (82)

	 ความเสี่ยงด้านตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร

	 ธนาคารไม่มนีโยบายทีจ่ะขยายการลงทนุในหุน้ทนุเพือ่หวงัผลกำาไร	

จากส่วนต่างของราคา	 แต่มีการบริหารเพื่อที่จะลดขนาดการลงทุน	

ในตราสารทนุทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัธรุกจิหลกั	โดยจะวเิคราะห์

ข้อมูลและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้เกิดผลประโยชน์

สูงสุด

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	

	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 หมายถึง	 ความเสี่ยงที่ธนาคาร	

ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ	เมื่อครบกำาหนดได้	เนื่องจาก

ไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการภายในระยะเวลา	

ทีก่ำาหนดและมต้ีนทนุทีเ่หมาะสม	และ/หรอื	ไม่สามารถเปลีย่นสนิทรพัย์

ที่มีอยู่เป็นเงินสด	ซึ่งอาจจะทำาให้เกิดความเสียหายได้
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069 
รายงานของฝ่ายจัดการ

	 วตัถปุระสงค์หลกัในการบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่อง	เพือ่ให้

มัน่ใจว่าธนาคารและบรษิทัย่อยมรีะดบัของสภาพคล่องทีเ่พยีงพอ	สำาหรบั

รองรับความต้องการจากการดำาเนินธุรกิจภายใต้ต้นทุนการบริหาร	

ที่เหมาะสม	 โดยจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	

ที่มีประสิทธิภาพ	ยืดหยุ่น	และเหมาะสมกับสถานการณ์	มีการจัดการ

โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินในเชิงรุกที่เหมาะสม	 และมีการควบคุม

ระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารให้อยู ่ภายใต้ระดับ	

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 (Risk	Appetite)	 ด้วยต้นทุนในการจัดการ	

ที่เหมาะสม

	 แม้ว่าเศรษฐกจิไทยจะมกีารขยายตวัจากแรงส่งของอปุสงค์ภายใน

ประเทศและการส่งออกในไตรมาสที	่1	 ของปี	2556	 ตามการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคเอเชีย	 อย่างไรก็ตาม	 เศรษฐกิจโลก	

เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด	 อันเป็นผลมาจากการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจจีนและภูมิภาคเอเชีย	 ประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลที่ทยอยหมดลงและแนวโน้มความล่าช้าในโครงการลงทุน

ขนาดใหญ่ของรัฐบาล	 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงอันนำา	

ไปสูก่ารปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายของ	ธปท.	อย่างไรกต็าม	ธนาคาร

มีการเพิ่มปริมาณเงินรับฝากอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับแนวโน้มขยายตัว

ของสินเชื่อในอนาคต

	 สำาหรับในช่วงครึ่งหลังของปี	2556	 เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับ

ความไม่แน่นอนจากแผนการปรับลดการใช้จ่ายและงบประมาณของ

รัฐบาลสหรัฐฯ	 การดำาเนินการปรับลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน

ของธนาคารกลางสหรัฐฯ	 และความไม่แน่นอนทางการเมืองภายใน

ประเทศ	 ซึ่งส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดทุนยังคงมีความผันผวน		

อย่างไรก็ตาม	 การเริ่มปรับลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของ

ธนาคารสหรัฐฯ	 ก่อให้เกิดการไหลออกของเงินทุนจากแถบเอเชีย		

ภายหลงัเศรษฐกจิสหรฐัฯ	ปรบัตวัดขีึน้	ธนาคารจงึได้เตรยีมความพร้อม

และพจิารณาทางเลอืกทีเ่หมาะสมในการจดัการสภาพคล่องในสกลุเงนิ

ต่างประเทศและสกุลเงินบาทเพื่อป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่อง	

ที่อาจเกิดขึ้น

	 อย่างไรกต็าม	ธนาคารมกีระบวนการในการตดิตามระดบัความเสีย่ง	

ด้านสภาพคล่องรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ	 ที่ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อ	

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	(Consequential	Risk)	อย่างใกล้ชิด	และ	

มแีผนรองรบัการดำาเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง	(Business	Continuity	Plan)		

เพื่อบรรเทาความรุนแรงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์	

หรอืปัจจยัทีอ่าจทำาให้การดำาเนนิงานและระบบงานทีส่ำาคญัของธนาคาร

หยุดชะงัก	 รวมถึงเพื่อให้ธนาคารมีความสามารถที่จะปฏิบัติตาม	

ภาระผูกพันต่างๆ	ได้ตามกำาหนด	

	 ธนาคารมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำาเนิน

ธุรกิจ	ผ่านการวิเคราะห์ส่วนต่างสภาพคล่อง	(Liquidity	Gap	Analysis)		

ทั้งในภาวะปกติ	 (Normal	Situation)	 และภาวะวิกฤตสภาพคล่อง		

(Crisis	Situation)	 รวมถึงกรณีที่อาจมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่าง

มีนัยสำาคัญต่อสภาพคล่องของธนาคาร	 โดยมีการทดสอบภาวะวิกฤต

สภาพคล่องทั้ง	3	 กรณี	 คือ	 กรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่องเฉพาะกับ	

ธนาคาร	(Bank-specific	Liquidity	Crisis)	กรณีเกิดวิกฤตกับทั้งระบบ	

(Market-wide	Liquidity	Crisis)	 และกรณีเกิดวิกฤตพร้อมกันทั้งกับ

ธนาคารและระบบ	(Combination	Liquidity	Crisis)	นอกจากนี	้ธนาคาร

ยังได้วิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการปรับลดวงเงินคุ้มครอง	

เงนิฝากอย่างต่อเนือ่ง	ครอบคลมุทัง้กรณทีีค่าดว่าน่าจะเป็น	(Base-case		

Scenario)	 และในกรณีที่เลวร้ายที่สุด	(Worst-case	Scenario)	 เพื่อ

นำาผลที่ได้มาใช้ในการเตรียมการและกำาหนดกลยุทธ์ต่างๆ	 สำาหรับ

รองรบัการทยอยลดวงเงนิคุม้ครองเงนิฝาก	ทีอ่าจมผีลกระทบในวงกว้าง	

ต่อสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์		

	 นอกจากนี้	 ธนาคารยังได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและ

วเิคราะห์ความเสีย่งด้านสภาพคล่องอย่างสมำา่เสมอ	โดยกำาหนดทศิทาง

ให้มีความสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตาม

หลักสากล	ควบคู่ไปกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร	ทำาให้

สามารถวางแผนการจัดการสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น	 ทั้งในภาพรวมและ

ในสกุลเงินตราต่างประเทศ	อีกทั้งยังทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ

จดัการความเสีย่งด้านสภาพคล่อง	เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ

และการเติบโตทางธุรกิจของธนาคารอย่างสมำ่าเสมอ	 รวมถึงดำาเนิน

การปรับโครงสร้างแหล่งที่มาของเงินทุนให้มีความเหมาะสมกับสภาวะ

ตลาดและแนวโน้มสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์	 เพื่อรับมือ

กบัสถานการณ์เศรษฐกจิโลกและการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของราคา

สินทรัพย์ทางการเงิน	
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070 
รายงานประจำาปี	2556

	 ขณะเดียวกัน	 ธนาคารยังได้ติดตาม	 วิเคราะห์	 และจัดการ	

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสกุลเงินตราต่างประเทศ	 พร้อมกับจัดหา

สภาพคล่องทั้งในระยะสั้นและระยะกลางเป็นระยะๆ	 ให้พอเพียง

กับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 รวมถึงพิจารณากลยุทธ์	

ในการดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องสกุลเงินตราต่างประเทศขั้นตำ่า	

ที่เหมาะสมสำาหรับธนาคารอีกด้วย	 เพื่อเสริมสร้างปริมาณสภาพคล่อง

สกุลเงินตราต่างประเทศจากการเติบโตของปริมาณเงินฝาก	ซึ่งจัดเป็น

แหล่งที่มาของสภาพคล่องคุณภาพสูง	 สำาหรับรองรับกับความเสี่ยง	

ด้านสภาพคล่องที่อาจมีสูงขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

	 ทั้งนี้	ธนาคารมีการติดตามปัจจัยสำาคัญที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไปอย่าง

ใกล้ชิด	ประกอบด้วย	

	 •	แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นและ	

	 	 ระยะกลาง

	 •	กรอบเวลาและการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ	ธปท.

	 •	การไหลเข้าและออกของกระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศ		

	 	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

	 •	การแข่งขันของผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุนของสถาบัน	

	 	 การเงินที่อาจปรับตัวสูงขึ้น	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง	

	 	 โดยรวมของระบบธนาคารพาณิชย์

	 •	แนวโน้มความต้องการสนิเชือ่ทีอ่าจมเีพิม่มากขึน้ตามการฟ้ืนตวั	

	 	 ของเศรษฐกจิไทย	ซึง่อาจก่อแรงกดดนัต่อสภาพคล่องของระบบ	

	 	 ธนาคารพาณิชย์

	 •	ผลกระทบจากหลักเกณฑ์ทางการด้านความเสี่ยงสภาพคล่อง	

	 	 ตามเกณฑ์	Basel	III	ทั้งในส่วนของ	Liquidity	Coverage	Ratio	

		 	 (LCR)	และ	Net	Stable	Funding	Ratio	(NSFR)		

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

	 ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร	คอื	ความเสีย่งเนือ่งจากความผดิพลาด	

หรอืความไม่เพยีงพอของกระบวนการทำางาน	พนกังาน	ระบบงาน	หรอื

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ตลอดจนเหตุการณ์	 หรือปัจจัยภายนอก		

ซึ่งทำาให้เกิดความเสียหายต่อรายได้	 หรือเงินกองทุนของธนาคาร		

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ดงันัน้	ธนาคารจงึให้ความสำาคญัในการบรหิาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมาโดยตลอด	 โดยกำาหนดนโยบาย	 และ

พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อ	

เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำางาน	 ตลอดจนควบคุมและ	

บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ	 มีมาตรฐานเดียวกัน	 อันจะนำาไปสู่	

การประเมินและป้องกันความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดความเสียหาย

	 ในปี	2556	 ธนาคารมีการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง	 (Key	Risk		

Indicators)	ให้ครอบคลมุในทกุๆ	ด้าน	และพฒันากระบวนการทำางาน

ให้รัดกุมมากขึ้น	 ทั้งในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน	 และการตรวจสอบ

คุณภาพการปฏิบัติงาน	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหาย	

ที่อาจเกิดขึ้น	

	 ในด้านการป้องกันการทุจริตนั้น	 ธนาคารมีการพัฒนาระบบและ

กระบวนการตรวจสอบการทุจริตอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้สามารถติดตาม

การทุจริตที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา	 ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถ

ป้องกันหรือลดความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง	

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 นอกจากนี	้จากสถานการณค์วามไมแ่นน่อนทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้		

ประกอบกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน	 และ/หรือภัยพิบัติที่มีแนวโน้ม	

ทวีความรุนแรงขึ้น	 อันอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องในการประกอบ

ธุรกิจของธนาคาร	 ธนาคารจึงได้พัฒนาแผนการบริหารความต่อเนื่อง	

ทางธุรกิจ	 (Business	Continuity	Management)	 ให้ครอบคลุม	

ในทกุกลุม่	ทัง้ดา้นการใหบ้รกิารกบัลกูคา้และการจดัการภายในธนาคาร	

โดยมีการทดสอบและปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างสมำ่าเสมอ	 เพื่อสร้าง

ความมั่นใจว่าธนาคารสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
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071 
รายงานของฝ่ายจัดการ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

	 ธนาคารให้ความสำาคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์		

โดยได้นำากระบวนการบรหิารจดัการกลยทุธ์ทีช่ดัเจน	และมปีระสทิธภิาพ

มาใช้ในการบรหิารจดัการในธนาคาร	เริม่ตัง้แต่กระบวนการในการเกบ็

และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการทบทวนและกำาหนด

กลยทุธ์ได้อย่างถกูต้อง	การแปลงกลยทุธ์ระดบัธนาคารเป็นแผนกลยทุธ์

ระดับธุรกิจและตัววัดความสำาเร็จ	 รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรใน

ธนาคารให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์	การสือ่ความแผนกลยทุธ์ให้เข้าใจ

ทั่วทั้งองค์กร	 การวางแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน	 ตลอดจนการติดตาม

ความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติงาน	 และการระบุประเด็นปัญหาและ	

หาแนวทางแก้ไข

	 การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของธนาคาร	 เป็นการบริหาร

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการกำาหนดกลยุทธ์	 แผนดำาเนินงาน	 และ	

การนำาไปปฎิบัติไม่เหมาะสม	 หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน	

และสภาพแวดล้อมภายนอก	 อันส่งผลกระทบต่อรายได้	 เงินกองทุน	

หรือการดำารงอยู่ของธนาคาร	 โดยธนาคารมีการบริหารความเสี่ยง	

ด้านกลยุทธ์แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	

	 ส่วนที่	 1	 การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการกำาหนดแผน

กลยุทธ์	(Strategic	Risk	Management	for	Strategy	Formulation)	

มีการดำาเนินงานโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานหลัก		

(Key	 Assumption)	 ที่ ใช ้ในการกำาหนดกลยุทธ ์ของธนาคาร		

ด้วยการกำาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	 (Key	Risk	 Indicator)	 เพื่อใช้	

ในการทบทวนกลยุทธ์ของธนาคาร	 รวมไปถึงกลยุทธ์ระดับธุรกิจ		

ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ		

	 ส่วนที่	2	 การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการนำาแผนกลยุทธ์	

ไปปฏิบัติ	(Strategic	Risk	Management	for	Strategy	Execution)		

มีการดำาเนินงาน	ดังนี้

	 1.	 จัดทำาและรายงานผลบาลานซ์สกอร์การ์ด	(BSC)	 รายงาน

ผลการดำาเนินงานด้านการเงิน	 และรายงานผลการดำาเนินงานด้าน	

การบริหารจัดการลูกค้า	 ที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร		

รวมถึงการบริหารจัดการประเด็นปัญหาที่ทำาให้ไม่สามารถบรรลุ	

เป้าหมายได	้ โดยจัดให้มีการหยิบยกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไข

ปัญหาร่วมกันเป็นประจำาทุกเดือน	และทุกไตรมาส

	 2.	 ตดิตามความเสีย่งหรอือปุสรรคทีจ่ะส่งผลให้ธนาคารไม่บรรลุ

เป้าหมายตามกลยุทธ์ที่วางไว้	 ด้วยการกำาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		

(Key	Risk	Indicators)	เพื่อใช้ในการป้องกัน	แก้ไข	หรือลดความเสี่ยง

ที่จะเกิดขึ้น	โดยมีการติดตามเป็นประจำาทุกไตรมาส

3. เงนิกองทนุ

	 ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของเงินกองทุน	 ในฐานะที่เป็น

แหล่งเงินทุนสำาคัญ	 และสะท้อนถึงความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน	

รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน	

นั้นๆ	 จึงได้กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุน	 โดยยึด	

แนวทางสากลชั้นนำาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์	 Basel	 III	 ทั้งนี้		

ธนาคารกสิกรไทยได้เริ่มดำารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ดังกล่าว	 ทั้งระดับ

ธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2556	

เป็นต้นมา	

	 ธนาคารมีคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน	 ทำาหน้าที่วางแผน

และดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน	 ภายใต้การกำากับดูแลภาพรวม

การบรหิารความเสีย่งของธนาคาร	โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

องค์การ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าระดบัความเสีย่งของธนาคารอยูภ่ายในขอบเขต

ที่ยอมรับได้	

การบริหารจัดการเงินกองทุน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้น	

จำานวน	229,965	 ล้านบาท	 โดยแบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นที่	 1	 ที่เป็น	

ส่วนของเจ้าของ	 จำานวน	181,210	 ล้านบาท	 และเงินกองทุนชั้นที่	2	

จำานวน	48,755	ล้านบาท



--

072 
รายงานประจำาปี	2556

ความเสี่ยง
ด้านเครดิต

114,375 ล้านบาท 
(ร้อยละ 89.23)

ความเสี่ยงด้านตลาด
2,309 ล้านบาท (ร้อยละ 1.80)

ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ 
11,504 ล้านบาท 
(ร้อยละ 8.97)

	 เงนิกองทนุขัน้ตำ่าเพือ่รองรบัความเสีย่งทกุประเภทตามหลกัเกณฑ์	

Basel	 III	 คิดเป็นจำานวนทั้งสิ้น	128,188	 ล้านบาท	 หรือเทียบเท่ากับ

สินทรัพย์เสี่ยงมูลค่า	1,508,096	 ล้านบาท	 โดยความเสี่ยงด้านเครดิต	

เป็นความเสีย่งหลกัของธนาคาร	ซึง่คดิเป็นร้อยละ	89.23	ของเงนิกองทนุ

ขั้นตำ่าที่ธนาคารต้องดำารงทั้งหมด	

	 การเปรียบเทียบเงินกองทุนขั้นตำ่าที่ธนาคารต้องดำารงตาม	

หลกัเกณฑ์	Basel	III	ซึง่คดิเป็นจำานวน	128,188	ล้านบาท	กบัเงนิกองทนุ

ทั้งสิ้นที่ธนาคารมีอยู่ที่จำานวน	229,965	 ล้านบาทนั้น	 แสดงให้เห็นถึง

ระดับเงินกองทุนของธนาคารที่สูงกว่าระดับขั้นตำ่าที่	ธปท.	กำาหนดเป็น

จำานวน	101,777	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นระดับเงินกองทุนที่เพียงพอสำาหรับ

การรองรบัการดำาเนนิธรุกจิทีเ่ตบิโตขึน้ภายใต้ภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต	

รวมทั้งแสดงถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น	

ได้อย่างเหมาะสม	

โครงสร้างเงินกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ Basel lll
หน่วย	:	ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2556

เงินกองทุนชั้นที่ 2

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

229,965
ล้านบาท

48,755 ล้านบาท

181,210 ล้านบาท

เงินกองทุนขั้นต�่าที่ธนาคาร
ต้องด�ารงตามหลักเกณฑ์ Base lll
หน่วย	:	ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2556

128,188
ล้านบาท



--

073 
รายงานของฝ่ายจัดการ

	 นอกจากนี้	 ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร	 ที่คิดเป็น

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ	15.25	 และ

อตัราส่วนเงนิกองทนุชัน้ที	่1	ต่อสนิทรพัย์เสีย่ง	และอตัราส่วนเงนิกองทนุ	

ชัน้ที	่1	ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสนิทรพัย์เสีย่ง	คดิเป็นร้อยละ	12.02	นัน้		

อีกทั้งความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่คิดเป็น	

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ	15.78	 และ

อตัราส่วนเงนิกองทนุชัน้ที	่1	ต่อสนิทรพัย์เสีย่ง	และอตัราส่วนเงนิกองทนุ

ชั้นที่	1	 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ	12.57	 นั้น		

มีอัตราส่วนสูงกว่าอัตราขั้นตำ่าที่	 ธปท.	 กำาหนดไว้ที่ร้อยละ	8.50	 และ

อยู่ภายในกรอบที่กำาหนดว่าเป็นการบริหารเงินกองทุนที่มีประสิทธิผล	

ตามแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน

การวดัผลงานในรปูของผลตอบแทนต่อเงนิกองทนุเมือ่ปรบัค่าความเสีย่ง 

แล้ว (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) และผลก�าไร 

ในเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อผู้ถือหุ้น (Economic Profit)

	 ในปี	 2556	 ธนาคารยังคงพัฒนาและมุ ่งเน้นการนำาแนวทาง	

การบริหารจัดการเชิงมูลค่า	 (Value-Based	Management:	VBM)		

มาปรับใช้ในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด	

ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร	 โดยพิจารณา

จากอตัราผลตอบแทนต่อเงนิกองทนุเมือ่ปรบัความเสีย่ง	(Risk-Adjusted		

Return	 on	Capital:	 RAROC)	 และผลกำาไรเชิงเศรษฐศาสตร์		

(Economic	Profit:	EP)	 ซึ่งเป็นผลกำาไรสุทธิหลังปรับค่าต้นทุนของ	

เงินกองทุนตามความเสี่ยงแล้ว			

	 นอกจากนี้	 ธนาคารได้พัฒนาแนวทางการวัดผลตอบแทน	

ให้สอดคล้อง	 และเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการในด้านต่างๆ	 อาทิ	

การกำาหนดเป้าหมายธุรกิจ	 การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ	 โดยคำานึง

ถึงผลตอบแทนปรับความเสี่ยงที่ครบถ้วน	 การตั้งราคาตามความเสี่ยง		

(Risk-Based	Pricing)	 การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ		

ตลอดจนการประเมินผลการดำาเนินงานและการวิเคราะห์ผลกำาไร	

เชิงมูลค่า	 ตามแนวคิดที่มุ ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 (Customer	

Centricity)	 เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน	(Competitive		

Advantage)	 ทั้งในมิติของกลุ ่มลูกค้า	 กลุ ่มผลิตภัณฑ์	 และมิติ	

ของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มลูกค้ากับกลุ่มผลิตภัณฑ์	

ขณะเดียวกัน	 หน่วยธุรกิจยังได้ใช้แนวทางการวิเคราะห์เชิงมูลค่า	

(Value-Based	Analysis)	 มาประกอบการวิเคราะห์และประเมิน	

ความเป็นไปได้ทางธุรกิจในโครงการลงทุนต่างๆ	 เพื่อให้สามารถ	

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม	 และสอดคล้องกับสภาวะ	

ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป	 อันจะนำาไปสู่ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้	

เงินกองทุน

ความเพียงพอของเงินกองทุน
หน่วย	:	พันล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2556

ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ส่วนเกินจากเงินกองทุนขั้นตำ่า

128

230

เงินกองทุนขั้นตำ่า

เงินกองทุนทั้งสิ้น
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รายงานทางการเงิน

075	 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 ต่อรายงานทางการเงิน

076	 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

078	 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

080	 งบการเงิน

088	 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



075 
รายงานทางการเงินรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

(นายบัณฑูร ลํ่าซํา)
ประธานกรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายธีรนันท์ ศรีหงส์)
กรรมการผู้จัดการ

	 คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ให้ความ

ส�าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการให้เป็นไปตาม 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบต่อ 

งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย	 และงบการเงินเฉพาะ 

ธนาคาร	 รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน 

ประจ�าปี	 ซึ่งงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2556	 ได้จัด 

ท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 โดยธนาคารเลือกใช้

นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�่าเสมอ	ใช้ดลุยพนิจิ

อย่างระมัดระวังและประมาณการอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล 

ในการจัดท�า	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับนโยบาย 

การบัญชีและเกณฑ์การจัดท�างบการเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน	 จึงสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ที่เป็นจริงและโปร่งใส	 อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป	

ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี

เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

	 คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและทบทวนระบบบริหาร 

ความเสี่ยง	 ระบบการควบคุมภายใน	 การตรวจสอบภายใน	 และ 

การก�ากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล

ทางการเงินมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินของธนาคาร	 ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงจากการด�าเนินงาน

หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการ

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ

ทั้งสิ้น	 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน	 

ระบบการควบคุมภายใน	 การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 

และกระบวนการต่างๆ	 อย่างครบถ้วน	 เพียงพอ	 และเหมาะสม	 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ปรากฏไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงาน

ประจ�าปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายใน 

โดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม	 ตลอดจนสามารถ

สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า	งบการเงินรวมของธนาคาร

และบรษิทัย่อย	และงบการเงนิเฉพาะธนาคาร	ทีแ่สดงฐานะการเงนิรวม 

และฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ตลอดจน

ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะธนาคาร	 ส�าหรับปี 

สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	2556	 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน	ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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	 คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกสิกรไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

ประกอบด้วย	กรรมการอสิระของธนาคารจ�านวน	3	ท่าน	โดยมศีาสตราจารย์ 

กิตติคุณ	คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	 

และนายสมชาย	บุลสุข	และดร.ปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	 เป็นกรรมการ 

ตรวจสอบ	 ในปี	 2556	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม	 

12	 ครั้ง	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน 

ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ	 และได้รายงานผลการประชุม 

ให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั้ง	ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

	 •	พิจารณางบการเงินรายไตรมาส	 รายงวดครึ่งปี	 และประจ�าปี	 

ร่วมกับผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุมของธนาคาร	โดยพิจารณา

รายงานทางการเงิน	 นโยบายการบัญชีและประมาณการที่ส�าคัญ	 

การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน	 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินและข้อก�าหนดของทางการ	 นอกจากนี้	 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของธนาคาร 

อย่างสม�่าเสมอโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย	 เพื่อรับทราบ 

และหารือเกี่ยวกับความเห็นของผู ้สอบบัญชีและประเด็นที่พบจาก 

การสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน	 ทั้งนี้ในระหว่างการสอบทาน 

และการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี	 ไม่มีการรายงานว่าพบการทุจริต 

หรือการฝ่าฝืนกฎหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ	

	 •	สอบทานการบรหิารจดัการความเสีย่งร่วมกบัผูบ้รหิารของสายงาน 

บริหารความเสี่ยงองค์การของธนาคารทุกไตรมาส	 ซึ่งครอบคลุม 

ความเสีย่งด้านเครดติ	ความเสีย่งด้านตลาด	ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง	 

และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง 

ต่างๆ	มคีวามเหมาะสม	ซึง่ผูบ้รหิารของสายงานบรหิารความเสีย่งองค์การ 

มกีารรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบถงึปัจจยัความเสีย่งจาก

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ในระดับโลกและระดับประเทศ	 และแนวทาง 

การบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ	 ที่อาจส่ง 

ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย	

	 •	สอบทานประสทิธผิลและความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน

ร่วมกับผู้บริหารของฝ่ายตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ	 โดยพิจารณาจาก

ผลการตรวจสอบที่มีนัยส�าคัญของฝ่ายตรวจสอบ	 ผลการตรวจสอบ 

ของธนาคารแห่งประเทศไทยและทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคาร

ในต่างประเทศ	 ผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ	 และ

รายงานเหตุการณ์ความเสียหายด้านปฏิบัติการที่มีนัยส�าคัญ	 รวมถึง

แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติข ้อบังคับฝ่ายตรวจสอบ

และแผนการตรวจสอบประจ�าปี	 และพิจารณาความเป็นอิสระและ 

ความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ฝ่ายตรวจสอบเพิ่มอัตรา 

ก�าลังในปี	2557	-	2558	 เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ 

ธุรกิจและความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้เสียที่มากขึ้น	 นอกจากนี้	 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน 

การตรวจสอบและให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายตรวจสอบ 

อย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

การปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายในและมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้

	 •	พิจารณาผลการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ข้อก�าหนดของทางการของฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน	 ซึ่งด�าเนินการ 

ตามแผนก�ากบัการปฏบิตังิานประจ�าปีทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ธนาคารกสิกรไทยเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	

กฎหมายธรุกจิสถาบนัการเงนิ	กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติข้อบังคับฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน 

และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ซึ่งคณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้เน้นย�า้ให้มีการด�าเนินการรองรับกฎหมายหรือข้อก�าหนด 

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสมและทันเวลา	

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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(ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

	 •	ดูแลการทบทวนสินเชื่อซึ่งด�าเนินการโดยฝ่ายทบทวนสินทรัพย์

เสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 โดย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็ชอบต่อแผนงานสอบทานประจ�าปี 

ของฝ่ายทบทวนสินทรัพย์เสี่ยงก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร	 

และประชุมร่วมกับผู้บริหารของฝ่ายทบทวนสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อรับทราบ 

เกี่ยวกับผลการสอบทานและการด�าเนินการแก้ไขประเด็นที่พบจาก 

การสอบทาน	เพื่อให้กระบวนการเครดิตของธนาคารมีความเหมาะสม	

	 •	รับทราบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานหรือกระบวนการและ

แนวทางการปฏิบัติงานของธนาคารที่แสดงไปในทางที่ไม่สุจริตหรือ 

ไม่เป็นธรรม	พร้อมทั้งพิจารณาการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว	เพื่อให้

มั่นใจว่ามีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

	 •	ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาอนุมัติ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ธนาคารก�าหนดไว้	 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของทางการและหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี	 อย่างไรก็ดี	 ในปี	 2556	 ธนาคารไม่มีการท�ารายการที่อาจมี 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

	 •	ประเมินผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีของ	KPMG	ส�าหรับปี	2556	

และพจิารณาว่าการให้บรกิารและความเป็นอสิระของ	KPMG	เหมาะสม 

กับการด�าเนินงานของธนาคารในปัจจุบัน	 ส�าหรับการคัดเลือกผู้สอบ

บัญชีของธนาคารส�าหรับปี	2557	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

ถึงความรู้	 ความสามารถ	ประสบการณ์	 ความเพียงพอของทรัพยากร	

และความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชตีามหลกัเกณฑ์ของส�านกังาน	ก.ล.ต.	

และได้คัดเลือกให้	KPMG	 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารต่อไป	 รวมทั้ง

พิจารณาค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

ให้ความเห็นชอบในการเสนอรายชื่อผู ้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 

ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและ 

ค่าสอบบัญชีส�าหรับปี	2557	

	 •	ทบทวนข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสม 

และสอดคล ้องกับกฎเกณฑ ์ของทางการเกี่ ยวกับหน ้าที่ และ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ก�าหนดขึ้นใหม่

	 ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ใน 

ข้อบงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบนัน้	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัิ

หน้าที่ด้วยความรอบคอบ	มีความเป็นอิสระ	และโปร่งใส	เพื่อประโยชน์ 

สูงสุดของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย	 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบเชื่อมั่นว ่างบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย ่อย	 

และงบการเงินเฉพาะธนาคารถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 และสอดคล้อง 

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อก�าหนดของทางการ	 

และกลุ ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยด�าเนินธุรกิจภายใต้ 

การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

และเพียงพอ	 และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของทางการ 

ที่เกี่ยวข้อง	



078 
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เสนอ	ผู้ถือหุ้นธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ของธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และของเฉพาะ 

ธนาคารกสิกรไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ตามล�าดับ	 ซึ่งประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร	 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไร 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน 

ของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะ

ธนาคาร	และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุป

นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเรื่องอื่นๆ	

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

ธนาคาร

	 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิรวม 

และงบการเงนิเฉพาะธนาคารเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะธนาคารทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ

อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม

และงบการเงนิเฉพาะธนาคารดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีซึง่ก�าหนด

ให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	 รวมถึงวางแผน 

และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารปราศจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ง 

หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

ในงบการเงิน	 วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบ

บัญชี	 ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิ	ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติ 

หรือข้อผิดพลาด	 ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	 ผู ้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนอ 

งบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ	 เพื่อออกแบบวิธีการ 

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ 

ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ	

การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชี

ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัด

ท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ 

และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ข้างต้นนี	้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของ

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะธนาคาร

กสิกรไทยจ�ากัด	(มหาชน)	 ตามล�าดับ	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 

ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะธนาคาร	 และ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกัน	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3731

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

กรุงเทพมหานคร

19	กุมภาพันธ์	2557
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(ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



080 
รายงานประจ�าปี	2556งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

    สินทรัพย์
เงินสด	 	 	 	 	40,609,916	 35,127,058	 40,608,262		 	35,125,561	 	
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 7	 	203,282,320	 	249,978,713	 200,771,436	 247,448,235	 	
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 	 8	 	35,905,523	 	22,111,960	 36,052,400		 	22,265,717	 	
เงินลงทุนสุทธิ	 	 9	 	496,567,418	 	382,163,414		 	324,031,965	 	245,790,240	 	
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ		 10	 	364,394		 166,631		 13,028,009	 13,569,442	 	
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	 11,	12	 	 	 	 	
	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 	 	 	1,448,311,370	 	1,334,601,389		 	1,424,195,637		 	1,316,452,127	
	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 	 	 	2,928,175	 	2,300,035	 	2,676,126		 	2,070,829
	 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	 	 1,451,239,545	 	1,336,901,424	 1,426,871,763		 	1,318,522,956
 หัก	 รายได้รอตัดบัญชี	 	 	 	(9,333,676)	 	(7,869,034)	 	(280,938)	 (297,217)	
 หัก	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 13	 	(39,864,333)	 (36,950,912)	 (38,591,170)	 	(35,769,576)	
 หัก	 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	 14	 	(5,234,914)	 	(6,771,741)	 	(5,234,903)	 	(6,771,725)	
	 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	 	 1,396,806,622		 	1,285,309,737		 1,382,764,752		 	1,275,684,438
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	 	 	 	3,196,210	 	693,082	 	3,196,210		 	693,082
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ		 	 15	 	10,854,690	 11,003,538	 10,238,971		 	10,117,801	 	
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ		 	 17	 	40,838,577	 40,565,446	 	34,799,150		 	34,590,530
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ	 18	 	23,211,615	 	21,962,285	 	19,039,823	 	17,935,172	 	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		 19	 	3,155,287	 	2,904,485	 	2,679,913		 	2,871,100
หลักประกันตามสัญญาเครดิตซัพพอร์ทแอนเน็กซ์	 	 10,151,986	 	2,015,866	 	10,151,986		 	2,015,866
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	 	 	 	25,100,729		 	23,440,270		 	14,697,039		 	13,213,622
   รวมสินทรัพย์    2,290,045,287 2,077,442,485 2,092,059,916   1,921,320,806

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ

พันบาท	

31	ธันวาคม	255531	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2556

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



081 
รายงานทางการเงินงบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ

พันบาท	

31	ธันวาคม	255531	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2556

    หนี้สินและส่วนของเจ้าของ      
เงินรับฝาก	 	 20	 	1,529,835,078	 1,391,380,129	 	1,532,587,913	 1,394,535,723		
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 21	 	167,402,851	 	174,003,860	 173,787,334	 178,229,761		
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 	 	 	21,797,765		 16,347,348		 21,797,765		 16,347,091		
หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	 22	 	388,850		 	1,102,667	 388,850		 	1,102,667
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 	 8	 	35,463,119		 	20,139,676		 	34,904,614		 	20,141,078
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 	 23	 	71,517,579	 	87,394,426	 71,476,006	 87,394,423		
ภาระของธนาคารจากการรับรอง	 	 	 	3,196,210	 	693,082	 3,196,210		 	693,082		
ประมาณการหนี้สิน	 	 	 17,049,540		 	16,969,555		 16,517,955		 	16,492,169
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 19	 	1,304,706		 1,545,773		 	-		 	-		
เงินส�ารองประกันชีวิต	 	 	 160,239,176		 125,855,711		 	-		 	-
หนี้สินอื่น	 	 	 	44,843,000		 	41,189,003		 	30,445,260		 	30,657,686		
   รวมหนี้สิน    2,053,037,874 1,876,621,230   1,885,101,907   1,745,593,680  
          
ส่วนของเจ้าของ	 	 	 	 	 	 	
	 ทุนเรือนหุ้น		 	 25	 	 	 	 	
	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 หุ้นสามัญ	3,048,614,697	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 	 30,486,147	 	30,486,147		 30,486,147		 	30,486,147

	 	 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว	       
	 	 	 หุ้นสามัญ	2,393,260,193	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 	 	23,932,602	 23,932,602	 	23,932,602		 	23,932,602
	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 	 	 18,103,110	 	18,103,110	 18,103,110	 18,103,110		
	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	 	 14,177,760		 14,166,398	 13,199,940		 	12,439,388		
	 ก�าไรสะสม       
	 	 จัดสรรแล้ว	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 ทุนส�ารองตามกฎหมาย		 	 26	 	3,050,000	 	3,050,000	 	3,050,000		 	3,050,000
	 	 ยังไม่ได้จัดสรร		 	 	 159,968,832		 125,693,484		 148,672,357	 118,202,026		
   รวมส่วนของธนาคาร    219,232,304  184,945,594  206,958,009   175,727,126
	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม		 	 	17,775,109	 15,875,661	 -		 	-
   รวมส่วนของเจ้าของ    237,007,413  200,821,255  206,958,009   175,727,126  
   รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ   2,290,045,287  2,077,442,485  2,092,059,916   1,921,320,806

(นายบัณฑูร ลํ่าซํา)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายธีรนันท์ ศรีหงส์)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานประจ�าปี	2556งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายได้ดอกเบี้ย	 	 35	 	106,225,541	 96,173,656	 97,533,708	 89,204,611
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		 	 36	 	33,428,397	 	32,592,688	 33,508,226	 32,738,231	 	
 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ   72,797,144   63,580,968  64,025,482   56,466,380
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	 	 	 37,246,065	 	31,428,511	 36,671,113		 	30,916,642
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ		 	 7,803,035		 6,961,146		 7,815,696		 	6,874,020	 	
 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 37  29,443,030  24,467,365 28,855,417   24,042,622
ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	 38	 	5,895,354	 	5,555,197	 5,796,720		 	5,546,486
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดง
	 ด้วยมูลค่ายุติธรรม	 	 39	 	(18,164)	 	(46,137)	 (18,164)	 	(46,137)
ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน	 	 40	 	947,829		 623,886	 164,352		 	148,670
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 	 193,304		 19,672	 -		 	-
รายได้เงินปันผล	 	 	 881,643		 1,408,310		 2,452,876		 	2,379,003
รายได้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	 	 	 58,414,270		 	47,516,924		 	-		 	-
รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ		 	 	 1,080,157		 	1,369,072		 	3,356,815		 	2,808,216	 	
 รวมรายได้จากการดําเนินงาน   169,634,567   144,495,257  104,633,498   91,345,240
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	 	 	 48,684,874		 40,189,820	 	-		 	-
 รวมรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ  120,949,693   104,305,437  104,633,498   91,345,240  
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ	       
	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 	 	 	23,233,601		 21,546,506		 18,104,604		 	17,063,303	 	
	 ค่าตอบแทนกรรมการ	 	 	 105,363		 95,669		 71,936	 	68,434	 	
	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์	 	 10,664,983		 9,890,489		 	10,285,675		 	9,741,479	 	
	 ค่าภาษีอากร	 	 	 3,924,491		 3,589,594		 	3,621,805		 	3,348,235
	 การด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	 	 	1,566,170		 	-		 1,566,170		 	-
	 กลับรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุน
	 	 จากการบริหารสินทรัพย์ของ	บสท.	 	 (1,158,994)	 	-		 (1,158,994)	 	-
	 อื่นๆ		 	 	 	14,567,224		 11,811,794		 	14,018,260		 	11,446,007	 	
 รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ   52,902,838  46,934,052   46,509,456   41,667,458  
หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่า	 41	 	11,743,358		 	8,389,960		 11,382,704		 	8,223,835	 	
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้	 	 	56,303,497		 	48,981,425	 	46,741,338		 	41,453,947	 	
ภาษีเงินได้		 	 42	 	11,456,922	 	11,136,273		 	9,216,481		 	8,996,813
กําไรสุทธิ    44,846,575  37,845,152   37,524,857   32,457,134  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ

พันบาท	

25552556 2555 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม



083 
รายงานทางการเงินงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ

พันบาท	

25552556 2555 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
	 การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	 	 	-	 1,649,441	 	-		 	1,649,441
	 (ขาดทุน)	ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	 	 	(1,631,287)	 4,090,276		 	873,741		 	1,228,501		
	 ก�าไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�าเนินงาน
	 	 ในต่างประเทศ	 	 3	 	194,188		 	-		 	194,188		 	-
	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
	 	 ประกันภัย	ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	 24	 	11,389		 (3,120,062)	 	-		 	(3,029,869)
	 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 	 	319,721		 	(326,491)	 	(182,122)	 	105,017		
  รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ   (1,105,989)  2,293,164   885,807   (46,910) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    43,740,586   40,138,316   38,410,664   32,410,224

การแบ่งปันก�าไรสุทธิ       
	 ส่วนที่เป็นของธนาคาร	 	 	 41,324,808		 	35,259,797		 	37,524,857		 	32,457,134
	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 	3,521,767		 	2,585,355		 	-		 	-
การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      
	 ส่วนที่เป็นของธนาคาร	 	 	 	41,465,782		 	36,133,950		 	38,410,664		 	32,410,224
	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 2,274,804		 	4,004,366		 -		 	-
ก�าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นธนาคาร       
 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  25  17.27   14.73   15.68   13.56

 จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุ้น)  2,393,260 2,393,260   2,393,260   2,393,260

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(นายธีรนันท์ ศรีหงส์)
กรรมการผู้จัดการ

(นายบัณฑูร ลํ่าซํา)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน       
	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้	 	 56,303,497	 	48,981,425	 46,741,338		 	41,453,947
	 บวก	(หัก)	รายการปรับกระทบก�าไรจากการด�าเนินงาน
	 	 	 	 ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน      
	 	 	 ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	 	 	5,033,735		 	4,884,471		 	4,368,725		 	4,296,143
	 	 	 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			 	 	9,687,128		 4,717,801	 	9,274,512		 	4,481,400
	 	 	 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้	 	 2,537,472		 	4,236,315		 	2,537,464		 	4,236,118
	 	 	 ดอกเบี้ยรับจากการตัดจ�าหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่า
	 	 	 	 จากการปรับโครงสร้างหนี้	 	 	(447,866)	 	(416,418)	 	(447,859)	 	(415,735)
	 	 	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
	 	 	 	 ของเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 	 	2,803		 	(325,593)	 2,803		 	(325,593)
	 	 	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	 	 	5,391		 	490		 	(2,571)	 	4,318
	 	 	 ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	 	 	7,361		 	8,575		 	361		 	8,575
	 	 	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน	 	 	(937,235)	 	(633,474)	 	(144,880)	 (142,876)
	 	 	 ก�าไรจากการลดทุนของบริษัทย่อย	 	 	-		 -		 	-		 	(14,350)
	 	 	 ส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดบัญชี	 	 	(3,376,709)	 	(2,489,058)	 	(2,674,464)	 	(2,747,225)
	 	 	 ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย		 	 428,510		 	368,617		 	387,849		 	360,440
	 	 	 ขาดทุนจากการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	 	 	 	 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง		 	 	1,566,170		 	-		 	1,566,170		 	-
	 	 	 ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น	 	 	170,301		 	203,443	 	170,185		 	203,443
	 	 	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 	(51,612)	 	(89,108)	 	(2,092)	 	(2,872)
	 	 	 ก�าไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงินก่อนก�าหนด	 	 	(55,743)	 	-		 	(55,743)	 	-
	 	 	 กลับรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุน
	 	 	 	 จากการบริหารสินทรัพย์ของ	บสท.	 	 (1,158,994)	 -		 	(1,158,994)	 	-
	 	 	 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 181,158		 	130,445		 	178,237		 	117,758
	 	 	 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่า	 	 	24,691		 	-		 	24,691		 	-
	 	 	 กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร	 	 	-		 	(117,883)	 	-		 	(117,883)
	 	 	 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 -		 	241,193		 	-	 	241,193
	 	 	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 	 	(193,304)	 	(19,672)	 	-		 	-
	 	 	 ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดบัญชี	 	 	 	5,388		 	3,725		 	5,388		 	3,725
   ส�ารองอื่นเพิ่มขึ้น	 	 	 	91,276		 	1,060,424		 	25,687		 	1,009,373
	 	 	 	 	 	 	 69,823,418		 	60,745,718		 	60,796,807		 	52,649,899
	 	 	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 	 	 	(72,797,144)	 	(63,580,968)	 	(64,025,482)	 	(56,466,380)
	 	 	 รายได้เงินปันผล	 	 	 	(881,643)	 	(1,408,310)	 	(2,452,876)	 	(2,379,003)
	 	 	 เงินสดรับดอกเบี้ย	 	 	 	106,211,578		 	97,296,188		 	96,299,398		 	89,166,600
	 	 	 เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	 	 	 	(33,068,716)	 	(32,059,330)	 	(33,149,219)	 	(32,204,752)
	 	 	 เงินสดรับเงินปันผล	 	 	 	884,014		 	1,455,943		 	2,452,965		 	2,379,321
	 	 	 เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	 	 	 	(13,358,607)	 	(12,058,329)	 	(9,493,687)	 	(9,936,656)
	 	 	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
	 	 	 	 และหนี้สินด�าเนินงาน	 	 	 	56,812,900	 	50,390,912	 	50,427,906		 	43,209,029

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ

พันบาท	

25552556 2555 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
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(นายธีรนันท์ ศรีหงส์)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ

พันบาท	

25552556 2555 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

	 สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง	(เพิ่มขึ้น)      
	 	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(สินทรัพย์)	 	 	49,682,823	 	(137,834,228)	 	49,654,317		 	(137,368,563)	
	 	 เงินลงทุนเพื่อค้า	 	 	 	(4,393,405)	 	(2,172,381)	 	(4,590,847)	 	(1,922,087)	
	 	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 	 	 	(126,718,921)	 	(124,721,990)	 	(120,321,869)	 	(122,086,150)	
	 	 ทรัพย์สินรอการขาย	 	 	 	3,346,397	 	4,189,184		 	2,981,914		 	3,736,927		
	 	 สินทรัพย์อื่น	 	 	 	(22,645,673)	 	(474,026)	 	(22,664,666)	 	2,829,405		
	 หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)       
	 	 เงินรับฝาก		 	 	 	138,337,176		 	149,150,794		 	137,934,417		 	150,675,377		
	 	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(หนี้สิน)	 	 	(8,079,969)	 	120,663,375		 	(5,921,387)	 	121,453,923		
	 	 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 	 	 	5,450,417		 	4,749,183		 	5,450,674		 	4,748,926		
	 	 หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	 	 	(713,817)	 	(1,009,906)	 	(713,817)	 	(1,009,906)	
	 	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 	 	186,100		 	(19,532,259)	 	144,530		 	(20,156,262)	
	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	 	 	 	(240,448)	 	2,540,550		 	24,539		 	2,185,906		
	 	 หนี้สินอื่น	 	 	 	55,222,997		 	22,570,027	 	14,733,612		 	(8,596,158)	
   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน   146,246,577   68,509,235   107,139,323   37,700,367  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	 	 	 	 	 	 	
	 	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย	 	 	303,545,291		 	241,249,374		 	297,318,596		 	231,704,680		
	 	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด	 	 	23,082,214		 41,620,099		 	15,971,167		 	16,012		
	 	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนทั่วไป	 	 	87,040		 	159,168		 	80,287		 	98,007
	 	 เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย	 	 	-		 	-		 	570,000		 	575,538
	 	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 3,738		 	13,884		 	-		 	-
	 	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย	 	 	(378,317,616)	 	(322,948,161)	 	(364,107,759)	 	(310,009,199)	
	 	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด	 	 	(55,481,769)	 	(68,916,093)	 	(19,000,000)	 	(1,685,778)	
	 	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป	 	 	(84,975)	 	(62,403)	 	(84,975)	 	(1,730)
	 	 เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย	 	 	-		 	-		 	(20)	 	(4,000)
	 	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 (11,071)	 	(18,200)	 	(11,071)	 	-
	 	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 	87,732		 	103,759		 	2,428		 	3,028		
	 	 เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 (4,667,982)	 	(3,737,507)	 	(3,983,518)	 	(2,870,394)	
	 	 เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า	 	 	 	(65,624)	 	(41,882)	 	(65,624)	 	(41,882)	
	 	 เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 	(3,827,570)	 	(4,681,314)	 	(3,608,355)	 	(4,530,125)	
   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (115,650,592)  (117,259,276)  (76,918,844)  (86,745,843) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 	 	 	 	 	 	
	 	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว	(ลดลง)	เพิ่มขึ้น	 		 (17,558,003)	 	36,945,059		 	(17,558,003)	 	36,945,059		
	 	 เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	 	 27	 	(7,179,781)	 	(5,983,150)	 	(7,179,781)	 	(5,983,150)
	 	 เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 	(375,349)	 	(295,400)	 	-		 	-
   เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน   (25,113,133)  30,666,509  (24,737,784)  30,961,909
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด	 	 6		 	-		 	6		 	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ    5,482,858   (18,083,532)  5,482,701   (18,083,567) 
เงินสด	ณ	วันต้นปี	 	 6	 	35,127,058		 	53,210,590		 	35,125,561		 	53,209,128		
เงินสด ณ วันสิ้นปี  6  40,609,916  35,127,058   40,608,262   35,125,561

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(นายบัณฑูร ลํ่าซํา)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 

1 ขอมูลทั่วไป 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เปนบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2519 โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยูเลขท่ี 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ 
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

ธนาคารประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย โดยมีสาขาอยูทั่วทุกภูมิภาคในประเทศและในตางประเทศบางแหง 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ และไดแสดง
รายการตามขอกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 11/2553 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เร่ือง การจัดทําและการ
ประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน รวมถึงประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประกาศสภาวิชาชีพหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวของกับ      
การดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอย และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง วันที่ 1   มกราคม 255  6 
ดังตอไปน้ี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชี เกี่ยวกับ การโอนและการรับโอนสินทรัพย
ทางการเงิน 
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การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประกาศสภาวิชาชีพบัญชีขางตนนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีของธนาคารและบริษัทยอย ซึ่งไดเปดเผยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีได
ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงิน
ที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 เปนตนไป และยังไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินน้ีซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 33 

นอกจากนี้ ธนาคารจัดใหมีการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 
ซึ่งอางอิงจากหลักเกณฑ Basel III โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 

 (ข) เกณฑการวัดมูลคา 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการที่สําคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดังตอไปน้ี 

-  ตราสารอนุพันธเพ่ือคา วัดมูลคาดวยราคายุติธรรม 
-  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน วัดมูลคาดวยราคายุติธรรม 
-  สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย วัดมูลคาดวยราคายุติธรรม 
-  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ วัดมูลคาดวยราคาท่ีตีใหม 

(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

งบการเงินน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของธนาคาร ขอมูลทาง 
การเงินทั้ งหมดแสดงเปนสกุลเงินบาทโดยมีการปดเศษในงบการเงินใหแสดงเปนหลักพันบาท และมีการปดเศษใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินใหแสดงเปนหลักลานบาท หรือยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 

 (ง) การประมาณการและใชวิจารณญาณ 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณการประมาณและ 
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย หน้ีสิน 
รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการจะบันทึกใน
งวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ 
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ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและสมมติฐานสําคัญที่นํามาใชในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่มีสาระสําคัญ
ตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินของธนาคาร ไดถูกเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เร่ืองนโยบายการบัญชีที่
สําคัญและในหมายเหตุเฉพาะเร่ืองอื่น ๆ ดังนี้ 

 หมายเหตุ 4.17 สํารองประกันชีวติ 
  8 ตราสารอนุพันธ 
  9 เงินลงทุนสุทธ ิ

 12 การปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา 
 13 คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 14 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี 
 15 ทรัพยสินรอการขายสุทธ ิ
 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธ ิ
 18 คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธ ิ
 19 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี
 24 ผลประโยชนตอบแทนพนักงานเม่ือเกษียณอาย ุ
 29 หน้ีสินที่อาจเกิดขึน้ในภายหนาและภาระผูกพัน 
 43 ขอมูลการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 
 44 มูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน 
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3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

(ก) ภาพรวม 

ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม และประกาศ 
สภาวิชาชีพบัญชีดังที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ซึ่งมีผลกระทบตอธนาคารและบริษัทยอย มีดังนี้ 

• การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

• การนําเสนอขอมูลสวนงานดําเนินงาน 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหมที่ธนาคารและบริษัทยอยถือปฏิบัติไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ข) 
ถึง 3 (ค) สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และประกาศสภาวิชาชีพบัญชีอื่นที่ออกและปรับปรุงใหมนั้นไมมีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอย 

(ข) การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   

ธนาคารและบริษัทยอยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ืองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) โดยเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายการที่เปนเงินตรา
ตางประเทศและการแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ (รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหมไดรวมอยูใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.26)  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ธนาคารจะรับรูผลตางจากการแปลงคางบการเงินของสาขาในตางประเทศในสกุลเงินที่
ใชในการดําเนินงานใหเปนสกุลเงินที่ใชในการนําเสนองบการเงิน รวมถึงกําไรหรือขาดทุนสวนที่มีประสิทธิผลจากการปองกัน
ความเสี่ยงใหรับรูในสวนของเจาของและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จากเดิมทั้งสองรายการถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ธนาคารไดประเมินถึงผลกระทบตองบการเงินปกอน เม่ือนํามาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 21  (ปรับปรุง 2552) มาถือปฏิบัติ พบวาไม
มีผลกระทบที่มีนยัสําคัญ โดยผลกระทบตองบการเงนิในงวดบัญชีปจจุบันมีดังนี้  

 (หนวย : ลานบาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 กอนเปล่ียนแปลง รายการปรับปรุง +/(-) หลังเปลี่ยนแปลง 
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 

- กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคาของสินทรัพยและหนีส้ิน 
- กําไร (ขาดทุน) จากตราสารปองกันความเสี่ยง 

 
1,392 

(1,198) 

 
(1,392) 
   1,198 

 
- 
- 

กําไรหรือขาดทุน       194    (194) - 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 - กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงาน 

 ในตางประเทศ 
 - กําไร (ขาดทุน) จากตราสารที่ใชปองกันความเสี่ยง 

 
 
- 
- 

 
 

1,392 
(1,198) 

 
 

1,392 
(1,198) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -       194       194 
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(ค) การนําเสนอขอมูลสวนงานดําเนินงาน 

ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอย ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เร่ือง สวนงาน
ดําเนินงาน  นโยบายการบัญชีใหมเกี่ยวกับการแสดงขอมูลสวนงานดําเนินงานน้ันอธิบายในยอหนาถัดไป ธนาคารและบริษัทยอย 
ไดปรับยอนหลังขอมูลตามสวนงานของป 2555 ที่รวมอยูในงบการเงินของธนาคารและบริษัทยอย เพ่ือวัตถุประสงคในการให
ขอมูลเปรียบเทียบ ทั้งนี้การเปล่ียนแปลงดังกลาวกระทบเพียงการเปดเผยขอมูลเทานั้นและไมมีผลกระทบตอสินทรัพย หนี้สิน 
หรือกําไรตอหุนของธนาคารและบริษัทยอย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 นําเสนอมุมมองของผูบริหารในการรายงานขอมูลสวนงาน โดยอางอิงจากขอมูล
ภายในท่ีไดรายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอยอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงานและเพ่ือจัดสรรทรัพยากรใหสวนงานดังกลาว (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 34) ที่ผานมา
ธนาคารและบริษัทยอยนําเสนอขอมูลสวนงานตามสวนงานธุรกิจและสวนงานภูมิศาสตรตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 14 เร่ือง 
การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน  

การเปลี่ยนแปลงการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลสวนงานน้ี มีผลกระทบตอการนําเสนอขอมูล สวนงานดําเนินงาน  
ซึ่งสวนงานใหม มีดังนี้ 
 สวนงาน 1 กลุมลูกคาธุรกิจ  
 สวนงาน 2 กลุมลูกคาบุคคล 
 สวนงาน 3 กลุมธุรกิจบริษัทเมืองไทย กรุป โฮลด้ิง จํากัด 
 สวนงาน 4 กลุมอื่นๆ 

 

4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

4.1 เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของธนาคารและบริษัทยอย และสวนไดเสียของธนาคารในบริษัทรวม 

การรวมธุรกิจ 

ธนาคารและบริษัทยอยบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ ยกเวนในกรณีที่เปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน  

การรวมธุรกิจบันทึกบัญชีโดยวิธีซื้อธุรกิจ ตนทุนการซื้อธุรกิจบันทึกดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่สงมอบตราสารทุนที่ออก 
และหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจนถึง ณ วันท่ีมีการแลกเปลี่ยน 

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนจาก
กิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กิจการตองนําสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา 
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คาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 

คาความนิยมท่ีเกิดจากการซื้อธุรกิจ ไดแกสวนตางระหวางตนทุนการซื้อธุรกิจ ณ วันซื้อที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ
ที่ระบุไดเฉพาะสวนที่เปนของผูซื้อ คาความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการซื้อธุรกิจ ไดแก สวนตางระหวางมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
สุทธิที่ระบุไดเฉพาะสวนที่เปนของผูซื้อที่สูงกวาตนทุนการซื้อธุรกิจ 

- คาความนิยมและคาความนิยมติดลบยกมาที่เกิดจากการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ตกลงรวมธุรกิจกอนวันที่ 1 มกราคม 2551 
แสดงดวยราคาทุนสุทธิคาตัดจําหนายสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และคาเผื่อการดอยคาสะสม 

- คาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจซึ่งวันท่ีตกลงรวมธุรกิจต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2552 แสดงดวย
ราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม คาความนิยมติดลบรับรูรายไดในกําไรหรือขาดทุนในปที่เกิดการรวมธุรกิจ 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของธนาคารและบริษัทยอย การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือธนาคารและบริษัทยอยมีอํานาจ
ควบคุมทั้งทางตรงและทางออมในนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพ่ือไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของ
บริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง นโยบาย
การบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนตามความจําเปนเพ่ือใหเปนนโยบายเดียวกันกับของธนาคาร 

ผลขาดทุนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยจะตองถูกปนสวนไปยังสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมแมวาการ 
ปนสวนดังกลาวจะทําใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

บริษัทรวม 

บริษัทรวมเปนกิจการท่ีธนาคารและบริษัทยอยมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว การมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญถูกสันนิษฐาน
วามีอยูเม่ือธนาคารและบริษัทยอยมีอํานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นต้ังแตรอยละ 20 ถึง รอยละ 50 

การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย โดยรับรูรายการเร่ิมแรกดวยราคาทุน รวมถึงตนทุนที่
เกี่ยวของกับการซื้อที่เกิดจากการทํารายการดังกลาว 

งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอยไดรวมสวนแบงกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนับจากวันที่มีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญ จนถึงวันท่ีการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญนั้นสิ้นสุดลง เม่ือผลขาดทุนท่ีธนาคารและบริษัทยอยไดรับปนสวนจาก
บริษัทรวมมีจํานวนเกินกวาสวนไดเสียในบริษัทรวม มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย รวมถึง 
สวนไดเสียระยะยาวใด ๆ จะถูกทอนลงจนเปนศูนยและหยุดรับรูสวนผลขาดทุน เวนแตกรณีที่ธนาคารและบริษัทยอยมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายหรือตองจายเงินเพ่ือชําระภาระผูกพันแทนในนามบริษัทรวม 
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางธนาคารและบริษัทยอย รวมถึงรายไดหรือคาใชจายท่ียังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจาก
รายการระหวางธนาคารและบริษัทยอยถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจากรายการ
กับบริษัทรวมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาที่ธนาคารและบริษัทยอยมีสวนไดเสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
จริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาท่ีเม่ือไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดขึ้น 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคารที่เสนอ ไดรวมรายการบัญชีของสาขาของธนาคารทั้งในประเทศและตางประเทศ 
โดยไดตัดรายการบัญชีระหวางกันออกแลว 

4.2 เงินสด 

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ  

ธนาคารรับรูรายการและตัดรายการในงบการเงินดวยวิธี Settlement Date  

4.3 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพ่ือคา จัดประเภทเปนเงินลงทุนเพ่ือคา และแสดง
ดวยมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาของหลักทรัพยรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ตราสารหนี้ที่ธนาคารและบริษัทยอยต้ังใจและสามารถถือจนครบกําหนด จัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ีถือจนครบกําหนด เงินลงทุนท่ี
ถือจนครบกําหนดแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายหักดวยขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน ผลตางระหวางราคาทุนท่ีซื้อมากับ
ราคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ 

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเพ่ือคาหรือต้ังใจถือไวจนครบ
กําหนด จัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลคายุติธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมจะรับรูโดยตรงในสวนของเจาของและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีที่เปนเงินลงทุนประเภทที่มี
ดอกเบี้ยจะบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไปและแสดงดวยราคาทุนหักขาดทุนจาก
การดอยคา 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดท่ีเปนเงินลงทุนเพ่ือคาและเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงมูลคายุติธรรมดวยราคา
เสนอซ้ือคร้ังลาสุดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันท่ีรายงาน 

เงินลงทุนในหนวยลงทุนในความตองการของตลาดที่เปนเงินลงทุนเพ่ือคาและเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงมูลคายุติธรรมดวยมูลคา
สินทรัพยสุทธิ (Net Assets Value) ณ วันท่ีรายงาน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลคํ้าประกันที่เปนเงินลงทุนเพ่ือคาและเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงมูลคา
ยุติธรรมที่ คํานวณโดยใชเสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(Thai Bond Market 
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Association Government Bond Yield Curve) ณ วันที่รายงาน สวนพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไมคํ้าประกันและตราสารหนี้
ภาคเอกชน แสดงมูลคายุติธรรมดวยราคาเสนอซื้อของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วันที่รายงาน กรณีไมมีราคาเสนอซื้อ
ดังกลาว จะคํานวณโดยใชเสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ตามระยะเวลาเดียวกันปรับ
ดวยคาความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีตางประเทศที่เปนเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงมูลคายุติธรรมโดยใชราคาเสนอซื้อจาก Bloomberg กรณีไมมี
ราคาเสนอซื้อดังกลาวจะใชราคาชี้แนะ (indicative price) จากบริษัทท่ีรับฝากทรัพยสิน (custodian) 

เงินลงทุนในลูกหนี้ 

เงินลงทุนในลูกหน้ีรับรูเม่ือเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใชในการแลกเปลี่ยน ภายหลังการรับรูมูลคาในคร้ังแรก
แสดงดวยราคาทุนท่ีจายซื้อคงเหลือสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา ทั้งนี้ 

- การรับซื้อหรือรับโอนลูกหน้ีที่เกิดขึ้นกอนวันท่ี 1 มกราคม 2556 บันทึกเปนเงินลงทุนในลูกหน้ี  เม่ือมีการปรับ
โครงสรางหน้ีจะบันทึกบัญชีเปนเงินใหสินเชื่อดวยมูลคายุติธรรม ผลตางระหวางราคาตามบัญชกีับมูลคายุติธรรม
รับรูเปนกําไรหรือขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพยทางการเงินในกําไรหรือขาดทุน 

- การรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้ที่เกิดขึ้นต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 บันทึกเปนเงินลงทุนในลูกหนี้  สําหรับรายการที่มี
เจตนาจะขายลูกหนี้ดังกลาวในอนาคต หรือที่จะรับผลตอบแทนของลูกหนี้ดังกลาวนอกเหนือจากการรับชําระ
กระแสเงินสดตามสัญญาของลูกหนี้อยางมีสาระสําคัญ นอกเหนือจากรายการดังกลาวขางตนจะรับรูเปนเงินให
สินเชื่อ 

การรับรูรายการ 

ธนาคารรับรูรายการและตัดรายการในงบการเงินดวยวิธี Settlement Date 

การดอยคา 

ธนาคารมีการประเมินการดอยคาของเงินลงทุน เม่ือมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นจะเกิดการดอยคาและขาดทุนจากการดอยคาของ
เงินลงทุนทุกประเภทจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

การรับรูรายได 

การรับรูรายไดดอกเบี้ยใชเกณฑคงคาง เงินปนผลจากเงินลงทุนใชเกณฑคงคาง ณ วันที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล กําไรหรือขาดทุน
จากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายเม่ือมีการจําหนาย สวนรายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในลูกหน้ีรับรูดวยวิธี
อัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

การจําหนายเงินลงทุน 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการ 
ตีราคาหลักทรัพยที่เกี่ยวของที่เคยบันทึกในสวนของเจาของ จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

ในกรณีที่มีการจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู
ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
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4.4 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา สวนการ
บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสียสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา 

4.5 เงินใหสินเชื่อ 

เงินใหสินเชื่อแสดงเฉพาะเงินตนไมรวมดอกเบี้ยคางรับ ยกเวนเงินเบิกเกินบัญชี สวนลดรับลวงหนาของเงินใหสินเชื่อที่ยังไมรับรู
เปนรายไดแสดงเปนรายการหักจากเงินใหสินเชื่อ 

ธนาคารรับรูรายการและตัดรายการในงบการเงินดวยวิธี Settlement Date 

4.6 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ธนาคารและบริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจใหสินเชื่อหรือบริหารสินทรัพยต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
ขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้งการประมาณการคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของเงินใหสินเชื่อ สําหรับหนี้ที่มี
ปญหาไดพิจารณาเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของสินเชื่อ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ความสามารถในการชําระ
หนี้ของลูกหน้ี หลักประกัน สถิติของคาความสูญเสีย และคาคาดการณความสูญเสีย เปนตน สวนสินเชื่อปกติไดพิจารณาตาม
ลักษณะทั่วไปของสินเชื่อจากปจจัยท่ีเกี่ยวของในมิติตาง ๆ เชน ขอมูลทางสถิติของคาความสูญเสียในอดีต ความเสี่ยงของสินเชื่อ 
ภาวะเศรษฐกิจ และประสบการณของฝายบริหาร เปนตน ทั้งน้ีสําหรับลูกหน้ีรายใหญพิจารณาเปนรายลูกหน้ีและลูกหน้ีรายยอย
พิจารณาเปนกลุมลูกหน้ีที่มีลักษณะความเส่ียงใกลเคียงกัน 

ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารและบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจใหสินเชื่อหรือบริหารสินทรัพย  
ไดจัดชั้นลูกหน้ีเปน 6 ประเภท โดยหลักเกณฑที่สําคัญในการจัดชั้นหน้ีคือระยะเวลาคางชําระ สําหรับหนี้จัดชั้นปกติ และจัดชั้น
กลาวถึงเปนพิเศษ คํานวณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญขั้นตํ่าตามอัตรารอยละที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดโดยพิจารณามูลคา
หลักประกัน ซึ่งมูลคาหลักประกันที่ใชขึ้นอยูกับประเภทของหลักประกันและวันที่มีการประเมินราคาลาสุด สวนหน้ีจัดชั้นตํ่ากวา
มาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญคํานวณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหน้ี
คงคางตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหน้ี หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะ
ไดรับจากการจําหนายหลักประกันซึ่งเปนไปตามวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิงสําหรับลูกหน้ีที่มีการทําประกันความเส่ียงดานเครดิตกับ 
บริษัทประกันอื่น ต้ังตามขอบเขตที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่สํารองประจําปและการตัดจําหนายหนี้สูญรับรูเปนคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในกําไรหรือ
ขาดทุน หน้ีสูญรับคืนรับรูเปนรายไดโดยแสดงยอดสุทธิกับคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในกําไรหรือขาดทุน 

บริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจประกันชีวิตต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหน้ีและ
ราคาประเมินของหลักประกันของลูกหนี้แตละรายในปจจุบัน 
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4.7 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 

ธนาคารและบริษัทยอยท่ีเปนบริษัทบริหารสินทรัพยจะบันทึกสินทรัพยที่รับโอนมาจากการปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหาดวยมูลคา
ยุติธรรมหักประมาณการคาใชจายในการขาย แตไมเกินกวาจํานวนเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบ้ียคางรับตามสิทธิทางกฎหมาย 
ในกรณีที่การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาเปนการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ี จะมีการคํานวณหามูลคาปจจุบันของ 
กระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากลูกหน้ีคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่มีการปรับโครงสรางหน้ี ผลตางของ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาไดรับในอนาคตที่นอยกวาจํานวนเงินลงทุนในลูกหนี้ จะถูกบันทึกเปนคาเผื่อการปรับ
มูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี และจะถูกตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑการรับชําระและระยะเวลาท่ีเหลือตาม
สัญญาปรับโครงสรางหน้ี  

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ีจากการปรับโครงสรางหนี้ในรูปแบบตางๆ เชน การลดตนเงินและดอกเบ้ีย การโอนสินทรัพย 
การแปลงหนี้เปนทุนของลูกหนี้ และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้จะรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน 

4.8 ทรัพยสินรอการขาย  

ทรัพยสินรอการขายแสดงดวยราคาทุนที่ไดมาหรือราคาตลาดแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา โดยราคาตลาดประมาณจากราคา
ประเมินคร้ังลาสุดสุทธิจากประมาณการคาใชจายในการขายและคาใชจายในการถือครองทรัพยสิน 

ธนาคารมีการประเมินการดอยคาของทรัพยสินรอการขายทุกป 

ขาดทุนจากการดอยคารับรูในกําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายบันทึกเปนรายไดจากการ
ดําเนินงานอื่นหรือคาใชจายอื่นเม่ือมีการจําหนาย 

4.9 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ  

การรับรูและการวัดมูลคา 

สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 

ที่ดินและอาคารแสดงดวยราคาที่ตีใหม ราคาที่ตีใหมหมายถึงมูลคายุติธรรมซึ่งกําหนดจากเกณฑการใชงานของสินทรัพยที่มี
อยูจริง ณ วันที่มีการตีราคาใหมหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมท่ีคํานวณจากมูลคายุติธรรมนั้นและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 
อุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพย
เพื่อใหสินทรัพยนั ้นอยู ในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยายและการบูรณะ 
สถานที่ตั้งของสินทรัพยและตนทุนการกูยืมถือเปนตนทุนของสินทรัพย การซื้อลิขสิทธิ์ซอฟทแวรที่เปนสวนสําคัญในระบบการ
ทํางานของอุปกรณถูกบันทึกเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ 

สวนประกอบของที ่ดิน อาคารและอุปกรณ แตละรายการที ่มีอายุการใหประโยชนไมเทากันจะถูกบันทึกเปนรายการ 
แยกตางหากในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

กําไรและขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับ
มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ และรับรูเปนรายไดอื่นหรือคาใชจายอื่นในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการจําหนาย
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สินทรัพยที่ตีราคาใหม จํานวนเงินที่บันทึกอยูในสวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจะถูกโอนไปยังกําไรสะสมและไมรวม
ในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 

สินทรัพยที่ตีราคาใหม  

ธนาคารไดมีการประเมินมูลคาที่ดินและอาคารโดยผูเชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเปนอิสระตามหลักเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทยอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหที ่ดินและอาคารแสดงมูลคาไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่รายงาน 

มูลคาของสินทรัพยสวนท่ีตีเพ่ิมขึ้นจะบันทึกไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นภายใต “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ยกเวน
กรณีที่เคยประเมินมูลคาของสินทรัพยลดลงและรับรูขาดทุนในกําไรหรือขาดทุนแลว จะบันทึกเฉพาะสวนที่ตีมูลคาเพิ่มในครั้ง
หลังที่เกินกวาสวนท่ีเคยบันทึกมูลคาลดลงของสินทรัพยชิ้นเดียวกัน  

ในกรณีที่มูลคาของสินทรัพยลดลงจากการตีราคาใหมจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนสําหรับมูลคาที่ลดลงเฉพาะจํานวนที่ลดลง
มากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่เคยบันทึกไวคร้ังกอนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพยชิ้นเดียวกันน้ัน 

สวนเกินจากการตีราคาทรัพยสินจะถูกตัดบัญชีเทากับผลตางระหวางคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ตีราคาใหมกับคาเสื่อมราคา
ของสินทรัพยในราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปปรับเพ่ิมบัญชีกําไรสะสม 

สินทรัพยที่เชา 

สัญญาการเชาที่ธนาคารและบริษัทยอยไดรับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินที่เชานั้นเปนสวนใหญ 
จัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน อุปกรณที่ไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือ 
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวาหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและ
ขาดทุนจากการดอยคา คาเชาท่ีชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพ่ือทําให
อัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือ
ขาดทุน 

รายจายฝายทุนท่ีเกิดขึ้นภายหลัง 

คาใชจายที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกี่ยวของกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพยที่เกี่ยวของ หากมี
ความเปนไปไดคอนขางแนวาธนาคารและบริษัทยอยจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยดังกลาวและ
สามารถวัดมูลคาตนทุนรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ คาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลังจะบันทึกเปนคาใชจายในงวดที่
เกิดขึ้น 

คาเสื่อมราคา 
คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือตนทุน
ในการเปล่ียนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพยแตละรายการ   
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อาคารที่ไดมากอนเดือนกรกฎาคม 2539 คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีมูลคาตนทุนคงเหลือ (declining balance method) 
อาคารและอุปกรณ ที่ไดมาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2539 คาเสื่อมราคาคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรง อายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภทมีดังนี้ 

อาคาร  15-50 ป 
อาคารที่สรางบนที่ดินเชา  ตามอายุสัญญาเชา 
อุปกรณ เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง เคร่ืองใชสาํนักงานและยานพาหนะ 4-20  ป 

วิธีการคํานวณคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือของสินทรัพยมีการทบทวนทุกปและปรับปรุง
ตามความเหมาะสม  

4.10 คาความนิยมและสินทรพัยไมมีตัวตนอื่น 

คาความนิยม 
คาความนิยมที่ไดมาจากการซื้อกิจการของบริษัทยอยแสดงรวมอยูในคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน การวัดมูลคา 
คาความนิยม ณ วันที่ซื้อแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.1 การวัดมูลคาคาความนิยมในภายหลังวัดดวยราคาทุน
หักคาเผื่อการดอยคาสะสม  การทดสอบการดอยคาของคาความนิยมอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.14 

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ๆ 
สินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นที่มีอายุการใชงานจํากัดแสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม 

คาใชจายที่เกิดขึ้นภายหลัง 
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ธนาคารและบริษัทยอยจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการดังกลาวและสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือที่เกี่ยวของ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง จะบันทึกเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น 

คาตัดจําหนาย 
คาตัดจําหนายรับรูโดยคํานวณดวยวิธีเสนตรง ซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนในอนาคตจาก
สินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งไมรวมคาความนิยม โดยเร่ิมตัดจําหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน โดยอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย แตละประเภทมี
ดังนี้  

โปรแกรมคอมพิวเตอร 5-15 ป 
คาใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน 10 ป 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนจะถูกประเมินการดอยคาอยางมีระบบ ณ ทุกวันท่ีรายงาน 

คาตัดจําหนายท่ีเกิดขึ้นในแตละงวดจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือจะถูกทบทวนทุกสิ้นปและจะปรับปรุงตามความ
เหมาะสม 
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4.11 สิทธิการเชา  

สิทธิการเชาแสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม การตัดจําหนายคํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา และรับรูเปน
คาใชจายในกําไรหรือขาดทุน 

4.12 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดแก อาคารและพ้ืนท่ีเพ่ือใหเชาของธนาคารและบริษัทยอย วัดมูลคาเมื่อเร่ิมแรกดวยราคาทุนและ
วัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมโดยแสดงเปนสวนหน่ึงของสินทรัพยอื่นสุทธิ การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของอาคาร
และพ้ืนท่ีเพ่ือใหเชาดังกลาวรับรูในกําไรหรือขาดทุน  

4.13 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน
ตามวัตถุประสงคในการนําเสนองบการเงินและจํานวนที่ใชเพ่ือความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใช
อัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษทีี่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ 
วันท่ีรายงาน 

การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่ธนาคารและบริษัท
ยอยคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

ธนาคารและบริษัทยอยตองคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณทางภาษีที่ไมแนนอนในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินได ธนาคาร
และบริษัทยอยเชื่อวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ภาษีเงินไดคางจายเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี ประสบการณในอดีต และการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เหตุการณในอนาคต  ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สามารถหักกลบรายการไดเม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดนี้ประเมิน
โดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกัน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน
เพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงานและปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

4.14 การดอยคา 

สินทรัพยตามบัญชีของธนาคารและบริษัทยอยไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงชี้เร่ืองการดอยคาหรือไม ในกรณี
ที่มีขอบงชี้การดอยคาจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนที่มี
อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใชงาน มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจะถูกประมาณในชวงเวลาเดียวกันของ
แตละป  
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ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวา
มูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเวนแตเมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของ
สินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ ้นเดียวกันที ่เคยรับรูในสวนของเจาของและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี ้จะรับรูใน 
สวนของเจาของ 

เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของเจาของและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
และมีความชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของเจาของและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุน
เปนผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทาง
การเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหลักทรัพยที่ถือไวจนกวาจะครบกําหนดและลูกหนี้ที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย คํานวณ
โดยการหามูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง สําหรับลูกหนี้
ระยะสั้นไมมีการคิดลด 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการ 
กระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ี
อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงิน
สดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้น
เกี่ยวของดวย 

การกลับรายการดอยคา 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน จะถูกกลับรายการเม่ือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการ
เพ่ิมขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่บันทึกโดยวิธี
ราคาทุนตัดจําหนาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน สวนสินทรัพยทางการเงินที่จัดประเภทเปนหลักทรัพย
เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรูโดยตรงในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ  

ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพย
ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันท่ีที่ออกรายงานวามีขอบงชี้เร่ืองการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการ
ดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการ 
ดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือ 
คาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
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4.15 หนี้สินประเภทมีดอกเบี้ย 

หนี้สินประเภทมีดอกเบี้ยรับรูเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายที่เกี่ยวของกับการกูยืมเงิน ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก
หนี้สินที่มีดอกเบี้ยจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย  ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนด 
ไถถอน จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมตามเกณฑอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

ธนาคารรับรูรายการและตัดรายการในงบการเงินดวยวิธี Settlement Date 

4.16 ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูเมื่อธนาคารและบริษัทยอยมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบัน อันเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตซึ่งสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ และมีความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตอง
ถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี ้สินดังกลาว หากมูลคาของเงินตามระยะเวลามีผลกระทบตอประมาณการหนี ้สินอยางมี
สาระสําคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคต โดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบัน
กอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีตอหนี้สิน 
ประมาณการหน้ีสินสวนท่ีเพ่ิมขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน  

ประมาณการหน้ีสินสําหรับภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน พิจารณาจากรายการท่ีมีความเส่ียงดานเครดิต 
เชน การรับอาวัลต๋ัวเงิน การรับรองต๋ัวเงิน การคํ้าประกันการกูยืมเงิน การคํ้าประกันอื่น ๆ ภาระผูกพันตามเล็ตเตอรออฟเครดิต 
เปนตน โดยจะบันทึกเฉพาะท่ีเปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 
สงสัย สงสัยจะสูญและสูญ อัตราที่ใชคํานวณประมาณการหนี้สินใชอัตราเดียวกันกับการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
รายน้ัน ๆ 

4.17 เงินสํารองประกันชีวิต 

(ก) สํารองประกันชีวิตเปนยอดเงินสํารองสะสมสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตท่ีมีผลคุมครองอยู ณ วันท่ีรายงานเงินสํารองประกัน
ชีวิตคํานวณตามวิธีเงินสํารองจากเบี้ยประกันภัยสุทธิ “Net Premium Level Reserve” ซึ่งเปนวิธีทางคณิตศาสตร
ประกันภัย โดยมีขอสมมติที่เกี่ยวของคืออัตรามรณะ อัตราทุพพลภาพและอัตราคิดลด ซึ่งเงินสํารองดังกลาวจะถูกจัดสรรไว
สําหรับภาระผูกพันที่มีตอผูเอาประกันภัยในอนาคต และจะมีการจัดสรรเงินสํารองเพ่ิมเติมหรือมีการเปล่ียนแปลงขอสมมติ
ถาเงินสํารองท่ีคาดการณไวไมเพียงพอสําหรับภาระผูกพันในอนาคต 

(ข) สํารองเบี้ยประกันภัยประกอบดวยสํารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายไดสําหรับประกันภัยกลุมและประกันภัยระยะสั้น 
คํานวณตามสัดสวนของเบ้ียประกันภัยตามระยะเวลาคุมครองท่ีเหลือของแตละกรมธรรม 

ณ วันที่รายงาน บริษัทยอยทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน โดยเปรียบเทียบสํารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายไดกับ
สํารองความเส่ียงภัยที่ยังไมสิ้นสุดซึ่งพิจารณาจากการคํานวณสินไหมและตนทุนท่ีเกี่ยวของที่คาดวาจะเกิดขึ้นตาม
ระยะเวลาคุมครองท่ีเหลือของกรมธรรม กรณีสํารองความเส่ียงภัยท่ียังไมสิ้นสุดมากกวาสํารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไมถือเปน
รายได สวนเกินดังกลาวรับรูในสวนของสํารองเบี้ยประกันภัย 
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4.18 เงินจายตามกรมธรรมประกันชีวิต 

เงินจายตามกรมธรรมประกันชีวิตบันทึกเม่ือไดรับแจงหรือเม่ือกรมธรรมครบกําหนด 

4.19 ผลประโยชนพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให 

หน้ีสินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจายชําระสําหรับการจายโบนัสเปนเงินสดระยะส้ัน หากธนาคารและบริษัทยอยมีภาระผูกพันทาง
กฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานในปจจุบันท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการที่พนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพัน
นี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงิน 

ธนาคารไดจัดต้ังเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน ตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเขาเปน
กองทุนจดทะเบียนโดยไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2537 ตามระเบียบกองทุนฯ พนักงานประจํามีสิทธิ
สมัครเขาเปนสมาชิกของกองทุนฯ โดยพนักงานสามารถเลือกท่ีจะจายสมทบเขากองทุนในอัตราคงท่ี หรือในอัตราเทากับที่
ธนาคารจายสมทบฯ ตามชวงอายุงานโดยธนาคารจะจายสมทบในอัตรารอยละ 3.0 - 4.5 ตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งพนักงาน
จะไดรับผลประโยชนดังกลาวเมื่อพนสภาพจากการเปนพนกังาน ยกเวนกรณีเลิกจางโดยไมจายคาชดเชย 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

ตามกฎหมายแรงงานและนโยบายการจางงานของธนาคารและบริษัทยอย พนักงานทุกคนจะไดรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ 

ธนาคารและบริษัทยอยคํานวณประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันที่กําหนดในแผนการจายชดเชย ซึ่งไดนําขอมูลทางสถิติมา
เปนปจจัยในการประมาณจํานวนผลประโยชนในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรับจากการทํางานในปปจจุบันและปกอน ๆ และคิดลด
เพ่ือใหเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาครบกําหนด
จายชําระของหนี้สินจากภาระผูกพันโดยประมาณ ผลประโยชนตอบแทนพนักงานเม่ือเกษียณอายุคํานวณตามวิธี The Projected 
Unit Credit Method โดยนักคณิตศาสตรประกันภัย โดยแสดงเปนสวนหน่ึงของประมาณการหน้ีสิน และรับรูคาใชจายท่ีเกี่ยวกับ
คาตอบแทนพนักงานเกษียณอายุในสวนของตนทุนบริการปจจุบันและตนทุนดอกเบี้ยเปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานในกําไรหรือ
ขาดทุน และรับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยจากการปรับสมมติฐานท่ีรับรูทั้งจํานวนใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดท่ีเกิด 

4.20 การรับรูรายได 

ธนาคารรับรูรายไดดอกเบี้ยและสวนลดจากเงนิใหสินเชื่อโดยใชเกณฑคงคาง ยกเวนดอกเบี้ยที่คางชําระเปนระยะเวลารวมกันเกิน
กวา 3 เดือน ไมวาลูกหน้ีรายน้ันจะมีหลักประกันหรือไม จะรับรูเปนรายไดเม่ือไดรับชําระ 

ธนาคารบันทึกยกเลิกรายไดดอกเบี้ยคางรับจากเงินใหสินเชื่อที่คางชําระเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือน นับจากวันเร่ิมคาง
ชําระ เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย 
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บริษัทยอยท่ีเปนบริษัทบริหารสินทรัพยรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในลูกหนี้และเงินใหสินเชื่อ โดยใชเกณฑเม่ือไดรับชําระ 

รายไดจากการซื้อสิทธิเรียกรองของบริษัทยอย รับรูเปนรายไดโดยใชเกณฑคงคาง 

รายไดจากสัญญาเชาของบริษัทยอย มีการรับรูรายได ดังนี้ 

- รายไดจากสัญญาเชาการเงิน รับรูเปนรายไดตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง โดยคํานวณจาก
เงินลงทุนสุทธิที่คงเหลืออยูในแตละงวด เวนแตกรณีลูกหนี้ที่คางชําระเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือน บันทึกรายได
ตามเกณฑเงินสด 

- รายไดจากสัญญาเชาดําเนินงาน รับรูเปนรายไดตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ เวนแตกรณีลูกหน้ีที่คางชําระเปนระยะเวลา
รวมกันเกินกวา 3 เดือน บันทึกรายไดตามเกณฑเงินสด 

เบี้ยประกันชีวิตบันทึกเปนรายไดเม่ือคําขอผานการพิจารณารับประกันแลว คาเบี้ยประกันท่ียังเก็บเงินไมไดซึ่งมีอยู ณ วันท่ี
รายงาน รับรูเปนรายไดเฉพาะเบี้ยประกันของกรมธรรมที่มีผลบังคับใชอยู โดยคํานวณเบ้ียประกันคางรับจากอัตราตออายุเฉลี่ย 

4.21 การรับรูคาใชจายดอกเบี้ย  

การรับรูคาใชจายดอกเบี้ยใชเกณฑคงคาง 

4.22 ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในสวนของเจาของรับรูโดยตรงในสวนของเจาของ 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายโดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจํางวดที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่
ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอน ๆ 

4.23 กําไรตอหุน 

กําไรตอหุ นขั ้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสวนที่เปนของธนาคารดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี ่ยถวงนํ้าหนักที่
ออกจําหนายในระหวางงวด 

4.24 ตราสารอนุพันธ 

ตราสารอนุพันธเพ่ือคา  ธนาคารบันทึกตราสารอนุพันธเพื่อคาทุกประเภทดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาตลาดที่มีสภาพคลอง
สูง (Liquid Market Price) โดยอางอิงจากราคาซื้อขายในตลาด ราคาเสนอของนายหนาหรือตัวแทน ราคาซื้อขายของรายการ
ที่คลายคลึงกัน  หรือราคาที่คํานวณจากแบบจําลองโดยใชขอมูลที่หาไดจากตลาด (Observable Market Data) ปรับดวย 
คาความเสี่ยงดานเครดิตของคูคาแตละราย และคาความเสี ่ยงดานอื ่นๆ เพื่อสะทอนสภาพคลองและคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานในอนาคต โดยธนาคารจะรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมทั้งที่เปนกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง และกําไร
ขาดทุนที ่เกิดขึ ้นจริงในกําไรหรือขาดทุน โดยแสดงรวมอยู ในกําไรขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตรา
ตางประเทศคูกับสินทรัพยหรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเพื่อใหสินทรัพยหรือหนี้สิน ตราสารอนุพันธทางการเงินแสดง
มูลคายุติธรรม ณ วันที่รายงาน 
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ตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง  ธนาคารปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโดยการทําธุรกรรม 
ตราสารอนุพันธ เชน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swaps) สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
(Forward Exchange Contracts) ธนาคารรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธให
สอดคลองกับการรับรูรายไดหรือคาใชจายของรายการที่ถูกปองกันความเส่ียง (Hedged Item) ดังนี้ 

1. กรณีธนาคารรับรูรายการที่ถูกปองกันความเสี่ยงดวยมูลคายุติธรรม ตราสารอนุพันธที่ใชปองกันความเสี่ยงจะรับรูดวย
มูลคายุติธรรม  

2. กรณีธนาคารรับรูรายการท่ีถูกปองกันความเสี่ยงตามเกณฑคงคาง ตราสารอนุพันธที่ใชปองกันความเสี่ยงจะรับรูตาม
เกณฑคงคาง 

ธนาคารรับรูรายการและตัดรายการในงบการเงินดวยวิธี Trade Date 

4.25 ตราสารทางการเงินแบบผสม 

ตราสารทางการเงินแบบผสม (Hybrid Instrument) ประกอบดวยตราสารทางการเงินหลักท่ีไมใชตราสารอนุพันธ (Host 
contract) และตราสารอนุพันธแฝง (Embedded Derivatives) ธนาคารบันทึกตราสารทางการเงินหลักโดยใชหลักการบัญชี
ตามประเภทของตราสารทางการเงินหลัก และบันทึกแยกตราสารอนุพันธแฝงออกจากตราสารทางการเงินหลัก โดยวัดมูลคา
ตราสารอนุพันธแฝงดวยมูลคายุติธรรมตามหลักเกณฑการพิจารณาความสัมพันธระหวางตราสารทางการเงินหลักและตราสาร
อนุพันธแฝง เม่ือเขาเงื่อนไขทุกขอดังนี้ 

1. ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของตราสารทางการเงินหลักและตราสารอนุพันธแฝงไมมีความสัมพันธอยางใกลชิด 
2. ตราสารอนุพันธแฝงที่แยกออกมาตองมีคุณลักษณะครบถวนของตราสารอนุพันธ 
3. ตราสารทางการเงินแบบผสมไมไดถูกวัดดวยมูลคายุติธรรม เพ่ือรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน 

ในกรณีที่ไมเขาเงื่อนไขดังกลาว ธนาคารจะบันทึกบัญชีตราสารทางการเงินแบบผสมโดยไมแยกตราสารอนุพันธแฝง และใช
หลักการบัญชีตามประเภทของตราสารทางการเงินหลัก  

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธแฝงที่แยกออกจากตราสารทางการเงินหลักจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ธุรกรรมเงินกูยืมที่มีอนุพันธแฝง (Structured Note) เปนตราสารทางการเงินแบบผสมประเภทหนึ่งที่ประกอบดวยตราสารทาง
การเงินประเภทเงินกูยืม (Host contract) และตราสารอนุพันธแฝง (Embedded Derivative) ธนาคารมีแนวทางบริหารจัดการ
เพ่ือรองรับการทําธุรกรรมเงินกูยืมที่มีอนุพันธแฝง (Structured Note) และมีการบันทึกบัญชีและประเมินมูลคายุติธรรมท่ีสอดคลอง
กับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IAS 39) และประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 2/2554 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2554 เร่ือง การอนุญาตใหธนาคารพาณิชยทําธุรกรรมเงินกูยืมที่มีอนุพันธแฝง ที่กําหนดใหธนาคารปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ (IAS 39) โดยธนาคารสามารถเลือกจัดประเภทหนี้สินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรมเม่ือเปนไป
ตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

1. เปนเคร่ืองมือสําหรับขจัดหรือลดความผันผวนของกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากวิธีการบัญชีที่ตางกันในการวัดมูลคาหรือ
รับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินไดอยางมีสาระสําคัญ 
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2. เปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงหรือการลงทุนเพ่ือใหสอดคลองกับ 

- นโยบายบริหารความเสี่ยงหรือการลงทุนที่ธนาคารกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร และ 
- แนวทางการประเมินผลสินทรัพยหรือหน้ีสินบนพ้ืนฐานของมูลคายุติธรรม 

3. เปนตราสารการเงินท่ีมีอนุพันธแฝงที่สามารถเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดจากตราสารนั้นอยางมีสาระสําคัญและเขา
เงื่อนไขการบันทึกแยกตราสารอนุพันธแฝงออกจากตราสารทางการเงินหลัก 

การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมจะรับรูผานกําไรหรือขาดทุนทั้งจํานวน โดยแสดงเปนรายการกําไรขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทาง
การเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรมคูกับหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และเม่ือจัดประเภทเปนหน้ีสินทางการเงินที่
กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม แลวจะไมสามารถโอนเปลี่ยนประเภทเพ่ือรับรูรายการดวยหลักการบัญชีอื่นไดอีก 

ทั้งนี้ หากธนาคารไมเลือกหรือไมสามารถจัดประเภทหนี้สินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรมตามเงื่อนไขขางตน 
ธนาคารจะดําเนินการตามหลักเกณฑการพิจารณาตราสารทางการเงินแบบผสม  

การรับรู กําไร /ขาดทุนจากการว ัดมูลคาย ุต ิธรรม ณ ว ันแรกที ่ทํารายการ  (Day One Profit or Loss) สําหร ับ 
ตราสารอนุพันธเพื่อคา ธนาคารรับรูกําไร/ขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรม ณ วันแรกที่ทํารายการในกําไรหรือขาดทุนทันที 
กรณีที่มูลคายุติธรรมไดมาจากขอมูลที่หาไดจากตลาด (Observable Market Data) หรือรายการอื่นที่มีลักษณะเทียบเทา หรือ
ราคาที่คํานวณจากแบบจําลอง (Valuation Technique) ซึ่งใชขอมูลที่อางอิงจากตลาดในการคํานวณ สําหรับตราสารทาง
การเงินแบบผสมและสําหรับตราสารอนุพันธเพื่อคาที่มูลคายุติธรรมไมเขาหลักเกณฑดังกลาว (Unobservable Market) 
ธนาคารทยอยรับรูกําไร/ขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรม ณ วันแรกที่ทํารายการดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาหรือวิธี
อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง (Effective Interest Rate) จนกวาจะเขาหลักเกณฑ Observable Market Data จึงจะรับรูกําไร/ขาดทุน
สวนที่เหลือทั้งจํานวนในกําไรหรือขาดทุน 

ธนาคารรับรูรายการและตัดรายการในงบการเงินดวยวิธี Settlement Date 

4.26 รายการสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ  

1.  การแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศบันทึกเปนสกุลเงินหลักที่ธนาคาร สาขาในตางประเทศและบริษัทยอย
นั้นๆ ใชในการดําเนินธุรกิจ  โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือ ณ วันที่รายงานของสินทรัพยที่เปนตัว
เงินและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินจะแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนอางอิงตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันนั้น สําหรับรายการสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินที่รับรูดวยราคาทุนจะแปลงคาเปนสกุล
เงินท่ีใชในการดําเนินงานดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ  

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูในกําไรหรือขาดทุน ในกรณีเงินลงทุนเผื่อขายท่ีเปนเงินตรา
ตางประเทศรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศในสวนของเจาของและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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2.  การแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ 

งบแสดงฐานะทางการเงินของสาขาในตางประเทศที่สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานไมใชสกุลเงินบาทแปลงคาเปนสกุลเงิน
บาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนอางอิงตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่รายงาน สําหรับงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของสาขาของธนาคารในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนอางอิงตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ณ วันท่ีเกิดรายการ 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของสาขาของธนาคารในตางประเทศใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเปน
รายการผลตางจากการแปลงคางบการเงินในสวนของเจาของ 

กําไรหรือขาดทุนสวนที่มีประสิทธิผลจากการแปลงคารายการตราสารทางการเงินและตราสารอนุพันธที่ใชในการปองกันความ
เสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในการดําเนินงานในตางประเทศในสวนท่ีเกิดจากการแปลงคาดวยอัตราแลกเปล่ียนทันที (Spot rate)  
ใหรับรูเขาสวนของเจาของโดยตรงและแสดงเปนรายการหักกลบกับผลตางจากการแปลงคางบการเงินของสาขาของธนาคาร 
ในตางประเทศ จนกวามีการจําหนายเงินลงทุนในสาขาตางประเทศน้ันออกไป จึงจะรับรูรายการดังกลาวในกําไรหรือขาดทุน  
จากที่เคยรับรูรายการทั้งหมดดังกลาวน้ีในกําไรหรือขาดทุน สวนรายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากสวนตางระหวางอัตรา
แลกเปลี่ยนลวงหนากับอัตราแลกเปลี่ยนปจจุบัน (Forward point) จะรับรูตามเกณฑคงคางในกําไรหรือขาดทุน 

4.27 นโยบายบัญชีแบบ Trade Date - Settlement Date  

นโยบายบัญชีแบบ Trade Date คือ การรับรูรายการในงบการเงินตั้งแตวันที่คูสัญญาทั้งสองทําการตกลงซื้อขาย และการตัด
รายการออกจากงบการเงินในวันที่คูสัญญาทั้งสองทําการตกลงซื้อขาย ทั้งที่เกิดจากสัญญาสิ้นสุด ครบกําหนด หรือยกเลิก 
พรอมทั้งรับรูกําไรขาดทุนจากการซ้ือขาย  

นโยบายบัญชีแบบ Settlement Date คือ การรับรูรายการในงบการเงินในวันที่จายชําระเงินและสงมอบสินทรัพย และการตัด
รายการออกจากงบการเงินในวันที่รับชําระเงินและสงมอบสินทรัพย พรอมทั้งรับรูกําไรขาดทุนจากการซ้ือขาย  

4.28 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากสวน
งานดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล สําหรับรายการที่ไมไดใชในการตัดสินใจดานการ
ดําเนินงานแยกตามสวนงานไดแสดงไวเปนยอดรวม 

รายงานทางการเงินจําแนกตามภูมิศาสตรแสดงตามธุรกรรมของธนาคารและบริษัทยอยท่ีเกิดขึ้นในประเทศและตางประเทศ 
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5 เงินกองทุนตามกฎหมาย 

อัตราสวนเงินกองทุนตามกฎหมายตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คํานวณจากงบการเงินเฉพาะของ
ธนาคาร ซึ่งธนาคารเลือกคํานวณดวยวิธี Standardized Approach ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย อางอิงตาม
หลักเกณฑ Basel III ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 

 (หนวย : ลานบาท) 
 2556 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1   
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของ  

 ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว และสวนเกินมูลคาหุนสามัญ  42,036 
 ทุนสํารองตามกฎหมาย  3,050 
 กําไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร  130,386 
 รายการอื่นของสวนของเจาของ  12,206 
 รายการหักจากเงนิกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของ   (6,468) 
 รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 1  181,210 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2  
 หุนกูดอยสิทธ ิ  31,935 
 เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ   16,820 
 รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 2   48,755 

 รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น  229,965 
 

 รวมสินทรัพยเสี่ยง  1,508,096 
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  (หนวย : รอยละ) 

 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ง 
ขั้นตํ่าตามท่ี  
ธปท. กําหนด 

 
2556 

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 6.00  12.02 
 อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของ 4.50  12.02 
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 -  3.23 
อัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้น 8.50  15.25 

 
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 4/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับ
ธนาคารพาณิชย กําหนดใหธนาคารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผานชองทางเว็บไซตของธนาคาร
ภายใตสวนนักลงทุนสัมพันธ “http://www.kasikornbank.com/TH/Investors/FinanInfoReports/Pages/FinancialReports.aspx” 
ภายใน 4 เดือน หลังจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 5/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เร่ือง การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับ 
กลุมธุรกิจทางการเงิน กําหนดใหกลุมธุรกิจทางการเงินเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผานชองทาง
เ ว็บ ไซต ของธนาคารภายใตส วน นักลงทุนสัม พันธ  “http://www.kasikornbank.com/TH/Investors/FinanInfoReports/Pages 
/FinancialReports.aspx” ภายใน 4 เดือน หลังจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 

6 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสดที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้  
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนเผือ่ขาย*  (50)  2,059  699  1,057 
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินเพ่ิมขึ้น*             -  1,320             -  1,320 
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินท่ีถือเปนรายการท่ีเกิดขึ้นแลว*  (125)  (147)  (125)  (147) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ*  187             -  187             - 
รับโอนทรัพยสินรอการขายจากการประมูลซื้อและรบัชําระหนี ้  3,595  2,071  3,479  1,990 
* สุทธิจากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
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7 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย) 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ(สินทรัพย) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
1.  ในประเทศ       

ธนาคารแหงประเทศไทย และ
กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ  5,803  136,510  142,313  14,999  169,268  184,267 

ธนาคารพาณิชย  590  14,237  14,827  1,263  34,296  35,559 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  140  70  210  137  5,434  5,571 
สถาบันการเงินอืน่   1,995   6,000   7,995   2,249   5,613   7,862 

 รวม  8,528  156,817  165,345  18,648  214,611  233,259 
บวก ดอกเบีย้คางรับ  -  92  92  -  152  152 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   -    (93)   (93)   -    (214)   (214) 
 รวมในประเทศ   8,528  156,816  165,344  18,648   214,549   233,197 

2.  ตางประเทศ       
เงินดอลลารสหรัฐฯ  5,410  11,337  16,747  7,092  501  7,593 
เงินเยน  91  -  91  191  -  191 
เงินยูโร  715  -  715  456  -  456 
เงินสกุลอื่น   2,373   17,869   20,242   1,820   6,693   8,513 

 รวม  8,589  29,206  37,795  9,559  7,194  16,753 
บวก  ดอกเบีย้คางรับ  1  196  197  2  47  49 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   -    (54)   (54)   -    (20)   (20) 
 รวมตางประเทศ   8,590   29,348   37,938   9,561   7,221   16,782 

 รวมในประเทศและตางประเทศ  17,118  186,164  203,282  28,209  221,770  249,979 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
1.  ในประเทศ       

ธนาคารแหงประเทศไทย และ
กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ  5,803  136,510  142,313  14,999  168,589  183,588 

ธนาคารพาณิชย  8  12,505  12,513  792  32,881  33,673 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  -  -   -  -  5,384   5,384 
 สถาบันการเงินอืน่   1,995   6,000   7,995   2,249   5,813   8,062 

 รวม  7,806  155,015  162,821  18,040  212,667  230,707 
บวก ดอกเบีย้คางรับ  -  74  74  -  143  143 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   -    (62)   (62)   -    (184)   (184) 
 รวมในประเทศ   7,806   155,027   162,833   18,040   212,626   230,666 

2.  ตางประเทศ       
เงินดอลลารสหรัฐฯ  5,410  11,337  16,747  7,092  501  7,593 
เงินเยน  91  -  91  191  -  191 
เงินยูโร  715  -  715  456  -  456 
เงินสกุลอื่น   2,373   17,869   20,242   1,820   6,693   8,513 

 รวม  8,589  29,206  37,795  9,559  7,194  16,753 
บวก  ดอกเบีย้คางรับ  1  196  197  2  47  49 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   -    (54)   (54)   -    (20)   (20) 
 รวมตางประเทศ   8,590   29,348   37,938   9,561   7,221   16,782 

 รวมในประเทศและตางประเทศ  16,396  184,375  200,771  27,601  219,847  247,448 
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8 ตราสารอนุพันธ 

มูลคายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบงตามประเภทความเสี่ยง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 
 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 มูลคายุติธรรม จํานวนเงินตามสัญญาตามระยะเวลาคงเหลือ 
 สินทรัพย หน้ีสิน ไมเกิน 1 ป เกิน 1 ป รวม 

ประเภทความเสี่ยง 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
อัตราแลกเปลี่ยน  27,240  12,692  26,332  9,836  1,325,336  818,259  142,409  255,867  1,467,745  1,074,126 
อัตราดอกเบี้ย  8,621  9,277  8,672  9,941  206,327  295,832  632,727  748,450  839,054  1,044,282 
อื่น ๆ           
     - โภคภัณฑ  485  376  462  363  17,804  16,311  -  604  17,804  16,915 
     - ตราสารทุน  36  112  -  -  43  27  39  46  82  73 
     - อื่น ๆ   (476)   (345)   (3)   -    -    -    -    -    -    -  

รวม  35,906  22,112  35,463  20,140  1,549,510  1,130,429  775,175  1,004,967  2,324,685  2,135,396 
 
 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 มูลคายุติธรรม จํานวนเงินตามสัญญาตามระยะเวลาคงเหลือ 
 สินทรัพย หน้ีสิน ไมเกิน 1 ป เกิน 1 ป รวม 

ประเภทความเสี่ยง 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
อัตราแลกเปลี่ยน  27,389  12,846  25,774  9,837  1,325,163  818,373  136,832  257,339  1,461,995  1,075,712 
อัตราดอกเบี้ย  8,621  9,277  8,672  9,941  206,327  295,832  632,727  748,450  839,054  1,044,282 
อื่น ๆ           
     - โภคภัณฑ  485  376  462  363  17,804  16,311  -  604  17,804  16,915 
     - ตราสารทุน  33  112  -  -  -   27  39  46  39  73 
     - อื่น ๆ   (476)   (345)   (3)   -    -    -    -    -    -    -  

รวม  36,052  22,266  34,905  20,141  1,549,294  1,130,543  769,598  1,006,439  2,318,892  2,136,982 
 
สัดสวนการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธแบงตามประเภทคูสัญญาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 
2555 ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 

คูสัญญา สัดสวน (รอยละ) สัดสวน (รอยละ) 
สถาบันการเงิน  76  75  76  75 
บุคคลภายนอก   24   25   24   25 
 รวม  100  100  100  100 
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9 เงินลงทุนสุทธ ิ

9.1 ประเภทเงินลงทุน 

 เงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
 มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม 
 1. เงนิลงทุนเพ่ือคา     
 1.1 หลกัทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  10,757  5,604  10,757  5,604 
 1.2 ตราสารหน้ีภาคเอกชน  940  1,455  940  1,455 
 1.3 ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ   360   566   275   275 
 รวม   12,057   7,625   11,972   7,334 
 2. เงนิลงทุนเผื่อขาย     
 2.1 หลกัทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  294,699  225,700  291,233  223,262 
 2.2 ตราสารหน้ีภาคเอกชน  4,507  2,266  3,823  2,188 
 2.3 ตราสารหน้ีตางประเทศ  15,680  11,113  5,167  4,563 
 2.4 ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ   18,378  17,616  2,265  2,628 
 2.5 ตราสารทุนในความตองการของตลาดตางประเทศ   3,118   1,958   2,348   1,483 
 รวม  336,382  258,653  304,836  234,124 

 



115 
รายงานทางการเงิน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

38 

 

  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
 ราคาทุน/ 

ราคาทุน 
ตัดจําหนาย 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน 

ตัดจําหนาย 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน 

ตัดจําหนาย 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน 

ตัดจําหนาย 
 3. ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด     
 3.1 หลกัทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  98,993  71,747  4,062  1,179 
 3.2 ตราสารหน้ีภาคเอกชน  42,117  37,694  583  583 
 3.3 ตราสารหน้ีตางประเทศ  4,253  3,687  -  - 
 3.4 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา   1,797   1,733   1,785   1,721 
  รวม  147,160  114,861  6,430  3,483 
 หัก  คาเผื่อการดอยคา   (647)   (647)   (627)   (627) 
  รวม  146,513  114,214   5,803   2,856 
 4. เงนิลงทุนท่ัวไป     
 4.1 ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการ 
  ของตลาดในประเทศ   1,308  1,449  997  1,137 
 4.2 ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการ 
  ของตลาดตางประเทศ   524   439   524   439 
  รวม  1,832  1,888  1,521  1,576 
 หัก  คาเผื่อการดอยคา   (217)   (217)   (100)   (100) 
  รวม   1,615   1,671   1,421   1,476 
 รวมเงินลงทุนสุทธิ  496,567  382,163  324,032  245,790 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด ซึ่งเปนหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ไดรวมต๋ัวสัญญาใช
เงินจาก บสท. จํานวน 116 ลานบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11.8 ) 

9.2 สวนเกนิทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สวนเกินทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย มีดังนี้ 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 

 สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย     
  ตราสารหน้ี  646  556  787  475 
  ตราสารทุน  4,004  4,144  2,885  2,497 
  รวม  4,650  4,700  3,672  2,972 
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9.3 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ตราสารหน้ีจําแนกตามระยะเวลาคงเหลือไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
  ครบกําหนด   ครบกําหนด  
  

 ภายใน 1 ป 
เกิน 

1 ป – 5 ป 
 

เกิน 5 ป 
 

รวม 
 

ภายใน 1 ป 
เกิน 

1 ป – 5 ป 
 

เกิน 5 ป 
 

รวม 
1. เงินลงทุนเผื่อขาย         
     1.1 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  159,025  132,786  1,905  293,716  175,200  47,406  2,447  225,053 
     1.2 ตราสารหน้ีภาคเอกชน  1,001  2,854  707  4,562  2  2,229  53  2,284 
     1.3 ตราสารหน้ีตางประเทศ   4,098   2,805   9,089   15,992   156   6,011   4,623   10,790 
 รวม  164,124  138,445  11,701  314,270  175,358  55,646  7,123  238,127 
  บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา  184  926  (448)  662  51  668  279  998 
  หกั  คาเผื่อการดอยคา   -    -    (46)   (46)   -    -    (46)   (46) 
 รวม  164,308  139,371   11,207  314,886  175,409  56,314   7,356  239,079 
2. ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด         
     2.1 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  1,341  6,633  91,019  98,993  604  4,008  67,135  71,747 
     2.2 ตราสารหน้ีภาคเอกชน  1,470  8,080  32,567  42,117  219  6,873  30,602  37,694 
     2.3 ตราสารหน้ีตางประเทศ  1,951  897  1,405  4,253  -  2,711  976  3,687 
     2.4 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา   183   562   1,052   1,797   151   549   1,033   1,733 
 รวม  4,945  16,172  126,043  147,160  974  14,141  99,746  114,861 
  หกั  คาเผื่อการดอยคา   (49)   -    (598)   (647)   (49)   -    (598)   (647) 
 รวม   4,896   16,172  125,445  146,513   925   14,141   99,148  114,214 
รวมตราสารหน้ี  169,204  155,543  136,652  461,399  176,334  70,455  106,504  353,293 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 
  ครบกําหนด   ครบกําหนด  
  

ภายใน 1 ป 
เกิน 

1 ป – 5 ป 
 

เกิน 5 ป 
 

รวม 
 

ภายใน 1 ป 
เกิน 

1 ป – 5 ป 
 

เกิน 5 ป 
 
รวม 

1. เงินลงทุนเผื่อขาย         
     1.1 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  157,894  131,986  434  290,314  175,168  46,594  991  222,753 
     1.2 ตราสารหน้ีภาคเอกชน  1,000  2,787  46  3,833  -  2,163  46  2,209 
     1.3 ตราสารหน้ีตางประเทศ   4,097   646   395   5,138   156   3,977   370   4,503 

      รวม  162,991  135,419  875  299,285  175,324  52,734  1,407  229,465 
  บวก (หัก) คาเผือ่การปรับมูลคา  183  785  16  984  51  487  56  594 
  หกั  คาเผื่อการดอยคา   -    -    (46)   (46)   -    -    (46)   (46) 

      รวม  163,174  136,204   845  300,223  175,375  53,221   1,417  230,013 
2. ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด         
     2.1 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  1,000  3,000  62  4,062  23  1,058  98  1,179 
     2.2 ตราสารหน้ีภาคเอกชน  -  -  583  583  -  -  583  583 
     2.3 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา   171   562   1,052   1,785   138   549   1,034   1,721 

      รวม  1,171  3,562  1,697  6,430  161  1,607  1,715  3,483 
  หกั  คาเผื่อการดอยคา   (44)   -    (583)   (627)   (44)   -    (583)   (627) 

      รวม   1,127   3,562   1,114   5,803   117   1,607   1,132   2,856 
รวมตราสารหน้ี  164,301  139,766   1,959  306,026  175,492  54,828   2,549  232,869 
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9.4 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในสถาบันการเงินที่ถูกปดกิจการเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2540 
บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตราสารหนี้ที่ผิดนัด
ชําระหนี้ บริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเน่ืองของกิจการและบริษัทอื่นท่ีมีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินเชนเดียวกับ
บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน รวมทั้งเงินลงทุนในลูกหน้ีที่มีปญหาในการชําระหน้ีหรือผิด
นัดชําระหนี้ ดังน้ี 

 (หนวย : ลานบาท) 
 2556 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ราคาทุน/ มูลคา คาเผื่อ ราคาทุน/ มูลคา คาเผื่อ 
 ราคาตามบัญชี ยุติธรรม การดอยคา ราคาตามบัญชี ยุติธรรม การดอยคา 
1. สถาบันการเงินท่ีถูกปดกิจการ       

- ตราสารหน้ี  130 -  (130)  130 -  (130) 
2. บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอน จาก
 การเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและตราสารหนี้
 ที่ผิดนัดชําระหนี้ 

      

- ตราสารหน้ี  46 -  (46)  46 -  (46) 
3. บริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ตอเน่ืองของกิจการและบริษัทอื่นท่ีมี 
 ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน

เชนเดียวกับบริษทัจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิก
ถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

      

- หลักทรัพยหุนทุน  36 -  (36)  36 -  (36) 
- ตราสารหน้ี  453 -  (453)  453 -  (453) 

4. เงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีปญหาในการ 
 ชําระหนี้หรือผิดนดัชําระหนี้   59   10   (49)   46   1   (45) 
   รวม  724   10  (714)  711   1  (710) 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 2555 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ราคาทุน/ มูลคา คาเผื่อ ราคาทุน/ มูลคา คาเผื่อ 
 ราคาตามบัญชี ยุติธรรม การดอยคา ราคาตามบัญชี ยุติธรรม การดอยคา 
1. สถาบันการเงินท่ีถูกปดกิจการ       

- ตราสารหน้ี  130 -  (130)  130 -  (130) 
2. บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอน จาก
 การเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและตราสารหนี้
 ที่ผิดนัดชําระหนี้ 

      

- ตราสารหน้ี  46 -  (46)  46 -  (46) 
3. บริษัทท่ีมีปญหาเก่ียวกับการดําเนินงาน

ตอเน่ืองของกิจการและบริษัทอื่นท่ีมี 
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
เชนเดียวกับบริษทัจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิก
ถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

      

- หลักทรัพยหุนทุน  414  381  (33)  414  381  (33) 
- ตราสารหน้ี  453 -  (453)  453 -  (453) 

4. เงินลงทุนในลูกหน้ีที่มีปญหาในการ 
 ชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้   61   12   (49)   48   4   (44) 
   รวม  1,104  393  (711)  1,091  385  (706) 

 

9.5 เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ธนาคารและบริษัทยอยถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ธนาคารและบริษัทยอยถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป แตไมไดเขาขาย
เปนเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม จําแนกเปนกลุมไดดังนี้ 

  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยและการกอสราง  555  572  555  572 
 การสาธารณูปโภคและบริการ  78  81  1  1 
 อื่น ๆ   1,129   1,040   73  126 
 รวม  1,762  1,693  629  699 
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10 เงินลงทุนในบรษัิทยอยและบรษัิทรวมสุทธ ิ

10.1 ประเภทเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
   สัดสวนการถือหุน   
   ทั้งทางตรงและทางออม วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 
 ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุน 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
บริษัทรวม         
บริษัท โกโค จํากัด1) พัฒนาระบบงาน 

สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

 
หุนสามัญ 

 
22.65% 

 
22.65%  4  4  2  4 

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด บริการ หุนสามัญ 30.00% 30.00%  15  15  147  129 
บริษัท ลอวสัน มารช  
 อีเวนทส จํากัด1) 

รับจางดําเนินการ 
จัดประชุม หุนสามัญ 35.71% 35.71%  5  5  -  5 

บริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด1) ออกแบบและพัฒนา
ระบบซอฟทแวร 

 
หุนสามัญ 

 
14.60% 

 
21.60%   7   11   7   11 

บริษัท โอ แอนด เอช  
 ฮันนี่คอมปเปเปอร จํากัด1) 

ผลิตและจําหนาย 
ผลิตภัณฑกระดาษรังผึ้ง หุนสามัญ 40.99% 40.99%   18   18   18   18 

บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ 
 จํากัด บริการ หุนสามัญ 20.10% -  29   -   190   -  
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม       78   53  364  167 
หัก คาเผื่อการดอยคา      (7)   -    -    -  
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ      71   53  364  167 

1) ธนาคารลงทุนทางออมผานบริษัท รวมทุน เค-เอสเอ็มอี จํากัด 
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   (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   สัดสวนการถือหุน     
   ทั้งทางตรงและทางออม วิธีราคาทุน รายไดเงินปนผล 
  

ประเภทธุรกิจ 
ชนิด 
ของหุน 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

บริษัทยอย         
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  
 กสิกรไทย จํากัด จัดการกองทุน หุนสามัญ 100.00% 100.00%  2,003  2,003  1,781  1,004 
บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด บริการ หุนสามัญ 100.00% 100.00%  10  10 -  4 
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 99.99% 99.99%  1,512  1,512 - - 
บริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด ใหเชาซ้ือและ 

ลีสซ่ิงรถยนต หุนสามัญ 100.00% 100.00%  900  900 - - 
บริษัท แฟคเตอรี แอนด อีควิปเมนท  
 กสิกรไทย จํากัด  

ใหเชาซ้ือและ 
ลีสซ่ิงเครื่องจักร หุนสามัญ 100.00% 100.00%  237  237 - - 

บริษัทบริหารสินทรัพย เพทาย จํากัด บริหารสินทรัพย หุนสามัญ 100.00% 100.00%  2,380  2,950 - - 
บริษัทหลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุน  
 ขาวกลา จํากัด 

จัดการเงิน 
รวมลงทุน 

 
หุนสามัญ 

 
100.00% 

 
100.00% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษัท รวมทุน เค-เอสเอ็มอี จํากัด รวมลงทุน หุนสามัญ 100.00% 100.00%  200  200 - - 
บริษัท โพรเกรส ซอฟทแวร จํากัด บริการ หุนสามัญ 100.00% 100.00%  19  19 - - 
บริษัท โพรเกรส พลัส จํากัด บริการ หุนสามัญ 100.00% 100.00%  1  1  1  2 
บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จํากัด บริการ หุนสามัญ 100.00% 100.00%  5  5  36  30 
บริษัท โพรเกรส กันภัย จํากัด บริการ หุนสามัญ 100.00% 100.00%  21  21  80  50 
บริษัท โพรเกรส แมเนจเมนท จํากัด บริการ หุนสามัญ 100.00% 100.00%  6  6 - - 
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส  
 แมเนจเมนต จํากัด บริการ หุนสามัญ 100.00% 100.00%  5  5  10  15 
บริษัท โพรเกรส เซอรวิส จํากัด บริการ หุนสามัญ 100.00% 100.00%  2  2  24  24 
บริษัท โพรเกรส แลนด แอนด  
 บิลดิงส จํากัด   

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

 
หุนสามัญ 

 
100.00% 

 
100.00% 

 
 1 

 
 1 -  11 

บริษัท โพรเกรส สโตรเรจ จํากัด บริการ หุนสามัญ 100.00% 100.00%  3  3  7  6 
บริษัท โพรเกรส เอช อาร จํากัด บริการ หุนสามัญ 100.00% 100.00%  1  1  22  30 
บริษัท โพรเกรส เซอรวิส ซัพพอรท จํากัด บริการ หุนสามัญ 100.00% 100.00%  4  4 -  5 
บริษัท โพรเกรส คอลเลคช่ัน จํากัด บริการ หุนสามัญ 100.00% 100.00%  5  5  2  2 
บริษัท โพรเกรส เทรนนิ่ง จํากัด บริการ หุนสามัญ 100.00% 100.00%  2  2  1  1 
บริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส  
 โบรกเกอร จํากัด นายหนาประกัน หุนสามัญ 100.00% 100.00% - - - - 
บริษัท ธัญธนทวี จํากัด ลงทุนใน 

บริษัทอื่น หุนสามัญ 100.00% 100.00%  1,149  1,149 - - 
บริษัท ธัญธํารงกิจ จํากัด ลงทุนใน 

บริษัทอื่น หุนสามัญ 100.00% 100.00%  1,149  1,149 - - 
 



122 
รายงานประจ�าปี	2556

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

45 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   สัดสวนการถือหุน     
   ทั้งทางตรงและทางออม วิธีราคาทุน รายไดเงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ชนิด 

ของหุน 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
บริษัทยอย         
บริษัท ธัญนิธิวัฒนา จํากัด ลงทุนใน 

บริษัทอื่น หุนสามัญ 100.00% 100.00%  2,204  2,204  84  84 
สัญญารวมลงทุนรวงขาวเพื่อนไทย ลงทุนใน 

บริษัทอื่น หุนสามัญ 100.00% 100.00% - - - - 
บริษัท เมืองไทย กรุป โฮลด้ิง จํากัด ลงทุนใน 

บริษัทอื่น หุนสามัญ 51.00% 51.00%  3,077  3,077  93  93 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ประกันชีวิต หุนสามัญ 38.25% 38.25% - - - - 
บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร จํากัด นายหนาประกัน หุนสามัญ 50.49% 50.49% - - - - 
บริษัทรวม         
บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด บริการ หุนสามัญ 30.00% 30.00%   15   15   13   9 
บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ  จํากัด บริการ หุนสามัญ 20.10% -  29 - - - 
 รวม     14,940  15,481  2,154  1,370 
หัก คาเผื่อการดอยคา     (1,912)  (1,912)   
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ    13,028  13,569  2,154  1,370 

เงินลงทุนในบริษัทรวมใชวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม โดยใชขอมูลทางการเงินจากงบการเงินท่ียังไมไดรับการตรวจสอบหรือ 
สอบทานโดยผูสอบบัญชี 

บริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 

ในป 2556 บริษัท โพรเกรส แลนด แอนด บิลดิงส จํากัด ไดเลิกกิจการ  และส้ินสุดการชําระบัญชีแลวเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2557 
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10.2 ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงานของบริษัทยอยและรวม 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและรวม มีดังนี้ 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
   31 ธันวาคม 2556    31 ธันวาคม 2555  
   สวนของ   สวนของ 
 สินทรัพยรวม หน้ีสินรวม เจาของ สินทรัพยรวม หน้ีสินรวม เจาของ 

บริษัทยอย       
 บริษัทของธนาคารกสิกรไทย (K Companies)  113,403  105,685  7,718  104,253  97,981  6,272 
 บริษัทในกลุมบริษัท เมืองไทย กรุป โฮลด้ิง จํากัด  194,233  166,791  27,442  155,020  130,950  24,070 
 บบส. เพทาย  916  6  910  1,490  43  1,447 
 บริษัทใหบริการการสนับสนุนงาน 
  ธนาคารกสิกรไทย (P Companies) และอื่นๆ   11,257   976  10,281   11,038   902  10,136 
 รวม  319,809  273,458  46,351  271,801  229,876  41,925 
บริษัทรวม   1,969   558   1,411   623   194   429 
 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
   สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
   2556    2555  

 
รายได 
จากการ

ดําเนินงานสุทธ ิ คาใชจาย* กําไรสุทธ ิ

รายได 
จากการ

ดําเนินงานสุทธ ิ คาใชจาย* กําไรสุทธ ิ
บริษัทยอย       
 บริษัทของธนาคารกสิกรไทย (K Companies)  6,874  3,646  3,228  5,502  3,255  2,247 
 บริษัทในกลุมบริษัท เมืองไทย กรุป โฮลด้ิง จํากัด  11,487**  4,956  6,531  8,932**  4,165  4,767 
 บบส. เพทาย  45  13  32  29  9  20 
 บริษัทใหบริการการสนับสนุนงาน 
  ธนาคารกสิกรไทย (P Companies) และอื่นๆ   4,573**   4,165   408   4,158**   3,771   387 
 รวม  22,979  12,780  10,199  18,621  11,200  7,421 
บริษัทรวม   901   547   354   288   220   68 
*   คาใชจาย ไดแกคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ  หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการดอยคา และภาษีเงินได 
** รวมรายไดเงินปนผลระหวางกันภายในกลุมบริษัท สําหรับป 2556 และป 2555 เปนจํานวน 695 ลานบาท และ 455 ลานบาท ตามลําดับ 
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10.3 การเปดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบรหิารสินทรัพย 

บริษัท บริหารสินทรัพยเพทาย จํากัด 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

   ลานบาท  
 2556 2555 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   
 กําไรกอนภาษีเงนิได  32  20 

(หัก) บวกรายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกําไรสุทธกิอนภาษีเงินได   
 จากกิจกรรมดําเนินงาน   

 ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย  40  10 
 หน้ีสูญและกลับรายการหน้ีสงสัยจะสูญ  (18)  (3) 
 กําไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทบัญช ี  (1)  (5) 
 ดอกเบีย้รับจากการตัดจําหนายคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้  -   (1) 
 สวนลดมูลคาของลูกหน้ีต๋ัวสัญญาใชเงินตัดบัญช ี   (1)   (1) 
   52  20 
 รายไดดอกเบี้ยสทุธิ  (26)  (19) 
 เงินสดรับดอกเบีย้  26  19 
 เงินสด (จาย) รับภาษีเงินได   6   (3) 
 กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสนิทรัพยและหน้ีสนิดําเนินงาน  58  17 
 สินทรัพยดําเนินงานลดลง   
 เงินลงทุนในลูกหน้ีที่รับโอนมา  4  7 
 เงินใหสินเชือ่  38  240 
 ทรัพยสินรอการขาย  264  261 
 สินทรัพยอื่น  67  39 
 หน้ีสินดําเนินงานลดลง    
 หน้ีสินอื่น  (36)   (1) 
 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน   395   563 
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บริษัท บริหารสินทรัพยเพทาย จํากัด 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

   ลานบาท  
 2556 2555 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
 เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย   -    -  
 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน   -    -  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ   
 เงินสดจายชําระจากการลดทุนเรือนหุน  (570)  (400) 
 เงินสดสุทธใิชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (570)  (400) 
เงินสด (ลดลง) เพ่ิมขึ้นสุทธ ิ  (175)  163 
เงินสด ณ วันตนป   217   55 
เงินสด ณ วันสิ้นป   42   218 
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11 เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินใหสินเชือ่แกลูกหนีแ้ละดอกเบี้ยคางรับสุทธิ ประกอบดวย 

 11.1 จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 

  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 

เงินเบิกเกินบญัช ี  246,897  217,338  246,628  217,006 
เงินใหกูยืม  665,660  625,276  747,907  697,664 
ต๋ัวเงิน  348,936  332,972  353,410  340,106 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ  87,632  78,373  -  - 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน  15,560  12,669  -  - 
อื่น ๆ  83,626  67,973  76,251  61,676 
หัก รายไดรอตัดบัญช ี   (9,333)   (7,869)   (281)   (297) 

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญช ี  1,438,978  1,326,732  1,423,915  1,316,155 
บวก ดอกเบีย้คางรับ   2,928   2,301   2,676   2,071 

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญช ี
บวกดอกเบี้ยคางรับ  1,441,906  1,329,033  1,426,591  1,318,226 

หัก คาเผือ่หน้ีสงสัยจะสญู     
1. เงนิสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑธนาคาร 
 แหงประเทศไทย  (23,042)  (23,952)  (23,151)  (23,965) 
2. เงนิสํารองสวนเกิน  (16,664)  (12,886)  (15,440)  (11,804) 
3. เงนิใหกูยืมเพ่ือซื้อหลกัทรัพย  (45)  (45)  -  - 
4. เงนิใหกูยืมของธุรกิจประกันชีวิต  (113)  (68)  -  - 

หัก คาเผือ่การปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี   (5,235)   (6,772)   (5,235)   (6,772) 
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และ 

ดอกเบีย้คางรับสทุธิ  1,396,807  1,285,310  1,382,765  1,275,685 
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11.2 จําแนกตามสกลุเงินและถ่ินทีอ่ยูของลูกหนี ้

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 
เงินบาท  1,309,825  12,274  1,322,099  1,228,110  10,756  1,238,866 
เงินดอลลารสหรัฐ ฯ  94,116  6,596  100,712  75,931  632  76,563 
เงินสกุลอื่น ๆ   5,884  10,283   16,167   5,586   5,717   11,303 
 รวม  1,409,825  29,153  1,438,978  1,309,627  17,105  1,326,732 

 
 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 
เงินบาท  1,294,762  12,274  1,307,036  1,217,533  10,756  1,228,289 
เงินดอลลารสหรัฐ ฯ  94,116  6,596  100,712  75,931  632  76,563 
เงินสกุลอื่น ๆ   5,884  10,283   16,167   5,586   5,717   11,303 
 รวม  1,394,762  29,153  1,423,915  1,299,050  17,105  1,316,155 
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11.3 จําแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดช้ัน 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 
  กลาวถึง ตํ่ากวา    
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 
การเกษตรและเหมืองแร  31,840  536  99  131  488  33,094 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย  670,745  16,021  2,914  3,927  9,532  703,139 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยและการกอสราง  93,010  1,519  236  271  1,635  96,671 
การสาธารณูปโภคและบริการ  179,805  2,349  195  1,703  2,275  186,327 
สินเชื่อเพื่อทีอ่ยูอาศัย  215,536  4,271  673  1,110  2,121  223,711 
อื่น ๆ   175,455   4,166  1,606  1,908   2,701   185,836 
 รวม  1,366,391  28,862  5,723  9,050  18,752  1,428,778 
เงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย       1,914 
เงินใหกูยืมของธุรกิจประกันชีวิต        8,286 
 รวม       1,438,978 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2555 
  กลาวถึง ตํ่ากวา    
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 
การเกษตรและเหมืองแร  30,709  460  71  131  528  31,899 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย  619,203  10,741  5,108  2,391  11,848  649,291 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยและการกอสราง  82,999  1,281  278  371  1,551  86,480 
การสาธารณูปโภคและบริการ  166,672  2,416  703  789  1,948  172,528 
สินเชื่อเพื่อทีอ่ยูอาศัย  206,729  2,141  795  735  1,888  212,288 
อื่น ๆ   159,146   2,449  1,024  1,178   1,829   165,626 
 รวม  1,265,458  19,488  7,979  5,595  19,592  1,318,112 
เงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย       1,722 
เงินใหกูยืมของธุรกิจประกันชีวิต        6,898 
 รวม       1,326,732 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 
  กลาวถึง ตํ่ากวา    
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 
การเกษตรและเหมืองแร  24,097  356  79  119  448  25,099 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย  635,845  15,350  2,825  3,854  9,181  667,055 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยและการกอสราง  87,092  1,323  215  261  1,453  90,344 
การสาธารณูปโภคและบริการ  161,946  2,125  175  1,679  2,211  168,136 
สินเชื่อเพื่อทีอ่ยูอาศัย  215,532  4,270  673  1,109  2,078  223,662 
อื่น ๆ   240,153   3,795   1,558  1,886   2,227   249,619 

รวม  1,364,665  27,219  5,525  8,908  17,598  1,423,915 
 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2555 
  กลาวถึง ตํ่ากวา    
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 
การเกษตรและเหมืองแร  23,879  223  62  98  517  24,779 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย  587,318  10,029  5,056  2,310  11,493  616,206 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยและการกอสราง  77,623  1,108  264  360  1,341  80,696 
การสาธารณูปโภคและบริการ  151,543  2,131  689  746  1,762  156,871 
สินเชื่อเพื่อทีอ่ยูอาศัย  206,721  2,139  794  735  1,834  212,223 
อื่น ๆ   219,824   1,990  1,004  1,126   1,436   225,380 

รวม  1,266,908  17,620  7,869  5,375  18,383  1,316,155 
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11.4 จําแนกตามประเภทการจัดช้ัน 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 
  

เงินใหสินเชือ่ 
และดอกเบีย้คางรับ 

ยอดสุทธิที่ใชในการ
ต้ังคาเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญ 

อัตราท่ีใชในการต้ัง 
คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  

(รอยละ) 

 
คาเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญ 

1. เงนิสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ 
 ธนาคารแหงประเทศไทย 

    

จัดชั้นปกติ  1,368,735  519,769 1  5,198 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ  29,038  7,144 2  143 
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน  5,749  2,830 100  2,830 
จัดชั้นสงสัย  9,054  4,393 100  4,393 
จัดชั้นสงสัยจะสญู   18,878   10,478 100  10,478 
 รวม  1,431,454  544,614   23,042 

2. เงินสํารองสวนเกิน     16,664 
3. เงนิใหกูยืมเพ่ือซื้อหลกัทรัพย  1,914    45 
4. เงนิใหกูยืมของธุรกิจประกันชีวิต   8,538     113 

 รวม  1,441,906    39,864 
 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2555 
  

เงินใหสินเชือ่ 
และดอกเบีย้คางรับ 

ยอดสุทธิที่ใชในการ
ต้ังคาเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญ 

อัตราท่ีใชในการต้ัง 
คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  

(รอยละ) 

 
คาเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญ 

1. เงนิสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ 
 ธนาคารแหงประเทศไทย 

    

จัดชั้นปกติ  1,267,246  485,469 1  4,855 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ  19,606  4,863 2  97 
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน  8,033  4,647 100  4,647 
จัดชั้นสงสัย  5,598  3,045 100  3,045 
จัดชั้นสงสัยจะสญู   19,721   11,308 100  11,308 
 รวม  1,320,204  509,332   23,952 

2. เงินสํารองสวนเกิน     12,886 
3. เงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลกัทรัพย  1,722    45 
4. เงนิใหกูยืมของธุรกิจประกันชีวิต   7,107     68 

 รวม  1,329,033    36,951 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 
  

เงินใหสินเชือ่ 
และดอกเบีย้คางรับ 

ยอดสุทธิที่ใชในการ
ต้ังคาเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญ 

อัตราท่ีใชในการต้ัง 
คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  

(รอยละ) 

 
คาเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญ 

1. เงนิสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ 
 ธนาคารแหงประเทศไทย 

    

จัดชั้นปกติ  1,367,022  613,306 1  6,133 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ  27,396  7,120 2  142 
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน  5,551  2,823 100  2,823 
จัดชั้นสงสัย  8,912  4,377 100  4,377 
จัดชั้นสงสัยจะสญู   17,710   9,676 100   9,676 
 รวม  1,426,591  637,302   23,151 

2. เงินสํารองสวนเกิน     15,440 
 รวม     38,591 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2555 
  

เงินใหสินเชือ่ 
และดอกเบีย้คางรับ 

ยอดสุทธิที่ใชในการ
ต้ังคาเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญ 

อัตราท่ีใชในการต้ัง 
คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  

(รอยละ) 

 
คาเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญ 

1. เงนิสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ 
 ธนาคารแหงประเทศไทย 

    

จัดชั้นปกติ  1,268,694  574,131 1  5,741 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ  17,737  4,854 2  97 
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน  7,924  4,645 100  4,645 
จัดชั้นสงสัย  5,378  3,018 100  3,018 
จัดชั้นสงสัยจะสญู   18,493   10,464 100  10,464 
 รวม  1,318,226  597,112   23,965 

2. เงินสํารองสวนเกิน     11,804 
 รวม     35,769 
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11.5 เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ (NPL)  

ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 13/2553 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เร่ือง การจัดทําและเปดเผยรายการยอแสดง
สินทรัพยและหน้ีสินของธนาคารพาณิชยกําหนดดังนี้ 

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (NPL gross) หมายถึง เงินใหสินเชื่อจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ และชั้นสูญ  
ตามหลักเกณฑการจัดชั้นของธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เร่ือง หลักเกณฑการจัดชั้นและการ
กันเงินสํารองของสถาบันการเงิน 

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิ (NPL net) หมายถึง เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อ 
ดอยคุณภาพท้ังหมด 

หลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารพาณิชยรายงานขอมูลดังตอไปน้ี 
-  เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (NPL gross) 
-  รอยละของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตอเงินใหสินเชื่อรวม 
-  เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิ (NPL net) 
-  รอยละของเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซึ่งหมายถึง รอยละของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิ 

(NPL net) ตอเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพทั้งหมด 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (รวมสถาบันการเงิน) ตามหลักเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 2556 
 ธนาคารกสิกรไทย บบส. เพทาย อื่น ๆ งบการเงินรวม 
เงินใหสินเชือ่ดอยคุณภาพ (gross)     
เงินใหสินเชือ่ดอยคุณภาพ  32,031  436  1,058  33,525 
เงินใหสินเชือ่รวมที่ใชคํานวณ 
 อัตรารอยละของ NPL gross(1)  1,585,118  444  100,078  1,589,981(2) 
คิดเปนอัตรารอยละของเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น   2.02  98.08  1.06  2.11 
เงินใหสินเชือ่ดอยคุณภาพสุทธิ (net)     
เงินใหสินเชือ่ดอยคุณภาพสุทธิ  13,996  285  383  14,664 
เงินใหสินเชือ่รวมที่ใชคํานวณ 
 อัตรารอยละของ NPL net(1)  1,567,083  293  99,403  1,571,120(2) 
คิดเปนอัตรารอยละของเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น   0.89  97.09  0.39  0.93 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 2555 
 ธนาคารกสิกรไทย บบส. เพทาย อื่น ๆ งบการเงินรวม 
เงินใหสินเชือ่ดอยคุณภาพ (gross)     
เงินใหสินเชือ่ดอยคุณภาพ  31,627  566  973  33,166 
เงินใหสินเชือ่รวมที่ใชคํานวณ 
 อัตรารอยละของ NPL gross(1)  1,533,097  576  92,209  1,535,054(2) 
คิดเปนอัตรารอยละของเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น   2.06  98.27  1.06  2.16 
เงินใหสินเชือ่ดอยคุณภาพสุทธิ (net)      
เงินใหสินเชือ่ดอยคุณภาพสุทธิ  12,941  365  301  13,607 
เงินใหสินเชือ่รวมที่ใชคํานวณ 
 อัตรารอยละของ NPL net(1)  1,514,412  375  91,537  1,515,495(2) 
คิดเปนอัตรารอยละของเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น   0.85  97.34  0.33  0.90 

(1) ไมรวมเงินใหสินเชื่อของ บมจ. หลักทรัพยกสิกรไทย และ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 
(2) ไมรวมเงินใหสินเชื่อระหวางธนาคารกับบริษัทยอย  
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11.6 เงินใหสินเช่ือที่ระงับรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อที่ระงับรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง (รวมสถาบันการเงิน) 
ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
 สินเชื่อที่ระงับรับรูรายได  78,996  72,958 77,879 71,692 

 เงินใหสินเชือ่รวมที่ใชคํานวณอัตรารอยละ(1)  1,589,981(2)  1,535,054(2) 1,585,118 1,533,097 
 คิดเปนอัตรารอยละของเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น  4.97  4.75 4.91 4.68 

 (1)  ไมรวมเงินใหสินเชื่อของ บมจ. หลักทรัพยกสิกรไทย และ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 
(2) ไมรวมเงินใหสินเชื่อระหวางธนาคารกับบริษัทยอย  

 

11.7 เงินใหสินเช่ือแกบริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อแกบริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอนจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 
 เงินใหสินเชือ่และ

ดอกเบีย้คางรับ 
มูลคา

หลักประกัน 
คาเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ 

เงินใหสินเชือ่และ
ดอกเบีย้คางรับ 

มูลคา
หลักประกัน 

คาเผื่อหน้ี  
สงสัยจะสูญ 

 บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอน 
  จากการเปนหลกัทรัพยจดทะเบียน 424 113 169 2,406 594 181 
 
11.8 การโอนลกูหนี้ดอยคุณภาพใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) 

ในวันที่ 11 กันยายน 2556  ธนาคารไดรับจดหมายแจงอยางเปนทางการเกี่ยวกับผลการรวมรับผลขาดทุนตามสัญญาโอนสินทรัพยกับ 
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) ซึ่งจัดต้ังในเดือนตุลาคม 2544 เปนจํานวนเงิน 206 ลานบาท เปนผลใหธนาคารกลับรายการ 
ประมาณการสวนแบงขาดทุนท่ีไดบันทึกไวในปกอน ๆ เปนจํานวนเงิน 1,159 ลานบาท ผานกําไรหรือขาดทุนในงวดปจจุบัน  
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11.9 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 
 จํานวนเงินท่ีถึงกาํหนดชําระจายตามสัญญา 
 ไมเกิน 1 ป มากกวา 1-5 ป มากกวา 5 ป รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา  36,498  64,994  1,700  103,192 
หัก  รายไดทางการเงินรอการรับรู     (9,043) 
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหนี ้
 ตองจายตามสัญญาเชา 

   
 94,149 

คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ      (821) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา-สุทธิ     93,328 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2555 
 จํานวนเงินท่ีถึงกาํหนดชําระจายตามสัญญา 
 ไมเกิน 1 ป มากกวา 1-5 ป มากกวา 5 ป รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา  32,640  57,339  1,063  91,042 
หัก  รายไดทางการเงินรอการรับรู     (7,563) 
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหนี ้
 ตองจายตามสัญญาเชา 

   
 83,479 

คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ      (663) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา-สุทธิ     82,816 
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12 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 

ธนาคารและบริษัทยอย ทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ีกับลูกหนี้สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้ 

  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
 
 

จํานวน 
ราย 

จํานวนหนี้ 
ตามบัญชี 
กอนปรับ 

โครงสรางหน้ี 
จํานวน 
ราย 

จํานวนหนี้ 
ตามบัญชี 
กอนปรับ 

โครงสรางหน้ี 
จํานวน 
ราย 

จํานวนหนี้ 
ตามบัญชี 
กอนปรับ 

โครงสรางหน้ี 
จํานวน 
ราย 

จํานวนหนี้ 
ตามบัญชี 
กอนปรับ 

โครงสรางหน้ี 
ลูกหนี้รายท่ีมีขาดทุนจากการ
ปรับโครงสรางหน้ี  1,864  14,469  1,299  15,889  1,864  14,469  1,298  15,888 

ลูกหนี้รายท่ีไมมีขาดทุนจาก 
 การปรับโครงสรางหน้ี  49,726  42,086  43,640  39,715  49,710  42,062  43,613  39,508 
  รวม  51,590  56,555  44,939  55,604  51,574  56,531  44,911  55,396 

ขอมูลตอไปน้ีเปนของลูกหนี้เฉพาะรายท่ีมีขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
  จํานวนหน้ีตามบัญชี สินทรัพยท่ีรับโอน ขาดทุนจาก 
  กอนปรับ หลังปรับ   การปรับ 
รูปแบบการปรับโครงสรางหน้ี จํานวนราย โครงสรางหน้ี โครงสรางหน้ี ชนิด มูลคายุติธรรม โครงสรางหน้ี 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555  2556 2555 2556 2555 
การโอนสินทรัพย  12  8  234  44  -  - เงินสด ท่ีดิน 

ท่ีดินพรอม 
ส่ิงปลูกสราง
และเงินลงทุน 

 140  36  94  8 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
 การชําระหนี้  1,825  1,253  13,038  13,289  13,038  13,289 

 
-  -  -  1,926   2,056 

การปรับโครงสรางหน้ี 
 ในหลายลักษณะ 

 
 27 

     
  38 

 
 1,197 

    
 2,556 

 
 695 

     
 1,547 

เงินสด ท่ีดิน
ท่ีดินพรอม 
ส่ิงปลูกสราง
และเงินลงทุน 

 
 502 

   
1,009 

 
 482 

    
 602 

                                
 รวม  1,864  1,299  14,469  15,889  13,733  14,836   642  1,045  2,502  2,666 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  จํานวนหน้ีตามบัญชี สินทรัพยท่ีรับโอน ขาดทุนจาก 
  กอนปรับ หลังปรับ   การปรับ 
รูปแบบการปรับโครงสรางหน้ี จํานวนราย โครงสรางหน้ี โครงสรางหน้ี ชนิด มูลคายุติธรรม โครงสรางหน้ี 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555  2556 2555 2556 2555 
การโอนสินทรัพย  12  7  234  43  -  - เงินสด ท่ีดิน 

ท่ีดินพรอม 
ส่ิงปลูกสราง
และเงินลงทุน 

 140  35  94  8 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
 การชําระหนี้  1,825  1,253  13,038  13,289  13,038  13,289 

 
-  -  -  1,926   2,056 

การปรับโครงสรางหน้ี 
 ในหลายลักษณะ 

 
 27 

     
  38 

 
 1,197 

    
 2,556 

 
 695 

     
 1,547 

เงินสด ท่ีดิน
ท่ีดินพรอม 
ส่ิงปลูกสราง
และเงินลงทุน 

 
 502 

   
1,009 

 
 482 

    
 602 

                                
 รวม  1,864  1,298  14,469  15,888  13,733  14,836   642  1,044  2,502  2,666 

ธนาคารและบริษัทยอยวัดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเงินใหสินเชื่อที่ปรับโครงสรางหนี้ กรณีเปนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขชําระหนี้ โดยใช
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ระยะเวลาของสัญญาปรับโครงสรางหน้ีกรณีเปนการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชําระหนี้และการปรับโครงสรางหน้ีในหลายลักษณะของลูกหนี้
เฉพาะรายท่ีมีผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ีในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 
 จํานวนหนี้ตามบัญช ี จํานวนหนี้ตามบัญช ี
ระยะเวลาของสัญญา จํานวน กอนปรับ หลังปรับ ยอด จํานวน กอนปรับ หลังปรับ ยอด 
ปรับโครงสรางหน้ี ราย โครงสรางหน้ี โครงสรางหน้ี ณ วันสิ้นป ราย โครงสรางหน้ี โครงสรางหน้ี ณ วันสิ้นป 
ไมเกิน 5 ป  1,115  7,138  6,693  6,254  818  8,519  7,952  7,888 
5 – 10 ป  565  4,979  4,922  4,824  261  5,842  5,472  5,333 
มากกวา 10 ป   172   2,118   2,118   2,071   212   1,484   1,412   1,385 
 รวม  1,852  14,235  13,733  13,149  1,291  15,845  14,836  14,606 
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ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ที่ไดปรับโครงสรางหน้ี สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้ 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหนี้รายท่ีมีขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี 980 830 980 829 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีภาระผูกพันท่ีจะใหลกูหนี้ที่ไดปรับโครงสรางหน้ีกูเพ่ิมเติมอกี ดังน้ี 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 
ลูกหนี้รายท่ีมีขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี 642 626 

ธนาคารและบริษัทยอยมียอดคงคางของบัญชีลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหน้ีในระหวางป 2556 และ 2555 ดังนี้ 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหนี้รายท่ีมีขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี  13,149  14,606  13,149  14,606 
ลูกหนี้รายท่ีไมมีขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี  34,647  33,165  34,644  33,159 

 รวม  47,796  47,771  47,793  47,765 

ธนาคารและบริษัทยอยมียอดคงคางของบัญชีลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหน้ีที่ปฏิบัติไดตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีทั้งสิ้น ดังนี้ 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหนี้รายท่ีมีขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี  23,730  25,154  23,729  25,153 
ลูกหนี้รายท่ีไมมีขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี  54,013  46,085  53,989  46,047 

 รวม  77,743  71,239  77,718  71,200 
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13 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงระหวางป ดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 
  

 
ปกติ 

 
กลาวถึง
เปนพิเศษ 

 
ตํ่ากวา
มาตรฐาน 

 
 

สงสัย 

 
สงสัย 
จะสูญ 

 
เงินสํารอง
สวนเกิน 

คาเผื่อฯ 
ของธุรกิจ
หลักทรัพย 

คาเผื่อฯ 
ของธุรกิจ
ประกัน 

 
 

รวม 
ยอดตนป  4,855  97  4,647  3,045  11,308  12,886  45  68  36,951 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  343  46  (1,817)  1,348  6,028  3,778  -  50  9,776 
หน้ีสูญตัดบัญช ี  -  -  -  -  (10,301)  -  -  -  (10,301) 
อื่น ๆ   -    -    -    -    3,443   -    -    (5)   3,438 
ยอดปลายป  5,198   143   2,830  4,393   10,478  16,664   45   113   39,864 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2555 
  

 
ปกติ 

 
กลาวถึง
เปนพิเศษ 

 
ตํ่ากวา
มาตรฐาน 

 
 

สงสัย 

 
สงสัย 
จะสูญ 

 
เงินสํารอง
สวนเกิน 

คาเผื่อฯ 
ของธุรกิจ
หลักทรัพย 

คาเผื่อฯ 
ของธุรกิจ
ประกัน 

 
 

รวม 
ยอดตนป  4,337  324  3,093  3,007  11,008  13,385  5  43  35,202 
โอนจากเงินลงทุนในลูกหน้ี  -  -  -  -  4  -  -  -  4 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  520  (227)  1,554  38  3,136  (499)  40  22  4,584 
หน้ีสูญตัดบัญช ี  (2)  -  -  -  (5,013)  -  -  -  (5,015) 
อื่น ๆ   -    -    -    -    2,173   -    -    3   2,176 
ยอดปลายป  4,855   97  4,647  3,045  11,308  12,886   45   68  36,951 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 
  

ปกติ 
กลาวถึง
เปนพิเศษ 

ตํ่ากวา
มาตรฐาน 

 
สงสัย 

สงสัย 
จะสูญ 

เงินสํารอง
สวนเกิน 

 
รวม 

ยอดตนป  5,741  97  4,645  3,018  10,464  11,804  35,769 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  392  45  (1,822)  1,359  5,753  3,636  9,363 
หน้ีสูญตัดบัญช ี  -  -  -  -  (9,984)  -  (9,984) 
อื่น ๆ   -    -    -    -    3,443   -    3,443 
ยอดปลายป  6,133  142   2,823  4,377   9,676  15,440   38,591 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2555 
  

ปกติ 
กลาวถึง
เปนพิเศษ 

ตํ่ากวา
มาตรฐาน 

 
สงสัย 

สงสัย 
จะสูญ 

เงินสํารอง
สวนเกิน 

 
รวม 

ยอดตนป  5,022  322  3,077  2,958  10,228  12,553  34,160 
หน้ีสงสัยจะสูญ   719  (225)  1,568  60  2,934  (749)  4,307 
หน้ีสูญตัดบัญช ี  -  -  -  -  (4,893)  -  (4,893) 
อื่น ๆ   -    -    -    -    2,195   -    2,195 
ยอดปลายป  5,741   97  4,645  3,018  10,464  11,804  35,769 

ในปปจจุบัน ธนาคารและบริษัทยอยไดประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญ โดยพิจารณาสมมติฐานจากความเส่ียงเชิงระบบทีอ่าจเกิดขึ้น
ในชวงเศรษฐกิจขาลงเพ่ิมเติม เปนผลใหจํานวนเงินท่ีบันทึกในกําไรขาดทุนเพ่ิมขึ้น 

14 คาเผ่ือการปรบัมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 

คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ีมีการเปลี่ยนแปลงระหวางป ดังนี ้
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
ยอดตนป  6,772  5,141  6,772  5,140 
เพ่ิมขึ้น   2,444  4,228  2,444  4,228 
ตัดจําหนายเปนดอกเบี้ยรับ  (448)  (416)  (448)  (415) 
อื่น ๆ  (3,533)  (2,181)  (3,533)  (2,181) 
ยอดปลายป   5,235   6,772   5,235   6,772 
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15 ทรัพยสินรอการขายสุทธ ิ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ทรัพยสินรอการขาย ประกอบดวย 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 
 ประเภททรัพยสินรอการขาย ยอดตนป เพ่ิมขึ้น จําหนาย ยอดปลายป 
 1. ทรัพยสินท่ีไดมาจากการชําระหนี้     

 1.1 อสังหาริมทรัพย  12,410  3,693  (4,070)  12,033* 
 1.2 สังหาริมทรัพย   34   120   (97)   57 

รวม  12,444  3,813  (4,167)  12,090 
 2. อื่น ๆ   19   12   (18)   13 

 รวมทรัพยสินรอการขาย  12,463  3,825  (4,185)  12,103 
 หัก คาเผือ่การดอยคา  (1,460)   (395)   607  (1,248) 
 รวมทรัพยสินรอการขายสุทธ ิ  11,003  3,430  (3,578)  10,855 

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคาของอสังหาริมทรัพยรอการขายที่ไดจากการชําระหน้ี แยกเปนมูลคาที่ประเมินราคาโดยผูประเมิน
ภายนอก และผูประเมินภายใน จํานวน 7,982 ลานบาท และ 4,051 ลานบาท ตามลําดับ 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2555 
 ประเภททรัพยสินรอการขาย ยอดตนป เพ่ิมขึ้น จําหนาย ยอดปลายป 
 1. ทรัพยสินท่ีไดมาจากการชําระหนี้     

 1.1 อสังหาริมทรัพย  15,042  2,038  (4,670)  12,410** 
 1.2 สังหาริมทรัพย   31   118   (115)   34 

รวม  15,073  2,156  (4,785)  12,444 
 2. อื่น ๆ   30   5   (16)   19 

 รวมทรัพยสินรอการขาย  15,103  2,161  (4,801)  12,463 
 หัก คาเผือ่การดอยคา  (1,679)   (306)   525  (1,460) 
 รวมทรัพยสินรอการขายสุทธ ิ   13,424  1,855  (4,276)   11,003 

** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลคาของอสังหาริมทรัพยรอการขายท่ีไดจากการชําระหนี้ แยกเปนมูลคาท่ีประเมินราคาโดยผูประเมิน
ภายนอก และผูประเมินภายใน จํานวน 8,902 ลานบาท และ 3,508 ลานบาท ตามลําดับ 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 
 ประเภททรัพยสินรอการขาย ยอดตนป เพ่ิมขึ้น จําหนาย ยอดปลายป 
 1. ทรัพยสินที่ไดมาจากการชําระหนี้     

 1.1 อสังหาริมทรัพย  11,309  3,673  (3,720)  11,262* 
 1.2 สังหาริมทรัพย   27   -    (2)   25 

รวม  11,336  3,673  (3,722)  11,287 
 2. อื่น ๆ   20   12   (18)   14 

 รวมทรัพยสินรอการขาย  11,356  3,685  (3,740)  11,301 
 หัก คาเผือ่การดอยคา  (1,238)   (355)   531  (1,062) 
 รวมทรัพยสินรอการขายสุทธ ิ  10,118  3,330  (3,209)  10,239 

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคาของอสังหาริมทรัพยรอการขายที่ไดจากการชําระหน้ี แยกเปนมูลคาท่ีประเมินราคาโดยผูประเมิน
ภายนอก และผูประเมินภายใน จํานวน 7,211 ลานบาท และ 4,051  ลานบาท ตามลําดับ 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2555 
 ประเภททรัพยสินรอการขาย ยอดตนป เพ่ิมขึ้น จําหนาย ยอดปลายป 
 1. ทรัพยสินที่ไดมาจากการชําระหนี้     

 1.1 อสังหาริมทรัพย  13,581  2,012  (4,284)  11,309** 
 1.2 สังหาริมทรัพย   27   -    -    27 

รวม  13,608  2,012  (4,284)  11,336 
 2. อื่น ๆ   28   5   (13)   20 

 รวมทรัพยสินรอการขาย  13,636  2,017  (4,297)  11,356 
 หัก คาเผือ่การดอยคา  (1,415)  (296)   473  (1,238) 
 รวมทรัพยสินรอการขายสุทธ ิ   12,221  1,721  (3,824)   10,118 

** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลคาของอสังหาริมทรัพยรอการขายท่ีไดจากการชําระหน้ี แยกเปนมูลคาท่ีประเมินราคาโดยผูประเมิน
ภายนอก และผูประเมินภายใน จํานวน 7,801 ลานบาท และ 3,508  ลานบาท ตามลําดับ 
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16 สินทรัพยจัดชั้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพยจัดชั้นของธนาคารและบริษัทยอยประกอบดวยเงินลงทุน เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ย 
คางรับ (รวมสถาบันการเงิน) ทรัพยสินรอการขาย และสินทรัพยอื่น โดยจัดชั้นตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
รวมถึงการวิเคราะหเงินใหสินเชื่อแตละประเภท และการประเมินฐานะของลูกหนี้แตละราย สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 

เงินลงทุน 
เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ ทรัพยสินรอการขาย สินทรัพยอ่ืน รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
จัดชั้นปกติ - - 1,527,594 1,482,400 - - - - 1,527,594 1,482,400 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ - - 28,861 19,488 - - - - 28,861 19,488 
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน - - 5,749 8,033 - - - - 5,749 8,033 
จัดชั้นสงสัย - - 9,054 5,598 - - - - 9,054 5,598 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 885 953      18,878      19,721 416 600 1,680 1,477      21,859      22,751 

รวม 885 953 1,590,136 1,535,240 416 600 1,680 1,477 1,593,117 1,538,270 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

เงินลงทุน 
เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ ทรัพยสินรอการขาย สินทรัพยอ่ืน รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
จัดชั้นปกติ - - 1,525,867 1,483,850 - - - - 1,525,867 1,483,850 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ - - 27,219 17,620 - - - - 27,219 17,620 
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน - - 5,551 7,924 - - - - 5,551 7,924 
จัดชั้นสงสัย - - 8,912 5,378 - - - - 8,912 5,378 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,790 2,869      17,710      18,493 269 418 1,676 1,474      22,445      23,254 

รวม 2,790 2,869 1,585,259 1,533,265 269 418 1,676 1,474 1,589,994 1,538,026 
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,72
0 

 
26

,64
9 

 
3,4

82
 

 
(1,

25
4) 

  
(1)

 
 

28
,87

6 
  

6 
  

6 
 

40
,56

5 
 

40
,83

8 
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ย 
จํา

กัด
 (ม

หา
ชน

) แ
ละ

บร
ิษัท

ยอ
ย 

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เงิน

 

68
 

  
(หน

วย
 : ล

าน
บา
ท) 

 
งบ
กา
รเง
ินร
วม

 
 

25
55

 
 

  
กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งรา

คา
ทุน

 
  

กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งค
าเส

ื่อม
ราค

าส
ะส
ม 

 ค
าเผ

ื่อก
ารด

อย
คา

  
 

ราค
าต
าม
บัญ

ชี 
 

 
ยอ
ดต
นป

  
เพิ่ม

ขึ้น
/ 

รับ
โอน

 
 

ตีร
าค
าเพิ่

ม 
จํา
หน
าย

/ 
โอน

ออ
ก  

 
ยอ
ดส
ิ้นป

 
 

ยอ
ดต
นป

 
คา
เสื่อ

ม
ราค

า 
 

ตีร
าค
าเพิ่

ม 
จํา
หน
าย

/ 
โอน

ออ
ก  

 
ยอ
ดส
ิ้นป

 
 

ยอ
ดต
นป

 
 

ยอ
ดส
ิ้นป

 
 

ยอ
ดต
นป

 
 

ยอ
ดส
ิ้นป

 
ที่ดิ
น 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ร

าค
าท
ุนเดิ

ม 
 

3,5
26

  
35

1 
 

- 
 

(5)
  

3,8
72

  
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3,5
26

  
3,8

72
 

 ส
วน
ที่ตี
ราค

าเพิ่
ม  

  
(พ.
ศ. 

25
55

) 
 

8,4
63

  
- 

 
1,5

03
  

(31
) 

 
9,9

35
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

8,4
63

  
9,9

35
 

 ส
วน
ที่ตี
ราค

าล
ดล
ง  

  
(พ.
ศ. 

25
55

) 
 

(38
5) 

 
- 

 
13

2 
 

- 
 

(25
3) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(38

5) 
 

(25
3) 

อา
คา
ร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ร
าค
าท
ุนเดิ

ม 
 

15
,83

3 
 

35
8 

 
- 

 
(76

) 
 

16
,11

5 
 

6,1
04

  
36

3 
 

- 
 

(46
) 

 
6,4

21
 

 
- 

 
- 

 
9,7

29
  

9,6
94

 
 ส

วน
ที่ตี
ราค

าเพิ่
ม  

  
(พ.
ศ. 

25
55

) 
 

9,8
08

  
- 

 (
1,3

61
) 

 
(11

) 
 

8,4
36

  
4,8

36
  

29
2 

 (
1,5

07
) 

 
(7)

 
 

3,6
14

 
 

- 
 

- 
 

4,9
72

  
4,8

22
 

 ส
วน
ที่ตี
ราค

าล
ดล
ง  

  
(พ.
ศ. 

25
55

)  
 

(12
2) 

 
- 

 
(14

) 
 

- 
 

(13
6) 

 
(77

)  
(6)

 
 

- 
 

- 
 

(83
) 

 
- 

 
- 

 
(45

)  
(53

) 
อุป
กร
ณ 

 
25

,61
1 

 
2,7

27
 

 
- 

 
(37

1) 
 2

7,9
67

  
14

,04
2  

2,8
07

 
 

- 
 

(26
9) 

 
16

,58
0 

 
6 

 
6 

 
11

,56
3 

 
11

,38
1 

อื่น
 ๆ 

 
 1

,10
3  

 
 9

29
 

  
- 

  
 (7

48
) 

 
 1

,28
4 

 
 

26
6  

 
43

 
  

- 
  

(19
2) 

 
 

11
7 

 
 -

  
 

 -
  

 
 

83
7 

 
 1

,16
7 

 
รวม

 
 

63
,83

7 
 

4,3
65

 
  

26
0 

 (1
,24

2) 
 

67
,22

0 
 

25
,17

1  
3,4

99
 

 (
1,5

07
) 

 
(51

4) 
 

26
,64

9 
 

 
6 

 
 

6 
 

38
,66

0 
 

40
,56

5 

ธน
าค
ารแ

ละ
บริ
ษัท

ยอ
ยมี
คา
เสื่อ

มร
าค
าส
ําห
รับ
ปส
ิ้นส
ุดวั
นท
ี่ 31

 ธัน
วา
คม

 25
56

 แล
ะ 2

55
5 เ
ปน

จํา
นว
น 3

,48
2 ล

าน
บา
ท แ

ละ
จํา
นว
น 3

,49
9 ล

าน
บา
ท ต

าม
ลํา
ดับ

 ได
แส
ดง
ไวใ

นค
าใช

จา
ยเก

ี่ยว
กับ
อา
คา
ร 

สถ
าน
ที่แ
ละ
อุป
กร
ณใ

นกํ
าไร

หร
ือข
าด
ทุน

 แล
ะ ณ

 วัน
ที่ 3

1 ธ
ันว
าค
ม 2

55
6 แ

ละ
 25

55
 มีอ

าค
ารแ

ละ
อุป
กร
ณ 
ราค

าทุ
นร
วม

 9,
19

6 ล
าน
บา
ท แ

ละ
 8,

30
3 ล

าน
บา
ท ต

าม
ลํา
ดับ

 ที่คิ
ดค
าเส

ื่อม
ราค

าทั้
งจ
ําน
วน

แล
วแ
ตย
ังใช

งาน
อย
ู 
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าค

าร
กสิ
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หา
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บร
ิษัท
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หม
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เห
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ระ
กอ

บง
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าร
เงิน

 

69
 

 
(หน

วย
 : ล

าน
บา
ท) 

 
งบ
กา
รเง
ินเฉ

พา
ะธ
นา
คา
ร 

 
25

56
 

 
  

กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งรา

คา
ทุน

 
  

 
กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งค
าเส

ื่อม
ราค

าส
ะส
ม 

 
 
คา
เผื่อ

กา
รด
อย
คา

  
 

ราค
าต
าม
บัญ

ชี 
 

 
 

ยอ
ดต
นป

 
เพิ่ม

ขึ้น
/  

รับ
โอน

 
จํา
หน
าย

/  
โอน

ออ
ก  

 อื่น
 ๆ 

 
ยอ
ดส
ิ้นป

 
 

ยอ
ดต
นป

 
คา
เสื่อ

ม
ราค

า 
จํา
หน
าย

/  
โอน

ออ
ก  

 อื่น
 ๆ 

 
ยอ
ดส
ิ้นป

 
 

ยอ
ดต
นป

 
 

ยอ
ดส
ิ้นป

 
 

ยอ
ดต
นป

 
 

ยอ
ดส
ิ้นป

 
ที่ดิ
น 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ร
าค
าท
ุนเดิ

ม 
 

3,3
82

  
7 

 
(2)

 
 

- 
 

3,3
87

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3,3
82

 
 3

,38
7 

 ส
วน
ที่ตี
ราค

าเพิ่
ม 

  
(พ.
ศ. 

25
55

) 
 

7,9
64

  
- 

 
(7)

 
 

- 
 

7,9
57

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

7,9
64

 
 7

,95
7 

 ส
วน
ที่ตี
ราค

าล
ดล
ง 

  
(พ.
ศ. 

25
55

) 
 

(25
3) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(25

3) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(25
3) 

 
(25

3) 
อา
คา
ร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ร
าค
าท
ุนเดิ

ม 
 

14
,06

3 
 

13
5 

 
(19

6) 
 

- 
 

14
,00

2 
 

5,3
28

  
30

6 
 

(57
) 

 
- 

 
5,5

77
  

- 
 

- 
 

8,7
35

 
 8

,42
5 

 ส
วน
ที่ตี
ราค

าเพิ่
ม 

  
(พ.
ศ. 

25
55

) 
 

7,0
57

  
- 

 
- 

 
- 

 
7,0

57
 

 
3,1

88
  

15
0 

 
- 

 
- 

 
3,3

38
  

- 
 

- 
 

3,8
69

 
 3

,71
9 

 ส
วน
ที่ตี
ราค

าล
ดล
ง 

  
(พ.
ศ. 

25
55

)  
 

(13
6) 

 
- 

 
1 

 
- 

 
(13

5) 
 

(83
) 

 
(5)

 
 

- 
 

- 
 

(88
) 

 
- 

 
- 

 
(53

) 
 

(47
) 

อุป
กร
ณ 

 
25

,46
6 

 
3,9

12
 

 (
1,9

38
) 

 
3 

 2
7,4

43
 

 
14

,91
3 

 
2,4

40
 

 
(93

7) 
 

(1)
 

 
16

,41
5 

 
6 

 
6 

 
10

,54
7 

 11
,02

2 
อื่น

 ๆ 
  

40
0 

 
 2

07
 

  
(20

) 
 

 
2 

 
 

58
9 

 
 

- 
  

 -
 

 
 

 -
  

 
 - 

 
 

 
- 

  
 - 

 
 

 - 
 

 
 

40
0 

  
58

9 
 

รวม
 

 
57

,94
3 

 
4,2

61
 

 (
2,1

62
) 

 
 

5 
 

60
,04

7 
 

23
,34

6 
 

2,8
91

 
 

(99
4) 

 
 (1

) 
 

25
,24

2 
 

 6
 

 
 6

 
 

34
,59

1 
 34

,79
9 

  



147 
รายงานทางการเงิน

ธน
าค

าร
กสิ
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ชน
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ละ

บร
ิษัท

ยอ
ย 

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เงิน

 

70
 

   
(หน

วย
 : ล

าน
บา
ท) 

 
งบ
กา
รเง
ินเฉ

พา
ะธ
นา
คา
ร 

 
25

55
 

 
  

กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งรา

คา
ทุน

 
  

 
กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งค
าเส

ื่อม
ราค

าส
ะส
ม 

 
 ค

าเผ
ื่อก
ารด

อย
คา

  
 

ราค
าต
าม
บัญ

ชี 
 

 
 

ยอ
ดต
นป

 
เพิ่ม

ขึ้น
/ 

รับ
โอน

 
 

ตีร
าค
าเพิ่

ม  
จํา
หน
าย

/ 
โอน

ออ
ก 

 
ยอ
ดส
ิ้นป

 
 

ยอ
ดต
นป

 
คา
เสื่อ

ม
ราค

า 
 

ตีร
าค
าเพิ่

ม  
จํา
หน
าย

/ 
โอน

ออ
ก 

 
ยอ
ดส
ิ้นป

 
 

ยอ
ดต
นป

 
 

ยอ
ดส
ิ้นป

 
 

ยอ
ดต
นป

 
 

ยอ
ดส
ิ้นป

 
ที่ดิ
น 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ร

าค
าท
ุนเดิ

ม 
 

3,0
33

  
35

1 
 

- 
 

(2)
 

 
3,3

82
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3,0
33

 
 3

,38
2 

 ส
วน
ที่ตี
ราค

าเพิ่
ม  

  
(พ.
ศ. 

25
55

) 
 

6,4
92

  
- 

 
1,5

03
  

(31
) 

 
7,9

64
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6,4
92

 
 7

,96
4 

 ส
วน
ที่ตี
ราค

าล
ดล
ง  

   
(พ.
ศ. 

25
55

)  
 

(38
5) 

 
- 

 
13

2 
 

- 
 

(25
3) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(38

5) 
 

(25
3) 

อา
คา
ร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ร
าค
าท
ุนเดิ

ม 
 

13
,81

5 
 

27
2 

 
- 

 
(24

) 
 

14
,06

3 
 

5,0
30

  
30

8 
 

- 
 

(10
) 

 
5,3

28
 

 
- 

 
- 

 
8,7

85
 

 8
,73

5 
 ส

วน
ที่ตี
ราค

าเพิ่
ม  

  
(พ.
ศ. 

25
55

)  
 

8,4
30

  
- 

 (
1,3

61
) 

 
(12

) 
 

7,0
57

  
4,5

48
  

15
4 

 (
1,5

07
) 

 
(7)

 
 

3,1
88

 
 

- 
 

- 
 

3,8
82

 
 3

,86
9 

 ส
วน
ที่ตี
ราค

าล
ดล
ง   

  
(พ.
ศ. 

25
55

)  
 

(12
2)  

 
- 

 
(14

) 
 

- 
 

(13
6) 

 
(77

)  
(6)

 
 

- 
 

- 
 

(83
) 

 
- 

 
- 

 
(45

) 
 

(53
) 

อุป
กร
ณ 

 
23

,39
0 

 
2,3

43
 

 
- 

 
(26

7) 
 2

5,4
66

  
12

,56
9 

 
2,5

09
 

 
- 

 (
16

5) 
 

14
,91

3 
 

6 
 

6 
 

10
,81

5 
 10

,54
7 

อื่น
 ๆ 

  
35

0 
 

 4
40

 
  

- 
  

(39
0) 

 
 

40
0 

 
 

- 
  

 -
 

 
  

- 
  

 -
  

 
 

- 
 

 
 -

  
 

 -
  

 
 

35
0 

  
40

0 
 

รวม
 

 
55

,00
3 

 
3,4

06
 

  
26

0 
 

(72
6) 

 
57

,94
3 

 
22

,07
0 

 
2,9

65
 

 (
1,5

07
) 

 (
18

2) 
 

23
,34

6 
 

 
6 

 
 

6 
 

32
,92

7 
 34

,59
1 

ธน
าค
ารม

ีคา
เสื่อ

มร
าค
าส
ําห
รับ
ปส
ิ้นส
ุดวั
นท
ี่ 31

 ธัน
วา
คม

 25
56

 แล
ะ 2

55
5 
เปน

จํา
นว
น 2

,89
1 
ลา
นบ

าท
 แล

ะจํ
าน
วน

 2,
96

5 
ลา
นบ

าท
 ตา

มล
ําดั
บ ไ

ดแ
สด
งไว

ใน
คา
ใชจ

าย
เกี่ย

วก
ับอ
าค
าร 
สถ
าน
ที่แ
ละ

อุป
กร
ณใ

นกํ
าไร

หร
ือข
าด
ทุน

 แล
ะ ณ

 วัน
ที่ 3

1 ธ
ันว
าค
ม 2

55
6 แ

ละ
 25

55
 มีอ

าค
ารแ

ละ
อุป
กร
ณร

าค
าทุ
นร
วม

 7,
87

2 ล
าน
บา
ท แ

ละ
 7,

35
0 ล

าน
บา
ท ต

าม
ลํา
ดับ

 ที่คิ
ดค
าเส

ื่อม
ราค

าทั้
งจ
ําน
วน
แล
วแ
ตย
ังใช


งาน

อย
ู 

ธน
าค
ารทํ

าก
ารตี

ราค
าท
ี่ดิน
แล
ะอ
าค
ารใ

หม
สํา
หรั
บป

สิ้น
สุด
วัน
ที่ 3

1 ธ
ันว
าค
ม 2

55
5 ต

าม
ราย

งาน
ที่จ
ัดส
งธน

าค
ารแ

หง
ปร
ะเท

ศไท
ย ล

งวัน
ที่ 1

2 ม
ีนา
คม

 25
55

 ณ
 วัน

ตีร
าค
าให

ม ส
วน
เกิน

ทุน
จา
กก
ารตี

ราค
า

สิน
ทรั
พย
เพิ่ม

ขึ้น
 1,

64
9 ล

าน
บา
ท แ

ละ
มีก
ารก

ลับ
ราย

กา
รขา

ดทุ
นจ
าก
กา
รต
ีราค

าท
ี่ดิน
แล
ะอ
าค
ารเ
ปน

จํา
นว
น 1

18
 ลา

นบ
าท

 ซึ่ง
แส
ดง
ไวใ

นค
าใช

จา
ยเก

ี่ยว
กับ
อา
คา
ร ส

ถา
นท
ี่แล
ะอ
ุปก
รณ

ใน
กํา
ไรห

รือข
าด
ทุน
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บร
ิษัท
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หม
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เห
ตุป

ระ
กอ

บง
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าร
เงิน

 

71
 

18
คา

คว
าม

นิย
มแ

ละ
สิน

ทร
พัย

ไม
มีตั

วต
นอ

ื่นสุ
ทธ

 ิ 

กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งใน

คา
คว
าม
นิย
มแ
ละ
สิน
ทรั
พย
ไมมี

ตัว
ตน
อื่น
สํา
หรั
บป

สิ้น
สุด
วัน
ที่ 3

1 ธ
ันว
าค
ม 2

55
6 แ

ละ
 25

55
 สรุ

ปไ
ดดั
งน
ี้ 

 
(หน

วย
 : ล

าน
บา
ท) 

 
งบ
กา
รเง
ินร
วม

 
 

25
56

 
 

  
กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งรา

คา
ทุน

 
  

กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งค
าตั
ดจ
ําห
นา
ยส
ะส
ม 

  
 

คา
เผื่อ

กา
รด
อย
คา

 
  

 
ราค

าต
าม
บัญ

ชี 
 

 
 

ยอ
ดต
นป

 
เพิ่ม

ขึ้น
/  

รับ
โอน

 
จํา
หน
าย

/  
โอน

ออ
ก 

 อื่น
 ๆ 

 
ยอ
ดส
ิ้นป

 
 

ยอ
ดต
นป

 
คา
ตัด

 
จํา
หน
าย

 จํา
หน
าย

/  
โอน

ออ
ก 

 อื่น
 ๆ 

 
ยอ
ดส
ิ้นป

 
 

ยอ
ดต
นป

 
 

เพิ่ม
ขึ้น

 
 

ยอ
ดส
ิ้นป

 
 

ยอ
ดต
นป

 
 

ยอ
ดส
ิ้นป

 
โปร

แก
รม
คอ
มพิ

วเต
อร
* 

 24
,22

6 
 

5,7
86

 
 (1

,96
5) 

 
26

 
 2

8,0
73

 
 6

,07
8 

 
1,4

37
 

 (
5) 

 (
1) 

 7
,50

9 
 

- 
 1

,16
6 

 1
,16

6 
 18

,14
8 

 19
,39

8 
สิน
ทรั
พย
คา
ซื้อ
ธุรก

ิจ 
 

27
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
27

0 
 

27
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
27

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
คา
คว
าม
นิย
ม 

 3
,78

9 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3,7
89

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 3

,78
9 

 3
,78

9 
อื่น

 ๆ 
  

27
  

 
- 

 
  

- 
  

 -
  

  
27

 
 

 
2 

 
 

- 
 

  
- 

 
  

- 
 

  
2 

  
-  

  
- 

  
 

- 
 

  
25

 
  

25
 

  
รวม

 
 28

,31
2 
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19 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  3,155  2,905  2,680  2,871 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี  (1,305)  (1,546)   -    -  

 สุทธ ิ   1,850   1,359  2,680  2,871 
 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
   บันทึกเปนรายจาย / รายไดใน   
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม  
2556 

 
 

กําไรหรือขาดทุน 

 
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
 

อื่น ๆ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2556 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี      
เงินลงทุน  207  -  -  -  207 
เงินลงทุนในบริษทัยอยและรวม  384  (3)  -  -  381 
เงินใหสินเชือ่และดอกเบีย้คางรับสทุธิ  686  80  -  15  781 
ทรัพยสินรอการขาย  266  (34)  -  -  232 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ    10  (5)  -  -  5 
ประมาณการหน้ีสิน  4,175  (8)  -  (2)  4,165 
เงินสํารองประกันชีวิต  663  140  -  5  808 
อื่น ๆ   1,013  164   (7)  (66)  1,104 
 รวม  7,404  334   (7)  (48)  7,683 
หนี้สินภาษเีงินไดรอการตัดบญัชี      
เงินลงทุน  2,142  (6)  (327)  -  1,809 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ   2,889  (58)  -  -  2,831 
อื่น ๆ  1,014  240   -   (61)  1,193 
 รวม  6,045  176   (327)  (61)  5,833 
 สุทธ ิ  1,359  158   320   13  1,850 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
   บันทึกเปนรายจาย / รายไดใน   
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม  
2555 

 
 

กําไรหรือขาดทุน 

 
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
 

อื่น ๆ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2555 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี      
เงินลงทุน  207  -  -  -  207 
เงินลงทุนในบริษทัยอยและรวม  384  -  -  -  384 
เงินใหสินเชือ่และดอกเบีย้คางรับสทุธิ  547  130  -  9  686 
ทรัพยสินรอการขาย  315  (49)  -  -  266 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ    8  4  -  (2)  10 
ประมาณการหน้ีสิน  3,138  427  616  (6)  4,175 
เงินสํารองประกันชีวิต   575  89  -  (1)  663 
อื่น ๆ   469   534   -    10   1,013 
 รวม  5,643  1,135   616   10  7,404 
หนี้สินภาษเีงินไดรอการตัดบญัชี      
เงินลงทุน  1,467  (9)  612  72  2,142 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ   2,558  1  330  -  2,889 
อื่น ๆ   217   797   -    -   1,014 
 รวม  4,242   789   942   72  6,045 
 สุทธ ิ  1,401   346  (326)  (62)  1,359 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   บันทึกเปนรายจาย / รายไดใน  
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม  
2556 

 
 

กําไรหรือขาดทุน 

 
กําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2556 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี     
เงินลงทุน  182  -  -  182 
เงินลงทุนในบริษทัยอยและรวม  382  (3)  -  379 
เงินใหสินเชือ่และดอกเบีย้คางรับสทุธิ  492  6  -  498 
ทรัพยสินรอการขาย  247  (35)  -  212 
ประมาณการหน้ีสิน  4,093  (14)  -  4,079 
อื่น ๆ   397   18   (8)   407 
 รวม  5,793  (28)   (8)  5,757 
หนี้สินภาษเีงินไดรอการตัดบญัชี     
เงินลงทุน  618  11  174  803 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ    2,304  (30)   -   2,274 
 รวม  2,922  (19)   174  3,077 
 สุทธ ิ  2,871   (9)  (182)  2,680 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   บันทึกเปนรายจาย / รายไดใน  
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม  
2555 

 
 

กําไรหรือขาดทุน 

 
กําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2555 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี     
เงินลงทุน  182  -  -  182 
เงินลงทุนในบริษทัยอยและรวม  382  -  -  382 
เงินใหสินเชือ่และดอกเบีย้คางรับสทุธิ  507  (15)  -  492 
ทรัพยสินรอการขาย  296  (49)  -  247 
ประมาณการหน้ีสิน  3,069  418  606  4,093 
อื่น ๆ   263  134   -    397 
 รวม  4,699  488  606  5,793 
หนี้สินภาษเีงินไดรอการตัดบญัชี     
เงินลงทุน  448  (1)  171  618 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ    1,941   33  330  2,304 
 รวม  2,389   32  501  2,922 
 สุทธ ิ  2,310  456  105  2,871 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 42 สําหรับผลกระทบตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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20 เงินรบัฝาก 

เงินรับฝาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จาํแนกไดดังนี้ 

20.1 จําแนกตามประเภทเงินรบัฝาก 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 

จายคืนเม่ือทวงถาม  89,118  81,215  89,291  81,759 
ออมทรัพย  894,098  830,690  896,427  833,205 
จายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา     

- ไมถึง 6 เดือน  178,823  184,737  178,921  184,834 
- 6 เดือน ไมถึง 1 ป  125,815  87,544  125,875  87,544 
- 1 ปขึ้นไป   241,981   207,194   242,074   207,194 

รวม  1,529,835  1,391,380  1,532,588  1,394,536 

20.2 จําแนกตามสกลุเงินและถ่ินทีอ่ยูของผูฝาก 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท  1,432,073  66,482  1,498,555  1,309,233  53,720  1,362,953 
เงินดอลลารสหรัฐฯ  17,377  3,053  20,430  24,336  661  24,997 
เงินสกุลอื่น ๆ   3,570   7,280   10,850   1,938   1,492   3,430 

รวม  1,453,020  76,815  1,529,835  1,335,507  55,873  1,391,380 
 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท  1,434,826  66,482  1,501,308  1,312,389  53,720  1,366,109 
เงินดอลลารสหรัฐฯ  17,377  3,053  20,430  24,336  661  24,997 
เงินสกุลอื่น ๆ   3,570   7,280   10,850   1,938   1,492   3,430 

รวม  1,455,773  76,815  1,532,588  1,338,663  55,873  1,394,536 
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21 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

1. ในประเทศ       
ธนาคารแหงประเทศไทยและ 
 กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ  -  14,881  14,881  -  19,218  19,218 
ธนาคารพาณิชย  4,768  104,473  109,241  2,596  126,348  128,944 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  715  23,000  23,715  643  12,000  12,643 
สถาบันการเงินอืน่   4,133   207   4,340  3,462   110   3,572 

 รวมในประเทศ   9,616  142,561  152,177  6,701  157,676  164,377 
2. ตางประเทศ       

เงินดอลลารสหรัฐฯ  820  2,173  2,993  37  1,560  1,597 
เงินเยน  159  5,257  5,416  177  6,639  6,816 
เงินสกุลอื่น    1,251   5,566   6,817   722   492   1,214 

รวมตางประเทศ   2,230   12,996   15,226   936   8,691   9,627 
รวมในประเทศและตางประเทศ  11,846  155,557  167,403  7,637  166,367  174,004 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

1. ในประเทศ       
ธนาคารแหงประเทศไทยและ 
 กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ  -  14,881  14,881  -  19,218  19,218 
ธนาคารพาณิชย  4,768  104,473  109,241  2,596  126,348  128,944 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  760  23,000  23,760  702  12,000  12,702 
สถาบันการเงินอืน่  10,465   214   10,679   7,629   110   7,739 

 รวมในประเทศ  15,993  142,568  158,561  10,927  157,676  168,603 
2. ตางประเทศ       

เงินดอลลารสหรัฐฯ  820  2,173  2,993  37  1,560  1,597 
เงินเยน  159  5,257  5,416  177  6,639  6,816 
เงินสกุลอื่น    1,251   5,566   6,817   722   492   1,214 

รวมตางประเทศ   2,230   12,996   15,226   936   8,691   9,627 
รวมในประเทศและตางประเทศ  18,223  155,564  173,787  11,863  166,367  178,230 
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22 หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม 

หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 
เงินกูยืม 389 1,103 

สัดสวนการทําธุรกรรมแบงตามประเภทคูสัญญาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
ประกอบดวย 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2556 2555 
คูสัญญา สัดสวน (รอยละ) 

สถาบันการเงิน  32  9 
บุคคลภายนอก   68   91 
 รวม  100  100 
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24 ผลประโยชนตอบแทนพนักงานเม่ือเกษียณอายุ 
ผลประโยชนตอบแทนพนักงาน เม่ือเกษียณอายุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
ยอดตนป  13,831  9,878  13,353  9,541 
ตนทุนบริการปจจบุัน  1,001  1,191  950  1,145 
ตนทุนดอกเบี้ย  543  434  524  419 
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร

ประกันภัย  (11)  3,120  -  3,030 
ผลประโยชนจาย   (848)   (792)   (836)   (782) 
ยอดสิ้นป  14,516  13,831  13,991  13,353 

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยจากการปรับสมมติฐานที่รับรูทั้งจํานวนทันทีในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
รวมในกําไรสะสม     

ณ วันท่ี 1 มกราคม  (3,423)  (303)  (3,330)  (300) 
รับรูระหวางป   11  (3,120)   -   (3,030) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  (3,412)  (3,423)  (3,330)  (3,330) 

ขอสมมติฐานหลักในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
   
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  2556 2555 
อัตราคิดลด  4% – 4.5% 3.9% – 4% 
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย  3.5% – 12% 4% – 12% 
อัตราการลาออกเฉลี่ย  0% – 30% 0% – 34% 
เกษียณอาย ุ  55 – 60 ป 55 – 60 ป 
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ขอมูลของผลประโยชนระยะยาวของพนกังานในอดีตมีดังนี้ 

    (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 2554 2553 2552 
มูลคาปจจุบันของผลประโยชน
 ระยะยาวของพนักงาน 14,516 13,831 9,878 9,046 8,766 

 
    (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2554 2553 2552 
มูลคาปจจุบันของผลประโยชน
 ระยะยาวของพนักงาน 13,991 13,353 9,541 8,776 8,513 

 

25 ทุนเรือนหุนและกําไรตอหุน 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานของธนาคารและบริษัทยอย และเฉพาะธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คํานวณจากกําไรสุทธิของ
ธนาคารและบริษัทยอย และเฉพาะธนาคารของผูถือหุนสามัญจํานวน 41,325 ลานบาท และ 37,525  ลานบาท ตามลําดับ (ป 2555: 
35,260 ลานบาท และ 32,457 ลานบาท ตามลําดับ) และหุนสามัญที่ออกจําหนายและชําระแลวระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจํานวน 2,393,260,193 หุน (ป 2555: 2,393,260,193 หุน) 
 

26 สํารอง 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ธนาคารตองจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง 
ไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิสําหรับปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา รอยละ
สิบของทุนจดทะเบียน และตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทยอยตองจัดสรรกําไรสุทธิอยางนอยรอยละหา 
เปนสํารองตามกฎหมายทุกคร้ังที่ประกาศจายปนผล จนกวาสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนเทากับรอยละสิบของทุนจดทะเบียน  
เงินสํารองนี้จะนําไปจายปนผลไมได 
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27 เงินปนผลจาย 

เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน 
งวดหกเดือนแรก ป 2556 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวน 1,197 ลานบาท โดยไดจายในวันท่ี 26 กันยายน 2556 

เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2555 ในอัตราหุนละ 3.00 บาท  
เปนจํานวนเงิน 7,180 ลานบาท โดยธนาคารไดจายเงินปนผลระหวางกาล เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท  
เปนจํานวนเงิน 1,197 ลานบาท ดังนั้นจึงจายเงินปนผลงวดสุดทายอีกในอัตราหุนละ 2.50 บาท เปนจํานวนเงิน 5,983 ลานบาท ในวันที่ 
29 เมษายน 2556 

เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน 
งวดหกเดือนแรก ป 2555 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวน 1,197 ลานบาท โดยไดจายในวันท่ี 20 กันยายน 2555 

เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2554 ในอัตราหุนละ 2.50 บาท  
เปนจํานวนเงิน 5,983 ลานบาท โดยธนาคารไดจายเงินปนผลระหวางกาล เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2554 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท  
เปนจํานวนเงิน 1,197 ลานบาท ดังนั้นจึงจายเงินปนผลงวดสุดทายอีกในอัตราหุนละ 2.00 บาท เปนจํานวนเงิน 4,786 ลานบาท ในวันที่ 
27 เมษายน 2555 
 
 

28 สินทรัพยทีใ่ชเปนหลักประกัน 

สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
 เงินฝาก  10,170  2,040  10,152  2,022 
 พันธบัตรรัฐบาล  144,098  152,084  113,799  129,299 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ   289   308   172   187 
  รวม  154,557  154,432  124,123  131,508 

ธนาคารใชสินทรัพยดังกลาวเพ่ือเปนหลักประกันการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงิน หลักประกันการใชไฟฟา หลักประกันศาล 
และหลักประกันการทําธุรกรรมสัญญาซื้อคืน 
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29 หนี้สินทีอ่าจเกดิขึ้นในภายหนาและภาระผูกพนั 
หน้ีสินที่อาจเกิดขึน้ในภายหนาและภาระผูกพัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
การรับอาวัลต๋ัวเงนิ  5,101  4,047  5,101  4,047 
การคํ้าประกันการกูยืมเงิน  7,293  3,931  7,293  3,931 
ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสินคาเขา 
 ที่ยังไมครบกําหนด  11,967  10,286  11,967  10,286 
เล็ตเตอรออฟเครดิต  27,238  27,418  27,238  27,418 
ภาระผูกพันอื่น     

- การคํ้าประกันการจําหนายตราสารหรือ
 หลักทรัพย  3,585  -  3,585  - 
- วงเงินเบกิเกินบญัชีที่ลูกคายังไมไดถอน  213,567  203,463  213,567  203,463 
- การคํ้าประกันอืน่  175,397  161,565  175,340  161,510 
- อื่น ๆ   12,859   20,480   12,843   20,472 

รวม  457,007  431,190  456,934  431,127 

ในการดําเนินธุรกิจตามปกติของธนาคาร ธนาคารไดถูกฟองรองในคดีแพง ซึ่งสวนใหญจะเปนคดีละเมิดฟองเรียกคาเสียหายจาก
ธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารถูกฟองรองเปนทุนทรัพยรวมจํานวน 7,827 ลานบาท และจํานวน  
7,701 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งฝายบริหารเชื่อวาเมื่อคดีสิ้นสุดจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอฐานะการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของธนาคาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ถูกฟองรองคดีจากการเปนผูรับประกันชีวิต โดยมี
ทุนทรัพยถูกฟองเปนจํานวนเงินโดยรวมประมาณ 171 ลานบาท และ 215 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งฝายบริหารเชื่อวาเมื่อคดีสิ้นสุดจะไม
มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม 
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30 รายการทีเ่กี่ยวของกันและยอดคงเหลือ 

30.1 เงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินการกอภาระผูกพันแกพนักงาน(1) และแกกิจการที่ธนาคารและบริษัทยอย กรรมการหรือพนักงานถือ
หุนรวมกันต้ังแตรอยละ 20 ขึ้นไปของทุนที่ชําระแลวของกิจการ โดยธนาคารใชราคาตลาดในการคิดราคาระหวางกันซึ่งเปน
เงื่อนไขปกติของการทําธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
 เงินใหสินเชือ่  337  174  95,991  89,946 
 ภาระผูกพัน  300  525  761  798 

(1) พนักงาน หมายถึง ผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึน้ไป รวมถึงผูบริหารฝายจัดการบัญชีและผูบริหารฝายวางแผนการเงิน  

30.2 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกนั 
ความสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับธนาคารในกรณีที่ถือวามีการควบคุมเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10.1  

30.3 รายการบัญชีเพ่ิมเติมระหวางธนาคารกับกิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งธนาคารใชราคาตลาดในการคิดราคาระหวางกัน 
โดยเปนเงื่อนไขปกติของการทําธุรกิจ หรือเปนไปตามสัญญาท่ีตกลงกันไว  มีดังนี้ 
30.3.1 รายการสินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพัน ระหวางธนาคารกับบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

และ 2555 สรุปไดดังนี้ 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)     
 บริษัทยอย  - - -  200 
เงินใหสินเชือ่     
 บริษัทยอย     
            - บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จาํกัด  4 -  85,578  81,153 
            - อื่นๆ  - -  10,084  8,625 
สินทรัพยอื่น     
       บริษัทยอย  - -  900  817 
 บริษัทรวม  45 29  45  29 
เงินรับฝาก     
 บริษัทยอย     
            - บริษัท บริหารสินทรัพยเพทาย จํากัด  - -  45  218 
            - อื่นๆ  3 -  4,556  4,588 
 บริษัทรวม  10 17  10  17 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)     
 บริษัทยอย  - -  6,698  4,748 
หน้ีสินอื่น     
 บริษัทยอย  - -  330  1,311 
ภาระผูกพัน     
 บริษัทยอย  - -  460  270 
ตราสารอนุพันธ (จํานวนเงินตามสัญญา)     
 บริษัทยอย  - -  6,447  2,941 
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บริษัทยอยและบริษัทรวมบางแหง ไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคารและรับบริการจากธนาคาร อายุตามสัญญา 1-2 ป ซึ่งคิดคาเชา
ระหวางกันในราคาทุนบวกคาใชจายและคาบํารุงรักษาอาคารท่ีเพ่ิมขึ้นจากการใหเชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคาร
มีคาเชาและคาบริการที่จะไดรับจากบริษัทที่เกี่ยวของกันตามอายุสัญญาเชาคงเหลือเปนจํานวน 44 ลานบาท และ 49 ลานบาท 
ตามลําดับ 

ธนาคารไดทําสัญญาเชารถยนตกับบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด โดยมีอายุตามสัญญา 5 ป  และจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน 
โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราตลาด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มูลคาตามบัญชีของสัญญากอนตัดรายการระหวางกันเปนจํานวน  
1,012 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดยกเลิกสัญญาดังกลาวในระหวางป 2556 

ธนาคารไดทําสัญญารับบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากบริษัท โพรเกรส ซอฟแวร จํากัด โดยสัญญามีระยะเวลาถึงวันท่ี  
30 พฤศจิกายน 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาบริการในอนาคตเปนจํานวน  
206 ลานบาท และ 246 ลานบาท ตามลําดับ  

30.3.2 รายไดและคาใชจาย ระหวางธนาคารกับบริษัทยอยและบริษัทรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
 บริษัทยอย     
 รายได :     
 ดอกเบีย้รับ - -  3,376  2,895 
 รายไดอื่น - -  12,163  8,764 
 คาใชจาย :     
 ดอกเบีย้จาย - -  165  221 
 คาใชจายอื่น - -  4,154  3,820 
 บริษัทรวม     
 รายได :     
 รายไดอื่น  30  23  30  23 
 คาใชจาย :     
 คาใชจายอื่น  69  29  69  29 

ธนาคารไดทําสัญญาใชพนักงานของ บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เร่ิมต้ังแตเดือนมกราคม 2549 เปนตนไป โดย
ธนาคารมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาโดยตองแจงลวงหนาใหคูสัญญาทราบไมนอยกวา 60 วัน นับจากวันท่ีธนาคารไดแจงบอกเลิก 
ธนาคารจะรับผิดชอบคาใชจาย อันไดแก เงินเดือน สวัสดิการหรือเงินคาตอบแทนอื่น ๆ รวมท้ังความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจจะ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงานท้ังจํานวน 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีคาใชจายเกี่ยวกับสัญญาใหใชพนักงานดังกลาวเปนจํานวนเงินประมาณ 
461 ลานบาท และ  424 ลานบาท ตามลําดับ  โดยธนาคารไดบันทึกรายการดังกลาวเปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานใน 
กําไรหรือขาดทุน 
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30.3.3 รายการสินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพัน ระหวางธนาคารกับกิจการท่ีกรรมการและผูบริหารสําคัญของธนาคารและ
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2556 2555 
เงินใหสินเชือ่  9,077  9,513 
เงินรับฝาก  9,385  8,284 
ภาระผูกพัน  8,423  7,052 
ตราสารอนุพันธ (จํานวนเงินตามสัญญา)  12,156  6,310 

30.3.4 รายการสินทรัพย หน้ีสิน และภาระผูกพัน ระหวางธนาคารกับกรรมการ และผูบริหารสําคัญของธนาคารหรือพนักงาน
ของธนาคาร ซึ่งมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผนสั่งการและควบคุมการดําเนินงานของธนาคาร 
รวมถึงสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้ 

    (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 

เงินใหสินเชือ่ 72 67 67 55 
เงินรับฝาก 5,283 6,735 5,274 6,716 
ภาระผูกพัน 150 - 150 - 

30.4 คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ(1) ประกอบดวย 
    (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  2556  2555  2556  2555 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน  1,198  1,082  749  671 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน   50   26   39   23 
 รวม  1,248  1,108  788  694 

(1) ผูบริหารสําคญั หมายถึง กรรมการ ผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึน้ไป รวมถึงผูบริหารฝายจัดการบัญชีและผูบริหารฝายวางแผนการเงิน  

 
31 ผลประโยชนอืน่ที่จายแกกรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการ 

ธนาคารและบริษัทยอยไมมีการจายผลประโยชนอื่นแกกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงจายตามปกติ ซึ่งไดแก  
เบี้ยประชุมกรรมการ บําเหน็จกรรมการ (ถามี) เงินเดือนและโบนัส (ถามี) ของผูบริหาร 
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32 ภาระผูกพันดานรายจายในการลงทุนและสัญญาระยะยาว 

32.1 ภาระผูกพันดานรายจายในการลงทุน 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
 รายการที่ทําสัญญาแลวแตยังไมไดรับรู 5,909 5,996 5,908 5,987 

 32.2 สัญญาระยะยาว 

  32.2.1 สัญญาเชาดําเนนิงาน 

ธนาคารและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาท่ีดิน/อาคาร เพ่ือใชเปนสํานักงานสาขาและทําสัญญาเชารถยนตจํานวนหลาย
สัญญา ธนาคารและบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาในอนาคต สรุปไดดังนี้ 

   (หนวย : ลานบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ประเภท ระยะเวลาคงเหลอื 2556 2556 
 สัญญาเชาท่ีดิน/อาคาร 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2585  1,876  1,839 
 สัญญาเชารถยนต 1 มกราคม 2557 – 2 ธันวาคม 2561  950  826 
 อื่น ๆ 1 มกราคม 2557 – 12 สิงหาคม 2560   44   -  
 รวม   2,870  2,665 

  
   (หนวย : ลานบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ประเภท ระยะเวลาคงเหลอื 2555 2555 
 สัญญาเชาท่ีดิน/อาคาร 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2585  1,880  1,832 
 สัญญาเชารถยนต 1 มกราคม 2556 – 14 พฤศจิกายน 2560  141  14 
 อื่น ๆ 1 มกราคม 2556 – 14 พฤษภาคม 2560   51   -  
 รวม   2,072  1,846 

32.2.2 สัญญาบรกิาร 
ธนาคารมีการทําสัญญารับบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสัญญามีระยะเวลาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาบริการในอนาคต เปนจํานวน 2,513 ลานบาท และ 
3,988 ลานบาท ตามลําดับ 
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33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 

ธนาคารและบริษัทยอยยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหม ดังตอไปนี้ เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอย  ซึ่งไดกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เ ร่ิมในหรือหลัง 
วันท่ี 1 มกราคม ในปดังตอไปน้ี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปที่มีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ 
2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวของกัน 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 2557 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 2557 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตาม

สัญญาเชา 
2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและ

หนี้สินที่มีลักษณะที่คลายคลึงกัน 
2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  สัญญาประกันภัย 2559 

ผูบริหารคาดวาจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมตามประกาศ 
สภาวิชาชีพบัญชีมาใชและถือปฏิบัติ โดยผูบริหารไดเตรียมความพรอมในการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ซึ่งประเมินวาจะไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะธนาคาร อยางไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย ผูบริหารกําลังอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในงวดท่ีเร่ิมถือ
ปฏิบัติ 
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34 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานดําเนินงาน 
34.1 ขอมูลตามสวนงานที่รายงาน 

ธนาคารนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามกลุมธุรกิจหลัก 3 กลุม ที่รายงานเพ่ือการบริหารจัดการตามประเภทของกลุม
ลูกคา กลุมธุรกิจ ผลิตภัณฑและบริการ โดยวัดผลการดําเนินงานจากผลกําไรจากการดําเนินงานกอนหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 
และขาดทุนจากการดอยคา และภาษีเงินได ดังตอไปน้ี 
กลุมลูกคาธุรกิจ (Corporate Business) 

กลุมลูกคาธุรกิจ ประกอบดวยลูกคาผูประกอบการธุรกิจ ที่ทําธุรกิจในนามบริษัทจดทะเบียน และในนามบุคคลธรรมดา รวมถึง
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน ฯลฯ โดยธนาคารใหบริการทางการเงินแกลูกคา ดังน้ี เงินกูระยะยาว เงินทุนหมุนเวียน การ
ออกหนังสือคํ้าประกัน บริการธุรกรรมระหวางประเทศ การรวมใหสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น (Syndicated Loan) การจัดการ 
สภาพคลองแบบครบวงจร (Cash Management Solution) รวมไปถึงการเพิ่มมูลคาทางธุรกิจต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา  
(Value Chain Solution) 
กลุมลูกคาบุคคล (Retail Business) 

กลุมลูกคาบุคคล ไดแก ลูกคาบุคคลธรรมดาที่ใชผลิตภัณฑและบริการตางๆ ของธนาคาร ไดแก บัญชีเงินฝาก บัตรเดบิต บัตร
เครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย บริการดานการลงทุนและท่ีปรึกษาดานการลงทุน รวมไปถึงบริการธุรกรรมทาง
การเงินตาง ๆ 
กลุมธุรกิจบริษัท เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง จํากัด  (Muangthai Group Holding Business) 

กลุมธุรกิจบริษัท เมืองไทย กรุป โฮลด้ิง จํากัด หมายถึง กลุมบริษัทที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ ธุรกิจประกันและนายหนาในธุรกิจ
ประกันชีวิต  
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โดยสวนงานอื่นๆ ประกอบดวยรายการอื่นๆ ซึ่งไมไดถูกปนสวนไปยังกลุมธุรกิจหลัก รวมท้ังรายการจากกลุมธุรกิจตลาดทุน 
และการบริหารเงิน 
 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
  

กลุมลูกคา
ธุรกิจ 

 
กลุมลูกคา
บุคคล 

กลุมธุรกิจบริษัท 
เมืองไทย กรุป  
โฮลด้ิง จํากัด   

 
 

อื่น ๆ 

 
รายการ
ระหวางกัน 

 
 

ยอดรวม 
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ  35,417  21,999  7,009  8,372  -  72,797 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย  18,388  21,571   4,477(1)  10,242  (6,525)   48,153 
รวมรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ  53,805  43,570  11,486  18,614  (6,525)  120,950 
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ  19,129  24,894   3,524   9,224  (3,868)   52,903 
กําไรจากการดําเนินงานกอนหนี้สญู  

หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ
ดอยคา และภาษีเงินได  34,676  18,676  7,962  9,390  (2,657)  68,047 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน 
จากการดอยคา    

 
    11,744 

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได        56,303 
 
 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม) 
  

กลุมลูกคา
ธุรกิจ 

 
กลุมลูกคา
บุคคล 

กลุมธุรกิจบริษัท 
เมืองไทย กรุป  
โฮลด้ิง จํากัด   

 
 

อื่น ๆ 

 
รายการ
ระหวางกัน 

 
 

ยอดรวม 
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ  31,731  19,651  5,647  6,553  (1)  63,581 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย  16,057  17,038  3,284(1)   9,863  (5,518)   40,724 
รวมรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ  47,788  36,689  8,931  16,416  (5,519)  104,305 
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ  18,168  22,033  2,823   7,609  (3,699)   46,934 
กําไรจากการดําเนินงานกอนหนี้สญู  

หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ
ดอยคา และภาษีเงินได  29,620  14,656  6,108  8,807  (1,820)  57,371 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน 
จากการดอยคา         8,390 

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได        48,981 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2556 
 กลุมลูกคา

ธุรกิจ 
กลุมลูกคา
บุคคล 

กลุมธุรกิจบริษัท เมืองไทย 
กรุป โฮลด้ิง จํากดั   

 
อื่น ๆ 

รายการ
ระหวางกัน 

 
ยอดรวม 

สวนงานที่รายงาน - เงินใหสินเชือ่(2) 964,007 382,440 8,286 179,904 (95,659) 1,438,978 
สินทรัพยที่ไมไดปนสวน         851,067 
สินทรัพยรวม      2,290,045 
       
เงินรับฝากและต๋ัวแลกเงิน(3) 423,098 1,121,039 - 6,950 (2,753) 1,548,334 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม) 
 กลุมลูกคา

ธุรกิจ 
กลุมลูกคา
บุคคล 

กลุมธุรกิจบริษัท เมืองไทย 
กรุป โฮลด้ิง จํากดั   

 
อื่น ๆ 

รายการ
ระหวางกัน 

 
ยอดรวม 

สวนงานที่รายงาน - เงินใหสินเชือ่(2) 884,824 346,601 6,898 179,237 (90,828) 1,326,732 
สินทรัพยที่ไมไดปนสวน         750,710 
สินทรัพยรวม      2,077,442 
       
เงินรับฝากและต๋ัวแลกเงิน(3) 381,021 1,031,538 - 144 (3,156) 1,409,547 

(1) สุทธิจากคาใชจายในการรับประกันภัย 
(2) เงินใหสินเชื่อ ไดแก เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ี หักรายไดรอตัดบัญชี 
(3) ไมรวมต๋ัวแลกเงินท่ีมีอนุพันธแฝง 
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34.2  ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับป สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 ในประเทศ ตางประเทศ รายการระหวางกัน ยอดรวม 
รวมรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ  120,054(1)  896   -  120,950 
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ  52,421  482   -  52,903 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได  56,797  (494)   -  56,303 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับป สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 ในประเทศ ตางประเทศ รายการระหวางกัน ยอดรวม 
รวมรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ  103,825(1)  492  (12)  104,305 
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ  46,551  395  (12)  46,934 
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได  48,918  63   -  48,981 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2556 
 ในประเทศ ตางประเทศ รายการระหวางกัน ยอดรวม 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น(2) 77,174 465   - 77,639 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2555 
 ในประเทศ ตางประเทศ รายการระหวางกัน ยอดรวม 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น(2) 75,809 325   -  76,134 

(1) สุทธิจากคาใชจายในการรับประกันภัย 
(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ไดแก เงินลงทุนในบริษัทรวม ทรัพยสินรอการขายสุทธิ ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ สิทธิการเชาสุทธิ 
และอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
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35 รายไดดอกเบี้ย 

รายไดดอกเบี้ยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  4,302  4,602  4,236  4,549 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา  329  463  329  463 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี  13,273  11,824  7,066  6,878 
เงินใหสินเชือ่  83,692  75,370  85,862  77,380 
การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน  4,589  3,980  -  - 
อื่น ๆ   41   (65)   41   (65) 

 รวม   106,226  96,174  97,534  89,205 
 
 

36 คาใชจายดอกเบี้ย 

คาใชจายดอกเบีย้สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 

เงินรับฝาก  20,756  19,876  20,778  19,891 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  2,166  2,808  2,270  2,885 
เงินนําสงกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงินและสถาบันคุมครองเงินฝาก  6,834  6,235  6,834  6,235 
ตราสารหน้ีที่ออก     

- หุนกูดอยสิทธ ิ  2,769  2,692  2,769  2,692 
- อื่น ๆ  814  838  813  846 

เงินกูยืม  3  62  3  62 
อื่น ๆ   87   82   41   127 
 รวม  33,429  32,593  33,508  32,738 
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37 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวัล และการคํ้าประกัน  2,289  2,089  2,289  2,089 
อื่น ๆ  34,957  29,339  34,382  28,828 

รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ  37,246  31,428  36,671  30,917 
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ   7,803   6,961   7,816   6,874 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ  29,443  24,467  28,855  24,043 
 
 

38 กําไรสุทธิจากธรุกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี ้
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 

กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพ่ือคาและ 
ปริวรรตเงินตราตางประเทศ 

    

- เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธ 
ดานอัตราแลกเปลี่ยน  4,952  5,230  4,854  5,235 

- ตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบีย้  986  108  986  108 
- ตราสารหน้ี  79  88  79  88 
- ตราสารทุน  42  21  (1)  (1) 
- อื่น ๆ   (163)   108   (121)   116 

รวม  5,896  5,555  5,797  5,546 
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39 ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินทีก่ําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม 

ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 

1. การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ   
- เงินกูยืม  5  2 

2. ขาดทุนสุทธิจากการไถถอนหรือโอนเปลี่ยนมอืและดอกเบีย้จาย 
เฉพาะสวนที่ไมรวมใน 1.  (23)  (48) 

รวม  (18)  (46) 
 

40 กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 

กําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   2556 2555 2556 2555 
กําไร (ขาดทุน) จากการขาย     

 เงินลงทุนเผื่อขาย  974  631  187  160 
 เงินลงทุนท่ัวไป  (40)  2  (42)  (17) 
 เงินลงทุนในบริษทัยอยและบริษัทรวม   3   (1)   -    14 

รวม  937  632  145  157 
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอยคาและตัดจําหนายเงินลงทุน     
 ตราสารทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขาย  18  -  19  - 
 เงินลงทุนท่ัวไป  -  (8)   -   (8) 
 เงินลงทุนในบริษทัยอยและบริษัทรวม   (7)   -    -    -  

รวม   11   (8)   19   (8) 
 รวมกําไรจากเงินลงทุน  948  624  164  149 
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41 หนี้สูญ หนี้สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   2556 2555 2556 2555 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  (88)  174  (88)  174 
ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด  (1)  -  1  - 
เงินใหสินเชือ่แกลกูหน้ี*  9,295  3,980  8,933  3,814 
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี   2,538  4,236   2,537  4,236 

รวม  11,744  8,390  11,383  8,224 
* รวมการกลับรายการหน้ีสงสัยจะสูญเปนขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี 
 
 

42 ภาษีเงินได 

เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2554 ทางรัฐบาลไดตราพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรซ่ึงเปนไปตามมติ ครม. วันที่ 11 ตุลาคม 
2554 วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 ซึ่งกําหนดใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปน
ระยะเวลาสามรอบบัญชี โดยลดอัตราภาษีจากรอยละ 30 เหลือรอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2555 และเหลือรอยละ 20 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2556 และ 2557  

ธนาคารและบริษัทยอยตองวัดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวยอัตราสําหรับปที่คาด
วาจะไดรับประโยชนหรือในปที่คาดวาจะจายชําระหนี้สินตามท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนด ซึ่งอัตราภาษีที่ควรนํามาใชในการวัดมูลคา
ของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ควรเปนอัตรารอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2555 และรอยละ 20 สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีป 2556 เปนตนไป โดยเปนไปตามแนวทางคําชี้แจงของทางสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 
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42.1  ภาษีเงนิไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี ้
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
ภาษีเงินไดปจจุบนั     
 สําหรับปปจจุบัน   11,615  11,482  9,207  9,453 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
 การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว      (158)   (346)   9   (456) 

รวมภาษีเงินได  11,457  11,136  9,216  8,997 

42.2 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว  320  (326)  (182)  105 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 สําหรับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีระหวางป 
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42.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง ประกอบดวย 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 

อัตราภาษี 
(รอยละ) 

 
จํานวน 

อัตราภาษี 
(รอยละ) 

 
จํานวน 

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได   56,303   48,981 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20.00%  11,261 23.00%  11,266 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจาย 
 ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี - สุทธิ    196    (130) 

รวม 20.35%  11,457 22.74%  11,136 
 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 

อัตราภาษี 
(รอยละ) 

 
จํานวน 

อัตราภาษี 
(รอยละ) 

 
จํานวน 

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได   46,741   41,454 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20.00%  9,348 23.00%  9,534 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจาย 
 ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี - สุทธิ    (132)    (537) 

รวม 19.72%   9,216 21.70%   8,997 
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43 ขอมูลการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 

ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) 

ความเส่ียงดานเครดิต คือ ความเสี่ยงจากการท่ีคูสัญญาหรือผูกูยืมไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงในสัญญาซึ่งอาจ
เปนเพราะคูสัญญาประสบปญหาทางการเงิน ทําใหไมสามารถชําระหน้ีเมื่อครบกําหนดได หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญา  
อันสงผลใหเกิดความเสียหายตอธนาคาร 

 ธนาคารมีการกําหนดเปาหมายการใหสินเชื่อโดยคํานึงถึงสัดสวนพอรตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) ซึ่งไดคํานึงความ
เสี่ยง ผลตอบแทน โอกาสทางตลาด และสถานการณทางเศรษฐกิจ และใหสอดคลองกับนโยบายของธนาคาร รวมทั้งไดมีการ
คํานึงถึงภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งในกระบวนการเครดิตธนาคารมีการนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตมาใช 
โดยในการพิจารณาเครดิตและการกําหนดราคา ธนาคารไดมีการนําเครื่องมือการจัดอันดับเครดิต (Credit Rating) มาใชในการ
ประเมินความเสี่ยงดานเครดิตของลูกคาขนาดใหญและขนาดกลางเพื่อสนับสนุนการใหสินเชื่อใหมีศักยภาพดี  นอกจากนี้สําหรับ
ลูกคารายยอย ธนาคารไดใชเคร่ืองมือพิจารณาเครดิตใหคะแนนลูกคา (Credit Scoring) เพ่ือใหผลการพิจารณาเครดิตเปน
มาตรฐานเดียวกัน สําหรับการบริหารสถานะของลูกคาภายหลังจากการอนุมัติของลูกคาขนาดกลางถึงขนาดใหญ ธนาคารมีการ
ทบทวนอันดับเครดิตของลูกคาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทุกป สําหรับลูกคารายยอยธนาคารไดใช behavior scoring 
ในการประเมินความเสี่ยงของลูกคา โดยการใชเคร่ืองมือการบริหารความเสี่ยงดังกลาวทําใหธนาคารสามารถกําหนด
ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบ้ียตามระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ รวมท้ังชวยในการพิจารณาจัดสรรสวนแบงการใหสินเชื่อตาม
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตาง ๆ เพ่ือกระจายความเส่ียงในภาพรวม ธนาคารยังมี collection scoring ซึ่งทําใหธนาคารสามารถ
กําหนดกลยุทธการติดตามหน้ี และทําใหการติดตามหน้ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นธนาคารยังมีการจัดทําการทดสอบ
ภาวะวิกฤต เพ่ือประเมินผลกระทบที่ลูกคาอาจไดรับจากสถานการณทางการเมือง ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน และภาวะ
อุทกภัย และสถานการณอื่นๆ เพ่ือที่ใชในกําหนดนโยบายเครดิตและการบริหารความเสี่ยง 

ในสวนการพิจารณาใหสินเชื่อนั้น ธนาคารจะคํานึงถึงขีดความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาและวัตถุประสงคของ 
การใหสินเชื่อเปนหลักในการพิจารณา รวมทั้งอาจมีการเรียกเก็บหลักทรัพยคํ้าประกันในจํานวนที่เพียงพอเพ่ือรองรับความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่ผูกูยืมผิดนัดชําระหนี้ โดยธนาคารไดแยกหนวยงานที่ทําหนาท่ีดูแลความสัมพันธกับลูกคาและ
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีวิเคราะหและอนุมัติสินเชื่อออกจากกัน เพ่ือใหกระบวนการอนุมัติสินเชื่อมีประสิทธิผลสูงสุด อีกท้ังธนาคาร
ยังมีกระบวนการในการสอบทานสินเชื่อของลูกคาและติดตามดูแลสินเชื่อทุกรายที่ผานการอนุมัติแลวอยางสมํ่าเสมอ ในสวนของ
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดนั้น ธนาคารไดทําการติดตามและแกไขหนี้เหลาน้ีอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแก
ธนาคาร 

ในกรณีของเงินใหสินเชื่อที่ปรากฏอยูในงบแสดงฐานะการเงิน ผลเสียหายสูงสุดของความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้นไดของ
ธนาคาร คือ มูลคาตามบัญชีสุทธิของเงินใหสินเชื่อในงบแสดงฐานะการเงินหลังจากหักคาเผื่อผลขาดทุนตาง ๆ แลว โดยยังไมได
คํานึงถึงมูลคาของหลักประกันใด ๆ นอกจากนี้ความเสี่ยงดานเครดิตยังอาจเกิดจากภาระผูกพันของรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงินดวย 
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ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงดานตลาด คือ ความเสี่ยงของธนาคารที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของอัตราตลาดตางๆ ไดแก อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน ราคาสินคาโภคภัณฑ และราคาตราสารดานเครดิต ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดและ
ตนทุนของธนาคารหรือมูลคาของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินของธนาคารท้ังในปจจุบันและอนาคต 

1. ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อันอาจมีผลทําใหมูลคาของ 
ตราสารทางการเงินของธนาคารเปลี่ยนแปลงไป หรือทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดและตนทุนของธนาคารทั้งในปจจุบัน
และในอนาคต โดยธนาคารมีเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือใชในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย อาทิ มูลคาความเสียหาย
โดยรวมสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นภายใตความเช่ือม่ันทางสถิติที่กําหนด (Value-at-Risk) และ Interest Rate Gap เปนตน  

 
การวิเคราะหเงินใหสินเชื่อ (รวมสถาบันการเงิน) ระหวางอัตราดอกเบี้ยคงท่ีและที่อิงกับอัตราดอกเบ้ียลอยตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 จําแนกไดดังนี้ 

  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 2556 2555 
อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 604,570 636,631 592,953 629,722 
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว    995,610    907,044    992,164    903,375 
 รวมเงินใหสินเชื่อ (รวมสถาบันการเงิน) 1,600,180 1,543,675 1,585,117 1,533,097 
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ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดรายไดและคาใชจาย ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย ซึ่งคํานวณโดยถัวเฉลี่ย
จากยอดคงเหลือ ณ วันตนป และวันสิ้นป ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน และอัตราเฉลี่ยของดอกเบ้ียสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2556 2555 
 ยอดคงเหลอื  

ถัวเฉลี่ย 
ดอกเบีย้รับ/
ดอกเบีย้จาย 

อัตรา 
เฉลี่ย (%) 

ยอดคงเหลอื 
ถัวเฉลี่ย 

ดอกเบีย้รับ/
ดอกเบีย้จาย 

อัตรา 
เฉลี่ย (%) 

สินทรัพยทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายได       
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  226,386  4,302 1.90  180,796  4,602 2.55 
 เงินลงทุน  439,365  13,602 3.10  323,153  12,287 3.80 
 เงินใหสินเชือ่แกลกูหนี้  1,338,444   88,281 6.60  1,226,751  79,350 6.47 
 รวม  2,004,195  106,185 5.30  1,730,700  96,239 5.56 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกอใหเกิดคาใชจาย       
 เงินรับฝาก  1,460,608  20,756 1.42  1,316,805  19,876 1.51 
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  170,703  2,165 1.27  113,672  2,807 2.47 
 ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม   79,456   3,586 4.51   78,849   3,592 4.56 
 รวม  1,710,767   26,507 1.55  1,509,326  26,275 1.74 
 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 
 ยอดคงเหลอื 

ถัวเฉลี่ย 
ดอกเบีย้รับ/
ดอกเบีย้จาย 

อัตรา 
เฉลี่ย (%) 

ยอดคงเหลอื 
ถัวเฉลี่ย 

ดอกเบีย้รับ/
ดอกเบีย้จาย 

อัตรา 
เฉลี่ย (%) 

สินทรัพยทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายได       
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน   223,878  4,236 1.89  178,659  4,549 2.55 
 เงินลงทุน  284,911  7,395 2.60  202,849  7,341 3.62 
 เงินใหสินเชือ่แกลกูหนี้  1,326,851  85,862 6.47  1,217,816  77,380 6.35 
 รวม  1,835,640  97,493 5.31  1,599,324  89,270 5.58 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกอใหเกิดคาใชจาย       
 เงินรับฝาก  1,463,562  20,778 1.42  1,319,198  19,891 1.51 
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  176,009  2,270 1.29  117,503  2,885 2.45 
 ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม   79,435   3,585 4.51   79,161   3,600 4.56 
 รวม  1,719,006  26,633 1.55  1,515,862  26,376 1.74 
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สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 วิเคราะหตามระยะเวลาครบกําหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย จําแนกไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 
 อัตราดอกเบ้ีย

เปลี่ยนไดทันที 
นอยกวา 
6 เดือน 

6 เดือนถึง 
1 ป 

มากกวา 
1 ป ถึง 5 ป 

มากกวา 
5 ป 

ไมมี 
ดอกเบี้ย 

ระงับการ 
รับรูรายได 

 
รวม 

สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสด  -  -  -  -  -  40,610  -  40,610 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  9,334  181,410  4,851  50  -  7,784  -  203,429 
เงินลงทุน  -  24,285  162,289  149,966  135,896  17,015  688  490,139 
เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี  887,429  156,069  25,641  84,927  116,979  88,891  79,042  1,438,978 
ดอกเบี้ยคางรับ  -  -  -  -  -  2,928  -  2,928 
สินทรัพยอื่น   10,165   -    -    -    -    15,138   -    25,303 
รวมสินทรัพยทางการเงิน  906,928   361,764  192,781  234,943  252,875  172,366  79,730  2,201,387 
         
หนี้สินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก  894,321  343,070  181,404  22,145  -  88,895  -  1,529,835 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  2,979  152,003  3,519  35  -  8,867  -  167,403 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม  -  -  -  -  -  21,798  -  21,798 
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดง
 ดวยมูลคายุติธรรม  -  389  -  -  -  -  -  389 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม  -  18,630  21  23,140  29,727  -  -  71,518 
หนี้สินอื่น   5,724   -    -    -    -    6,102   -    11,826 
รวมหน้ีสินทางการเงิน  903,024   514,092  184,944   45,320   29,727  125,662   -   1,802,769 
สวนตางรายการในงบแสดงฐานะ
 การเงิน   3,904  (152,328)   7,837  189,623  223,148   46,704  79,730   398,618 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2555 
 อัตราดอกเบ้ีย

เปลี่ยนไดทันท ี
นอยกวา 
6 เดือน 

6 เดือนถึง 
1 ป 

มากกวา 
1 ป ถึง 5 ป 

มากกวา 
5 ป 

ไมมี 
ดอกเบี้ย 

ระงับการ 
รับรูรายได 

 
รวม 

สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสด  -  -  -  -  -  35,127  -  35,127 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  10,378  218,809  2,635  560  -  17,831  -  250,213 
เงินลงทุน  117  164,419  27,105  63,369  104,348  14,071  688  374,117 
เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้  809,766  144,727  22,617  82,636  109,727  84,256  73,003  1,326,732 
ดอกเบี้ยคางรับ  -  -  -  -  -  2,301  -  2,301 
สินทรัพยอื่น   2,040   -    -    -    -    11,545   -    13,585 
รวมสินทรัพยทางการเงิน  822,301  527,955   52,357  146,565  214,075  165,131  73,691  2,002,075 
         
หนี้สินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก  830,724  369,817  53,047  56,611  -  81,181  -  1,391,380 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  3,226  156,053  7,209  3,105  -  4,411  -  174,004 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม  -  -  -  -  -  16,347  -  16,347 
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดง
 ดวยมูลคายุติธรรม  -  1,059  44  -  -  -  -  1,103 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม  -  18,672  283  23,352  45,087  -  -  87,394 
หนี้สินอื่น   5,465   -    -    -    -    6,306   -    11,771 
รวมหน้ีสินทางการเงิน  839,415  545,601   60,583   83,068   45,087  108,245   -   1,681,999 
สวนตางรายการในงบแสดงฐานะ
 การเงิน  (17,114)  (17,646)   (8,226)   63,497  168,988   56,886  73,691   320,076 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 
 อัตราดอกเบ้ีย

เปลี่ยนไดทันท ี
นอยกวา 
6 เดือน 

6 เดือนถึง 
1 ป 

มากกวา 
1 ป ถึง 5 ป 

มากกวา 
5 ป 

ไมมี 
ดอกเบี้ย 

ระงับการ 
รับรูรายได 

 
รวม 

สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสด  -  -  -  -  -  40,608  -  40,608 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  9,041  179,699  4,792  -  -  7,355  -  200,887 
เงินลงทุน  -  22,362  158,536  134,071  1,764  3,763  675  321,171 
เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี  879,728  146,177  7,154  99,493  124,593  88,891  77,879  1,423,915 
ดอกเบี้ยคางรับ  -  -  -  -  -  2,676  -  2,676 
สินทรัพยอื่น   10,165   -    -    -    -    10,498   -    20,663 
รวมสินทรัพยทางการเงิน  898,934   348,238  170,482  233,564  126,357  153,791  78,554  2,009,920 
         
หนี้สินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก  896,650  343,321  181,404  22,145  -  89,068  -  1,532,588 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  8,673  152,003  3,526  35  -  9,550  -  173,787 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม  -  -  -  -  -  21,798  -  21,798 
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดง
 ดวยมูลคายุติธรรม  -   389  -  -  -  -  -  389 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม  -  18,588  21  23,140  29,727  -  -  71,476 
หนี้สินอื่น   1,022   -    -    -    -    6,106   -    7,128 
รวมหน้ีสินทางการเงิน  906,345   514,301  184,951   45,320   29,727  126,522   -   1,807,166 
สวนตางรายการในงบแสดงฐานะ
 การเงิน   (7,411)  (166,063)  (14,469)  188,244   96,630   27,269  78,554   202,754 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2555 
 อัตราดอกเบ้ีย

เปลี่ยนไดทันท ี
นอยกวา 
6 เดือน 

6 เดือนถึง 
1 ป 

มากกวา 
1 ป ถึง 5 ป 

มากกวา 
5 ป 

ไมมี 
ดอกเบี้ย 

ระงับการ 
รับรูรายได 

 
รวม 

สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสด  -  -  -  -  -  35,126  -  35,126 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  10,131  217,723  2,328  -  -  17,470  -  247,652 
เงินลงทุน  117  164,127  25,848  47,597  1,640  3,794  675  243,798 
เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้  800,881  138,687  5,871  99,040  115,728  84,256  71,692  1,316,155 
ดอกเบี้ยคางรับ  -  -  -  -  -  2,071  -  2,071 
สินทรัพยอื่น   2,040   -    -    -    -    7,363   -    9,403 
รวมสินทรัพยทางการเงิน   813,169   520,537   34,047  146,637  117,368  150,080  72,367  1,854,205 
         
หนี้สินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก  833,239  369,914  53,047   56,611  -  81,725  -  1,394,536 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  6,919  156,053  7,209   3,105  -  4,944  -  178,230 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม  -  -  -  -  -  16,347  -  16,347 
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดง
 ดวยมูลคายุติธรรม  -   1,059  44  -  -  -  -  1,103 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม  -  18,672  283  23,352  45,087  -  -  87,394 
หนี้สินอื่น   2,117   -    -    -    -    6,311   -    8,428 
รวมหน้ีสินทางการเงิน   842,275  545,698   60,583   83,068   45,087  109,327   -   1,686,038 
สวนตางรายการในงบแสดงฐานะ
 การเงิน  (29,106)  (25,161)  (26,536)   63,569   72,281   40,753  72,367   168,167 
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2. ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อันอาจมีผลใหมูลคาของ
ตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดและตนทุน ทั้งนี้ เคร่ืองมือที่ธนาคารใชในการ
บริหารความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน อาทิ ฐานะถือครองรวมสูงสุด และ มูลคาความเสียหายโดยรวมสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น
ภายใตความเช่ือม่ันทางสถิติที่กําหนด (Value-at-Risk) เปนตน 

ฐานะเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 
   สกุลเงิน  
 ดอลลารสหรัฐฯ เยน ปอนด ยูโร อื่น ๆ รวม 
สินทรัพย       
เงินสด  422  60  102  305  419  1,308 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ  16,866  91  237  715  18,790  36,699 
ตราสารอนุพันธทางการเงินสุทธ ิ  -  4,789  -  -  -  4,789 
เงินลงทุนสุทธ ิ  21,577  92  -  1,965  23  23,657 
เงินใหสินเชือ่แกลกูหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ  101,094  1,160  345  3,595  10,661  116,855 
สินทรัพยอื่น   10,553   7   -    76   82   10,718 
 รวม  150,512  6,199   684   6,656   29,975   194,026 
หนี้สิน       
เงินรับฝาก  20,430  694  293  2,202  7,661  31,280 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  9,753  5,416  -  267  5,568  21,004 
หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม  11,121  113  113  762  457  12,566 
ตราสารอนุพันธทางการเงินสุทธ ิ  49,795  -  310  3,596  834  54,535 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม  22,402  -  -  -  -  22,402 
หน้ีสินอื่น   1,451   19   6   14   295   1,785 
 รวม  114,952  6,242   722   6,841   14,815   143,572 
ฐานะเงินตราตางประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน - สุทธิ   35,560   (43)   (38)   (185)   15,160   50,454 
ฐานะเงินตราตางประเทศนอกงบแสดงฐานะการเงิน - สุทธิ  (84,217)  4,759  (308)  (3,546)  (15,957)  (99,269) 
(สัญญาซื้อขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา สัญญาอัตรา
แลกเปลี่ยน และสัญญาซือ้ขายสทิธิในการซื้อขายเงนิตรา
ตางประเทศ) 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2555 
   สกุลเงิน  
 ดอลลารสหรัฐฯ เยน ปอนด ยูโร อื่น ๆ รวม 
สินทรัพย       
เงินสด  384  49  54  282  210  979 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ  9,180  969  182  456  6,770  17,557 
ตราสารอนุพันธทางการเงินสุทธ ิ  -  4,566  -  -  -  4,566 
เงินลงทุนสุทธ ิ  14,348  103  -  1,877  138  16,466 
เงินใหสินเชือ่แกลกูหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ  76,608  1,682  207  2,898  6,460  87,855 
ภาระของลูกคาจากการรับรอง   2  -  -  -  -   2 
สินทรัพยอื่น   2,592   3   -    77   17   2,689 
 รวม  103,114  7,372   443   5,590   13,595  130,114 
หนี้สิน       
เงินรับฝาก  24,997  385  258  1,837  950  28,427 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  4,660  6,816  -  57  541  12,074 
หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม  7,182  168  62  460  823  8,695 
ตราสารอนุพันธทางการเงินสุทธ ิ  13,758  -  125  3,095  904  17,882 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม  20,907  -  -  -  -  20,907 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง   2  -  -  -  -   2 
หน้ีสินอื่น   2,109   64   4   186   96   2,459 
 รวม   73,615  7,433   449   5,635   3,314   90,446 
ฐานะเงินตราตางประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน - สุทธิ   29,499   (61)   (6)   (45)   10,281   39,668 
ฐานะเงินตราตางประเทศนอกงบแสดงฐานะการเงิน - สุทธิ  (24,825)  4,765  (124)  (3,139)  (10,831)  (34,154) 
(สัญญาซื้อขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา สัญญาอัตรา
แลกเปลี่ยน และสัญญาซือ้ขายสทิธิในการซื้อขายเงนิตรา
ตางประเทศ) 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 
   สกุลเงิน 
 ดอลลารสหรัฐฯ เยน ปอนด ยูโร อื่น ๆ รวม 
สินทรัพย       
เงินสด  422  60  102  305  419  1,308 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ  16,794  91  237  715  18,790  36,627 
ตราสารอนุพันธทางการเงินสุทธ ิ  -  4,813  -  -  -  4,813 
เงินลงทุนสุทธ ิ  8,664  -  -  1,743  23  10,430 
เงินใหสินเชือ่แกลกูหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ  101,094  1,160  345  3,595  10,661  116,855 
สินทรัพยอื่น   10,415   5   -    67   82   10,569 
 รวม  137,389  6,129   684   6,425   29,975  180,602 
หนี้สิน       
เงินรับฝาก  20,430  694  293  2,202  7,661  31,280 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  9,753  5,416  -  267  5,568  21,004 
หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม  11,121  113  113  762  457  12,566 
ตราสารอนุพันธทางการเงินสุทธ ิ  45,505  -  310  3,614  834  50,263 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม  22,402  -  -  -  -  22,402 
หน้ีสินอื่น   1,451   19   6   14   295   1,785 
 รวม  110,662  6,242   722   6,859   14,815  139,300 
ฐานะเงินตราตางประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน - สุทธิ   26,727   (113)   (38)   (434)   15,160   41,302 
ฐานะเงินตราตางประเทศนอกงบแสดงฐานะการเงิน - สุทธิ  (72,370)  4,865  (308)  (3,302)  (15,957)  (87,072) 
(สัญญาซื้อขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา สัญญาอัตรา
แลกเปลี่ยน และสัญญาซือ้ขายสทิธิในการซื้อขายเงนิตรา
ตางประเทศ) 
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(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2555 
   สกุลเงิน 
 ดอลลารสหรัฐฯ เยน ปอนด ยูโร อื่น ๆ รวม 
สินทรัพย       
เงินสด  384  49  54  282  210  979 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ  9,139  969  182  456  6,770  17,516 
ตราสารอนุพันธทางการเงินสุทธ ิ  -  4,566  -  -  -  4,566 
เงินลงทุนสุทธ ิ  7,058  -  -  1,678  23  8,759 
เงินใหสินเชือ่แกลกูหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ  76,608  1,682  207  2,898  6,460  87,855 
ภาระของลูกคาจากการรับรอง   2  -  -  -  -   2 
สินทรัพยอื่น   2,522   2   -    69   17   2,610 
 รวม   95,713  7,268   443   5,383   13,480   122,287 
หนี้สิน       
เงินรับฝาก  24,997  385  258  1,837  950  28,427 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  4,660  6,816  -  57  541  12,074 
หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม  7,182  168  62  460  823  8,695 
ตราสารอนุพันธทางการเงินสุทธ ิ  13,758  -  125  3,095  904  17,882 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม  20,907  -  -  -  -  20,907 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง   2  -  -  -  -   2 
หน้ีสินอื่น   2,109   64   4   186   96   2,459 
 รวม   73,615  7,433   449   5,635   3,314   90,446 
ฐานะเงินตราตางประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน - สุทธิ   22,098   (165)   (6)   (252)   10,166   31,841 
ฐานะเงินตราตางประเทศนอกงบแสดงฐานะการเงิน - สุทธิ  (19,002)  4,839  (124)  (2,894)  (10,831)  (28,012) 
(สัญญาซื้อขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา สัญญาอัตรา
แลกเปลี่ยน และสัญญาซือ้ขายสทิธิในการซื้อขายเงนิตรา
ตางประเทศ) 
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3. ความเส่ียงดานราคาตราสารทุน (Equity Price Risk) 

ความเสี่ยงดานราคาตราสารทุน คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยประเภทตราสารทุนหรือหุนทุนทํา
ใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน 

ธนาคารมีการบริหารตราสารทุนเพ่ือรองรับธุรกิจรับประกันการจัดจําหนายตราสารทุน (Equity Underwriting) และธุรกิจ
เพ่ือคาตราสารทุน เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก รวมถึงการลงทุนในหุนทุน โดยปฏิบัติตามขอกําหนด
และระเบียบตาง ๆ ของทางการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ธนาคารมีการบริหารและติดตามสภาพตลาดอยางใกลชิด เพ่ือนําเสนอ
ขอมูลแกผูบริหารเพ่ือจัดการท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดแกธนาคาร 

4. ความเส่ียงดานราคาสินคาโภคภัณฑ (Commodity Price Risk) 

ความเสี่ยงดานราคาสินคาโภคภัณฑ คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาของสินคาโภคภัณฑ อันอาจมีผลให
มูลคาของตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดและตนทุน 

ธนาคารไมมีนโยบายที่จะถือครองความเส่ียงดานราคาสินคาโภคภัณฑ จึงมีการบริหารสินคาโภคภัณฑเพ่ือรองรับธุรกิจ 
Non-directional GOLD Trading ซึ่งไมมีเจตนาที่จะถือครองความเสี่ยงดานราคาทอง และบริหารจัดการความเส่ียงราคา
สินคาโภคภัณฑประเภทอื่นภายใต Back-to-Back Policy ของธนาคาร โดยปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบตาง ๆ ของ
ทางการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ธนาคารมีการบริหารและติดตามสภาพตลาดอยางใกลชิด เพ่ือนําเสนอขอมูลแกผูบริหารเพ่ือ
จัดการท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดแกธนาคาร 

5. ความเส่ียงดานราคาตราสารอนุพันธดานเครดิต (Credit Derivatives Price Risk) 

ความเสี่ยงดานราคาตราสารดานเครดิต คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารดานเครดิต อันอาจมีผลให
มูลคาของตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดและตนทุนธนาคารมีการบริหารความ
เสี่ยงดานราคาตราสารดานเครดิตเพ่ือรองรับธุรกิจรับประกันการจัดจําหนายตราสารหน้ี (Bond Underwriting) และธุรกิจ
เพ่ือคาตราสารหนี้ (Bond Trading) เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก รวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้ โดย
ปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบตาง ๆ ของทางการที่เกี่ยวของ 

ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)  

ความเส่ียงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเส่ียงที่ธนาคารไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตาง ๆ เมื่อครบกําหนดไดเนื่องจาก
ไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดหรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตามความตองการภายในระยะเวลาที่กําหนดและมี
ตนทุนท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจจะทําใหเกดิความเสียหายได 

ธนาคารบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบการดํารงสินทรัพยสภาพคลองที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดหรือระเบียบขอบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีการจัดหาแหลงเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการบริหารการลงทุน
ในสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงทั้งที่เปนสกุลเงินบาทและเงินตราตางประเทศ ทั้งนี้เพ่ือใหธนาคารม่ันใจวาฐานะสภาพคลอง
เหมาะสมและเพียงพอสอดคลองกับภาวะตลาดในปจจุบันและในอนาคต 
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สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 วิเคราะหตามระยะเวลาครบกําหนดของสัญญา จําแนกไดดังนี้
   

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 
 

เมื่อทวงถาม 
นอยกวา 
6 เดือน 

6 เดือน 
ถึง 1 ป 

มากกวา 
1 ป ถึง 5 ป 

มากกวา 
5 ป 

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสด  -  -  -  -  -  40,610  40,610 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  17,118  181,410  4,851  50  -  -  203,429 
เงินลงทุน  97  17,455  161,187  155,805  138,617  16,978  490,139 
เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้  240,579  397,787  35,909  347,769  416,934  -  1,438,978 
ดอกเบี้ยคางรับ  45  2,629  249  3  2  -  2,928 
สินทรัพยอื่น  10,165   6,695   -    -    -    8,443   25,303 
รวมสินทรัพยทางการเงิน  268,004  605,976  202,196  503,627  555,553  66,031  2,201,387 
        
หนี้สินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก  983,216  343,070  181,404  22,145 - -  1,529,835 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  11,846  141,294  6,801  2,204  5,258  -  167,403 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม  21,798  -  -  -  -  -  21,798 
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวย
 มูลคายุติธรรม  -  389  -  -  -  -  389 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม  -  18,566  44  22,505  30,403  -  71,518 
หนี้สินอื่น  5,905   2,787   885   126   -    2,123   11,826 
รวมหน้ีสินทางการเงิน  1,022,765  506,106  189,134   46,980   35,661   2,123  1,802,769 
สภาพคลองสุทธ ิ   (754,761)   99,870   13,062  456,647  519,892  63,908   398,618 
        

สภาพคลองสะสมสุทธิ   (754,761)  (654,891)  (641,829) (185,182)  334,710  398,618   398,618 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2555 
 

เมื่อทวงถาม 
นอยกวา 
6 เดือน 

6 เดือน 
ถึง 1 ป 

มากกวา 
1 ป ถึง 5 ป 

มากกวา 
5 ป 

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสด  -  -  -  -  -  35,127  35,127 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  28,209  218,809  2,635  560  -  -  250,213 
เงินลงทุน  307  144,366  36,029  72,509  107,086  13,820  374,117 
เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี  216,621  378,760  26,266  315,874  389,211  -  1,326,732 
ดอกเบี้ยคางรับ  48  2,041  204  6  2  -  2,301 
สินทรัพยอื่น   2,040   5,534   -    -   -    6,011   13,585 
รวมสินทรัพยทางการเงิน   247,225  749,510   65,134  388,949  496,299  54,958  2,002,075 
        
หนี้สินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก  911,905  369,817  53,047  56,611  -  -  1,391,380 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  7,637  156,053  542  3,133  6,639  -  174,004 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม  16,347  -  -  -  -  -  16,347 
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวย
 มูลคายุติธรรม  -  495  342  266  -  -  1,103 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม  -  18,116  307  5,746  63,225  -  87,394 
หนี้สินอื่น   5,651   3,149   353   229  -    2,389   11,771 
รวมหน้ีสินทางการเงิน   941,540  547,630   54,591   65,985  69,864   2,389  1,681,999 
สภาพคลองสุทธ ิ  (694,315)  201,880   10,543  322,964  426,435  52,569   320,076 
        

สภาพคลองสะสมสุทธิ  (694,315)  (492,435)  (481,892) (158,928)  267,507  320,076   320,076 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 

 เมื่อทวงถาม 
นอยกวา 
6 เดือน 

6 เดือน 
ถึง 1 ป 

มากกวา  
1 ป ถึง 5 ป 

มากกวา 
5 ป 

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสด  -  -  -  -  -  40,608  40,608 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  16,396  179,699  4,792  -  -  -  200,887 
เงินลงทุน  46  15,713  158,035  140,169  3,445  3,763  321,171 
เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้   231,787  402,899  29,053  343,924  416,252  -  1,423,915 
ดอกเบี้ยคางรับ  -  2,676  -  -  -  -  2,676 
สินทรัพยอื่น   10,165   2,783   -    -    -    7,715   20,663 
รวมสินทรัพยทางการเงิน   258,394  603,770  191,880  484,093  419,697  52,086  2,009,920 
        
หนี้สินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก  985,718  343,321  181,404  22,145  -  -  1,532,588 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  18,223  141,294  6,808  2,204  5,258  -  173,787 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม  21,798  -  -  -  -  -  21,798 
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดง
 ดวยมูลคายุติธรรม  -  389  -  -  -  -  389 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม  -  18,524  44  22,505  30,403  -  71,476 
หนี้สินอื่น   1,204   2,790   885   126   -    2,123   7,128 
รวมหน้ีสินทางการเงิน  1,026,943  506,318  189,141   46,980   35,661   2,123  1,807,166 
สภาพคลองสุทธ ิ   (768,549)   97,452   2,739  437,113  384,036  49,963   202,754 
        

สภาพคลองสะสมสุทธิ   (768,549)  (671,097)  (668,358)  (231,245)  152,791  202,754   202,754 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2555 

 เมื่อทวงถาม 
นอยกวา 
6 เดือน 

6 เดือน 
ถึง 1 ป 

มากกวา  
1 ป ถึง 5 ป 

มากกวา 
5 ป 

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสด  -  -  -  -  -  35,126  35,126 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  27,601  217,723  2,328  -  -  -  247,652 
เงินลงทุน  45  144,190  35,371  57,062  3,337  3,793  243,798 
เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี   206,548  386,592  20,316  314,210  388,489  -  1,316,155 
ดอกเบี้ยคางรับ  -  2,071  -  -  -  -  2,071 
สินทรัพยอื่น   2,040   2,217   -    -    -    5,146    9,403 
รวมสินทรัพยทางการเงิน   236,234  752,793   58,015  371,272  391,826  44,065  1,854,205 
        
หนี้สินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก  914,964  369,914  53,047  56,611  -  -  1,394,536 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  11,863  156,053  542  3,133  6,639  -  178,230 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม  16,347  -  -  -  -  -  16,347 
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดง
 ดวยมูลคายุติธรรม  -  495  342  266  -  -  1,103 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม  -  18,116  307  5,746  63,225  -  87,394 
หนี้สินอื่น   2,305   3,152   353   229   -    2,389    8,428 
รวมหน้ีสินทางการเงิน   945,479  547,730   54,591   65,985   69,864   2,389  1,686,038 
สภาพคลองสุทธ ิ  (709,245)  205,063   3,424  305,287  321,962  41,676   168,167 
        

สภาพคลองสะสมสุทธิ  (709,245)  (504,182)  (500,758)  (195,471)  126,491  168,167   168,167 
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ความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  คือ  ความเส่ียงเน่ืองจากความผิดพลาด  หรือความไมเพียงพอของกระบวนการทํางาน  พนักงาน 
ระบบงาน  หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนเหตุการณ  หรือปจจัยภายนอก  ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายตอรายได  หรือ
เงินกองทุนของธนาคาร ทั้งทางตรงและทางออม  

การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารดําเนินการผานกระบวนการระบุ  ประเมิน  จัดการ  และการรายงานระดับความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการในผลิตภัณฑ  และกระบวนการตาง  ๆ  ของธนาคารอยางเปนระบบ  และมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง  ซึ่ง
หนวยงานเจาของความเสี่ยงมีหนาท่ีตองรายงานความเส่ียงดานปฏิบัติการท่ีสําคัญของตนเอง  ตัวควบคุม  พรอมทั้งดําเนิน
มาตรการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่สําคัญ (Risk Prevention Initiative) รวมถึงมีการนําเครื่องมือบริหารความเส่ียง
ที่ทันสมัยตางๆ มาใช อาทิ ระบบดัชนีชี้วัดความเส่ียง (Key Risk Indicator) ระบบฐานขอมูลความเสี่ยง (Risk Event  Database) 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการควบคุม  และการติดตามความเส่ียงดาน
ปฏิบัติการใหอยูในระดับที่เหมาะสม  และสามารถจัดการความเส่ียงไดอยางทันทวงทีกอนท่ีจะเกิดความเสียหายตอธนาคารและ
ลูกคาของธนาคาร  ขณะเดียวกัน  เพ่ือใหธนาคารมีกระบวนการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ  การบริหารความเสี่ยงยังรวมถึงการ
ควบคุมและติดตามการจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่สําคัญของกลุมธุรกิจทางการเงินผานโครงการ  Corporate Level 
Initiative ที่เนนจัดการความเส่ียงดานปฏิบัติการที่สําคัญ  ไดแก  การบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management) และการจัดการความเสี่ยงจากเหตุการณทุจริตเพ่ือเสริมสรางความม่ันใจใหกับลูกคาในบริการและผลิตภัณฑของ
ธนาคาร 
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44 มูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน 

มูลคายุติธรรม หมายถึง มูลคาที่ธนาคารและบริษัทยอยคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยทางการเงินออกไป หรือมูลคาที่คาดวา
จะตองจายเพ่ือการไถถอนหนี้สินทางการเงิน มูลคายุติธรรมประมาณโดยใชราคาตลาดหรือราคาประเมินจากการคํานวณตามหลักการ
ของตลาดเงินท่ีใชกันท่ัวไป 

ขอมูลตอไปน้ีเปนการสรุปยอดคงเหลือตามที่ปรากฏในงบการเงิน และการประมาณการมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการ
เงิน และรายการนอกงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
 มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
สินทรัพยทางการเงิน     
เงินสด   40,610  40,610  35,127  35,127 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ  203,282  203,282  249,979  249,979 
สินทรัพยตราสารอนุพันธ  35,906  35,906  22,112  22,112 
เงินลงทุนสุทธ ิ  496,567  498,378  382,163  387,635 
เงินลงทุนในบริษทัยอยและบริษัทรวมสุทธิ  364  364  167  167 
เงินใหสินเชือ่แกลกูหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ  1,396,807  1,396,807  1,285,310  1,285,310 
สินทรัพยอื่น   25,303   25,303   13,585   13,585 
 รวม  2,198,839  2,200,650  1,988,443  1,993,915 
     

หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก  1,529,835  1,529,835  1,391,380  1,391,380 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  167,403  167,403  174,004  174,004 
หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม  21,798  21,798  16,347  16,347 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม  389  389   1,103  1,103 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ  35,463  35,463  20,140  20,140 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม  71,518  71,709  87,394  87,803 
หน้ีสินอื่น   11,826   11,826   11,771   11,771 
 รวม  1,838,232  1,838,423  1,702,139  1,702,548 
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  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 
 มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
สินทรัพยทางการเงิน     
เงินสด   40,608  40,608  35,126  35,126 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ  200,771  200,771  247,448  247,448 
สินทรัพยตราสารอนุพันธ  36,052  36,052  22,266  22,266 
เงินลงทุนสุทธ ิ  324,032  324,042  245,790  245,824 
เงินลงทุนในบริษทัยอยและบริษัทรวมสุทธิ  13,028  13,028  13,569  13,569 
เงินใหสินเชือ่แกลกูหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ  1,382,765  1,382,765  1,275,684  1,275,684 
สินทรัพยอื่น   20,663   20,663   9,403   9,403 
 รวม  2,017,919  2,017,929  1,849,286  1,849,320 
     

หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก  1,532,588  1,532,588  1,394,536  1,394,536 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  173,787  173,787  178,230  178,230 
หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม  21,798  21,798  16,347  16,347 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม  389  389  1,103  1,103 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ  34,905  34,905  20,141  20,141 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม  71,476  71,667  87,394  87,803 
หน้ีสินอื่น   7,128   7,128   8,428   8,428 
 รวม  1,842,071  1,842,262  1,706,179  1,706,588 

วิธีการและขอสมมติฐานท่ีธนาคารใชในการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินตามท่ีไดเปดเผยมีดังนี้ 

เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพยและหน้ีสิน) สินทรัพยอื่น เงินรับฝาก หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม หน้ีสินทางการเงินที่
กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม และหน้ีสินอื่น แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ตราสารอนุพันธ แสดงมูลคายุติธรรมตามท่ีเปดเผยในนโยบายการบัญชีที่สําคัญขอ 4.24 

เงินลงทุนเพ่ือคา เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม แสดงมูลคาตามหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ 9  

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื้อ-ขายในตลาด 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับแสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับตาม
จํานวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน หักรายไดรอตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ
โครงสรางหน้ี เนื่องจากสินเชือ่มีอัตราดอกเบี้ยเปนไปตามอัตราตลาด เงินใหสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสวนใหญเปนสินเชื่อระยะสั้น 
และคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินตามผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
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ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม แสดงมูลคายุติธรรมโดยใชราคาตลาดหรือประมาณจากมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด
โดยใชอัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งสะทอนความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยและความเส่ียงดานเครดิตของธนาคารในปจจุบัน  

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 
 มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
สินทรัพยทางการเงิน     
เงินสด   40,608  40,608  35,126  35,126 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ  200,771  200,771  247,448  247,448 
สินทรัพยตราสารอนุพันธ  36,052  36,052  22,266  22,266 
เงินลงทุนสุทธ ิ  324,032  324,042  245,790  245,824 
เงินลงทุนในบริษทัยอยและบริษัทรวมสุทธิ  13,028  13,028  13,569  13,569 
เงินใหสินเชือ่แกลกูหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ  1,382,765  1,382,765  1,275,684  1,275,684 
สินทรัพยอื่น   20,663   20,663   9,403   9,403 
 รวม  2,017,919  2,017,929  1,849,286  1,849,320 
     

หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก  1,532,588  1,532,588  1,394,536  1,394,536 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  173,787  173,787  178,230  178,230 
หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม  21,798  21,798  16,347  16,347 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม  389  389  1,103  1,103 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ  34,905  34,905  20,141  20,141 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม  71,476  71,667  87,394  87,803 
หน้ีสินอื่น   7,128   7,128   8,428   8,428 
 รวม  1,842,071  1,842,262  1,706,179  1,706,588 

วิธีการและขอสมมติฐานท่ีธนาคารใชในการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินตามท่ีไดเปดเผยมีดังนี้ 

เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพยและหน้ีสิน) สินทรัพยอื่น เงินรับฝาก หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม หน้ีสินทางการเงินที่
กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม และหน้ีสินอื่น แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ตราสารอนุพันธ แสดงมูลคายุติธรรมตามท่ีเปดเผยในนโยบายการบัญชีที่สําคัญขอ 4.24 
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 รวม  1,842,071  1,842,262  1,706,179  1,706,588 

วิธีการและขอสมมติฐานท่ีธนาคารใชในการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินตามท่ีไดเปดเผยมีดังนี้ 

เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพยและหน้ีสิน) สินทรัพยอื่น เงินรับฝาก หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม หน้ีสินทางการเงินที่
กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม และหน้ีสินอื่น แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ตราสารอนุพันธ แสดงมูลคายุติธรรมตามท่ีเปดเผยในนโยบายการบัญชีที่สําคัญขอ 4.24 

เงินลงทุนเพ่ือคา เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม แสดงมูลคาตามหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ 9  

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื้อ-ขายในตลาด 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับแสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับตาม
จํานวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน หักรายไดรอตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ
โครงสรางหน้ี เนื่องจากสินเชื่อมีอัตราดอกเบี้ยเปนไปตามอัตราตลาด เงินใหสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสวนใหญเปนสินเชื่อระยะสั้น 
และคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินตามผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

120 

 

  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2556 2555 
 มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
สินทรัพยทางการเงิน     
เงินสด   40,608  40,608  35,126  35,126 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ  200,771  200,771  247,448  247,448 
สินทรัพยตราสารอนุพันธ  36,052  36,052  22,266  22,266 
เงินลงทุนสุทธ ิ  324,032  324,042  245,790  245,824 
เงินลงทุนในบริษทัยอยและบริษัทรวมสุทธิ  13,028  13,028  13,569  13,569 
เงินใหสินเชือ่แกลกูหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ  1,382,765  1,382,765  1,275,684  1,275,684 
สินทรัพยอื่น   20,663   20,663   9,403   9,403 
 รวม  2,017,919  2,017,929  1,849,286  1,849,320 
     

หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก  1,532,588  1,532,588  1,394,536  1,394,536 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  173,787  173,787  178,230  178,230 
หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม  21,798  21,798  16,347  16,347 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม  389  389  1,103  1,103 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ  34,905  34,905  20,141  20,141 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม  71,476  71,667  87,394  87,803 
หน้ีสินอื่น   7,128   7,128   8,428   8,428 
 รวม  1,842,071  1,842,262  1,706,179  1,706,588 

วิธีการและขอสมมติฐานท่ีธนาคารใชในการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินตามท่ีไดเปดเผยมีดังนี้ 

เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพยและหน้ีสิน) สินทรัพยอื่น เงินรับฝาก หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม หน้ีสินทางการเงินที่
กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม และหน้ีสินอื่น แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ตราสารอนุพันธ แสดงมูลคายุติธรรมตามท่ีเปดเผยในนโยบายการบัญชีที่สําคัญขอ 4.24 

เงินลงทุนเพ่ือคา เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม แสดงมูลคาตามหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ 9  

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื้อ-ขายในตลาด 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับแสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับตาม
จํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน หักรายไดรอตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ
โครงสรางหนี้ เนื่องจากสินเชื่อมีอัตราดอกเบี้ยเปนไปตามอัตราตลาด เงินใหสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสวนใหญเปนสินเชื่อระยะสั้น 
และคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินตามผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 



การกำากับดูแลกิจการ

199	 รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

200	 รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

	 และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน

201	 การกำากับดูแลกิจการ

240	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

241	 ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน



199 
การก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการธนาคารกสกิรไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	 

ประกอบด้วยกรรมการธนาคารจ�านวน	4	 ท่าน	 โดยมีนายกฤษฎา	 

ล�า่ซ�า	กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	เป็นประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ	 

ศาสตราจารย์	ดร.ยงยทุธ	ยทุธวงศ์	กรรมการอสิระ	น.ต.	พญ.นลนิ	ีไพบลูย์	 

กรรมการอสิระ	และนายสราวฒุ	ิอยูว่ทิยา	กรรมการอสิระ	เป็นกรรมการ 

ก�ากบัดแูลกจิการ	มหีน้าทีร่บัผดิชอบด้านการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน 

ของธนาคารให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและสอดคล้อง 

กับข้อก�าหนดกฎหมาย	 รวมถึงดูแลให้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

มีผลในทางปฏิบัติ	 และดูแลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและสังคม	 ในปี	2556	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

มีการประชุมรวม	6	ครั้ง	 เพื่อด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

บทบาทหน้าที่ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	

ซึ่งการด�าเนินการที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้

	 •	พจิารณาให้ความเหน็ชอบนโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชน์ 

ในหน้าที่โดยมิชอบ	

	 •	พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การด�าเนินกิจกรรมส่งเสริม 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยมุ่งเน้นเรื่องการรักษามาตรฐานควบคู่ 

กบัการพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีห้เป็นไปอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื	

และการสร้างให้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

และมีผลในทางปฏิบัติ	ซึ่งมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 	 -	การสือ่ความผ่านช่องทางต่างๆ	ของธนาคาร	ไปยงักรรมการ	 

	 	 	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการและ 

	 	 	 การปฏบิตัติามจรรยาบรรณของพนกังานอย่างสม�า่เสมอ	ได้แก่	 

	 	 	 กสิกรทีวี	 ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร	 

	 	 	 และวารสารกิจการสัมพันธ์ธนาคารกสิกรไทย	

	 	 -	การด�าเนินโครงการประเมินความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

	 	 	 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน	 ภายหลังการส่ง 

	 	 	 จรรยาบรรณของพนักงานฉบับปรับปรุงให้แก่ทุกฝ่ายงาน 

	 	 	 และสาขาทัว่ประเทศ	ซึง่ครอบคลมุเรือ่งการต่อต้านการทจุรติ 

	 	 	 คอร์รัปชั่น	 ตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ 

	 	 	 ในหน้าที่โดยมิชอบ

	 	 -	การเผยแพร่ความรู้หรือให้ข้อมูลด้านการก�ากับดูแลกิจการ 

	 	 	 ของธนาคารแก่บริษัทหรือหน่วยงานภายนอก	 และผู้ที่สนใจ	 

	 	 	 เพือ่เป็นการส่งเสรมิการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ	

	 •	พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการด�าเนินงานด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของธนาคาร	 ตลอดจนให้ 

ข้อเสนอแนะและติดตามผลการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าว

	 •	พิจารณาการด�าเนินการของธนาคารส�าหรับการประชุมสามัญ 

ผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการให้สทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจุ

เป็นวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณาเลอืกตัง้ 

เป็นกรรมการ	 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้า 

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

	 •	พจิารณาให้ความเหน็ชอบการจดัท�าข้อบงัคบัคณะกรรมการอสิระ	 

และทบทวนหลกัการก�ากบัดแูลกจิการของธนาคาร	ข้อบงัคบัคณะกรรมการ 

ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย	 จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 

จรรยาบรรณของพนักงาน	 และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

ธนาคารกสิกรไทย	เพื่อให้เป็นปัจจุบัน	เหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร	

และสอดคล้องกับกฎหมาย	 แนวปฏิบัติสากล	 และแนวปฏิบัติของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 คณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุน	และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติ

งานคณะกรรมการอิสระ	 และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อช ่วยให้ 

คณะกรรมการแต่ละคณะใช้ในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน 

ในปี	2556	

	 •	พจิารณาทบทวนการปฏบิตัขิองธนาคารตามหลกัเกณฑ์การส�ารวจ 

โครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย	โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	พิจารณาอนุมัติแนวทางการจัดท�ารายงานการปฏิบัติตามหลัก

การก�ากับดูแลกิจการในรายงานประจ�าปี

	 •	พิจารณาอนุมัติแนวทางการจัดท�ารายงานการพัฒนาเพื่อ 

ความยั่งยืน	ตามมาตรฐาน	Global	Reporting	Initiative	

	 ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ใน

ข้อบังคับคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการนั้น	คณะกรรมการก�ากับดูแล 

กิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ	 ระมัดระวัง	 และค�านึงถึง

ประโยชน์สงูสดุของธนาคาร	ผูถ้อืหุน้	และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่	คณะกรรมการ 

ก�ากบัดแูลกจิการเชือ่มัน่ว่า	การด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส	เป็นธรรม	

และความร่วมมือจากทุกระดับภายในองค์กร	 จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	และท�าให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

(นายกฤษฎา ลํ่าซํา)
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
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	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน

ธนาคารกสิกรไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	 

5	 ท่าน	 โดยมีนายสมชาย	 บุลสุข	 กรรมการอิสระ	 เป็นประธาน	 

ดร.อภชิยั	จนัทรเสน	กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	ศาสตราจารย์	ดร.ไพรชั	 

ธัชยพงษ์	 กรรมการอิสระ	 นางกอบกาญจน์	 วัฒนวรางกูร	 กรรมการ

อิสระ	และนายกลินท์	สารสิน	กรรมการอิสระ	เป็นกรรมการ	ในปี	2556	 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	 ได้มี 

การประชุมรวม	10	ครั้ง	

	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการทรัพยากร 

บุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	เกี่ยวกับนโยบายทรัพยากรบุคคล	 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 การทบทวนผลประโยชน์ 

ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร	 และให้ข ้อเสนอแนะต่อ 

คณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆ	 

ของผู้บริหารระดับสูงตามนโยบายที่ก�าหนด	 ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์

การท�าธุรกิจของธนาคาร	รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการสืบทอด

ต�าแหน่งผู้บริหาร

	 ส�าหรับการสรรหากรรมการธนาคาร	 กรรมการในคณะกรรมการ

ชุดย่อยต่างๆ	 และผู้บริหารระดับสูง	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

และก�าหนดอัตราค่าตอบแทนได้ด�าเนินกระบวนการสรรหา	 คัดเลือก 

บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม ่มีลักษณะต้องห ้ามตามหลักเกณฑ์ 

ที่ก� าหนด	 โดยค�านึ งถึ งสัดส ่วน	 จ�านวน	 ความหลากหลาย	 

องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ เหมาะสมในด้านต่างๆ	 และ 
(นายสมชาย บุลสุข)

ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดอัตราค่าตอบแทน

ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมาย	 ข้อบังคับของธนาคาร	 และ 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมถึงได้มีการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง

กรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	นอกจากนี้	ได้มี 

การทบทวนคณุสมบตัขิองบคุคลทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการ	และผูบ้รหิาร

ระดับสูงอยู่เสมอ		

	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน 

ได้พจิารณาปรบัปรงุค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารและผูบ้รหิาร

ระดับสูง	 ให้เหมาะสมสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ	 

โดยค�านึงถึงปัจจัยอื่นๆ	อาทิ	ผลประกอบการ	ผลงาน	สภาพแวดล้อม 

ทางธุรกิจ	 ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจประกอบ	 และได้น�าเสนอ 

ต่อคณะกรรมการธนาคาร	 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2556	 

ได้อนุมัติค่าตอบแทนตามเสนอ		

	 ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ 

ในข ้อบังคับคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตรา 

ค่าตอบแทนนั้น	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตรา 

ค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ	 โปร่งใส	 และค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ	
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1.	 สทิธขิองผู้ถอืหุ้น

	 คณะกรรมการธนาคารตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของ 

ผู ้ถือหุ ้นทุกกลุ ่ม	 โดยก�าหนดเรื่องสัมพันธภาพกับผู ้ถือหุ ้นไว้เป็น 

ลายลักษณ์อักษรในหลักการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร	 ซึ่งสิทธิ 

พื้นฐานที่ผู ้ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียมกันตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ 

ของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น	 สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนนแทน	สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนเพือ่แต่งตัง้หรอืถอดถอน

กรรมการเป็นรายบุคคล	 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและ

ก�าหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี	 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการ

ต่างๆ	ที่ส�าคัญ	สิทธิในการรับเงินปันผล	สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น	 และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่าง

เพียงพอและทันเวลา			

	 นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานข้างต้นแล้ว	 คณะกรรมการธนาคารได้ให้

ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	 

และโปร่งใสแก่ผู ้ถือหุ ้น	 โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญ 

บนเว็บไซต์ของธนาคาร	 เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

อย่างทั่วถึง	 ซึ่งมีสี่ภาษา	 ได้แก่	 ภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 ภาษาจีน	 

และภาษาญี่ปุ่น	 รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้แก่สื่อมวลชนอย่างสม�่าเสมอ	

โดยในปี	2556	 ธนาคารได้ด�าเนินการเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวก

และส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

	 1.	 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 ครั้งที่	2/2556	 

เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2556	ซึ่งมีมติก�าหนดให้จัดการประชุมสามัญ 

ผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2556	ในวนัที	่3	เมษายน	2556	ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลู

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ตัง้แต่วนัทีม่มีตกิ�าหนดวนัประชมุ	

	 2.	 ก่อนวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น	 เพื่อเป็นการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ผู ้ถือหุ ้นทุกกลุ ่มให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมประชุม	

ธนาคารจึงจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ซึ่งระบุวัน	 เวลา	

สถานที่จัดประชุม	 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม	 และระเบียบวาระ 

การประชุมอย่างชัดเจน	ครบถ้วน	เพียงพอ	ตามกฎหมาย	ข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และข้อบังคับของธนาคาร	 โดย

แนบหนังสือมอบฉันทะ	 และเอกสารประกอบในแต่ละวาระการประชุม	

รวมทั้งข้อบังคับของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า	14	 วัน	 

โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบ 

การกำากับดูแลกิจการ

ธนาคารจัดท�าเอกสาร
ประกอบการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ	

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ
บนเว็บไซต์ธนาคาร	

ธนาคารเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชุมฯ	
ก่อนวันประชุมฯ

ธนาคารเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล	
เพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการธนาคาร
ก่อนวันประชุมฯ	

KBank Search

หลักการกํากับ
ดูแลกิจการ

จรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ

หนังสือบริคณหสนธิ
และขอบังคับ
ของธนาคาร

สิทธิและ
ความเทาเทียมกัน
ของผูถือหุน

ความโปรงใสและ
การเปดเผยขอมูล

บทบาทความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ
ของกรรมการ
และพนักงาน

ผลงานความสําเร็จ
ของการกํากับ
ดูแลกิจการ

พิมพหนาน้ีบทนํา คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคการ
คณะกรรมการธนาคาร การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการอิสระ จรรยาบรรณของพนักงาน
คณะกรรมการชุดยอย ขอมูลภายใน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบ สัมพันธภาพกับผูถือหุน
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดอัตราคาตอบแทน

บทนํา 
คณะกรรมการบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ("คณะกรรมการธนาคาร") เช่ือม่ันเปนอยางย่ิงวากระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะยกระดับผลการ
ดําเนินงานของธนาคารอยางยั่งยืน และเปนหัวใจสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีสําคัญสูงสุดของธนาคาร อันไดแกการเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผู
ถือหุน แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของธนาคารไดจัดใหมีโครงสรางที่เอ้ือตอการทําใหเปาหมายขางตนบรรลุผล ขณะเดียวกันจะชวยทําใหมั่นใจไดวาธุรกิจ
และกิจกรรมใด ๆ ของธนาคารสามารถแขงขันไดดี ภายใตการดําเนินการอยางมีจรรยาบรรณและเปนไปตามกฎหมาย

ในฐานะท่ีธนาคารเปนสถาบันการเงินช้ันนําของประเทศไทย คณะกรรมการธนาคารยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อันประกอบดวย

ก) ความซื่อสัตย จ) ความรับผิดชอบตอภาระหนาที่
ข) ความโปรงใส ฉ) ความเปนธรรม
ค) ความเปนอิสระ ช) ความรับผิดชอบตอสังคม
ง) ความรับผิดรับชอบ

หลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคารน้ี สะทอนถึงคุณคา แนวปฏิบัติ และทิศทางที่ใชปฏิบัติภายในของธนาคาร ตามที่ไดกําหนดและไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการธนาคาร

การกํากับดูแลกิจการ

หลักการกํากับดูแลกิจการ

แผนผังเว็บไซต | นโยบายความเปนสวนตัว | คําสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882 

การกํากับดูแลกิจการ ขอมูลท่ัวไป ขอมูลและรายงาน
ทางการเงิน

ขอมูลนําเสนอ
และวารสาร

บริการผูถือหุน ปฏิทินและกิจกรรม ติดตอ และคําถาม-คําตอบ

หนาแรก > นักลงทุนสัมพันธ > การกํากับดูแลกิจการ > หลักการกํากับดูแลกิจการ

เก่ียวกับเรา

หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101

วันที่ 3 เมษายน 2556

เอกสารแนบ 2

สรุปข้อมูลทางการเงิน
จากรายงานประจำาปี 2555
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วาระเป็นไปอย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้	ทัง้นี	้การออกเสยีงลงคะแนนจะนบัหนึง่

หุ้นเป็นหนึ่งเสียง	 และถือเสียงข้างมากเป็นมติ	 ยกเว้นกรณีการลงมติ 

ที่ก�าหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียง

ทั้งหมดของผู ้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุม	 หรือการลงมติที่ก�าหนดให้ถือ 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	 ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน

ข้อบังคับของธนาคารและตามกฎหมาย

	 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่	101	ทีผ่่านมา	ประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ท�าหน้าที่ประธานที่ประชุม	 โดยมี

กรรมการผู้จดัการ	ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด	และกรรมการ

เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	14	คน	คือ

	 1.			นายบัณฑูร	ล�่าซ�า	

	 	 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 2.	 นายสมชาย	บุลสุข	

	 	 รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการอิสระ	และ

	 	 ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตรา

	 	 ค่าตอบแทน

	 3.	 นายกฤษฎา	ล�่าซ�า	

	 	 รองประธานกรรมการ	

	 	 และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 4.			นายปรีดี	ดาวฉาย	

	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 5.			นายธีรนันท์	ศรีหงส์	

	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 6.		 นางสุจิตพรรณ	ล�่าซ�า	

	 	 กรรมการ

	 7.			ศาสตราจารย์กิตติคุณ	คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์		

	 	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

					8.			ศาสตราจารย์	ดร.ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	

	 	 กรรมการอิสระ

	 9.	 ดร.อภิชัย	จันทรเสน	

	 	 กรรมการ	และที่ปรึกษากฎหมาย

	 10.		 ศาสตราจารย์	ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์	

	 	 กรรมการอิสระ

	 11.		 นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	

	 	 กรรมการอิสระ

การตดัสนิใจลงคะแนนในแต่ละวาระ	ซึง่จะระบวุ่า	เป็นเรือ่งเสนอเพือ่ทราบ	 

เพื่ออนุมัติ	 หรือเพื่อพิจารณา	 รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการ

เพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้	

และเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของธนาคาร	(www.kasikornbankgroup.com)	

ล่วงหน้ากว่า	30	 วันก่อนวันประชุม	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล 

ได้โดยสะดวกและรวดเร็วและมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ	ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ธนาคารจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 

ในรูปแบบเอกสาร	 และได้ประกาศค�าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า	 

3	วนั	และก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า	3	วนั	นอกจากนี	้ธนาคารได้จดัท�า 

และส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษา

อังกฤษเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต่างชาติ	และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

ธนาคารพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

ฉบับภาษาไทยด้วย

	 ในการเข้าร่วมการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ธนาคารได้แจ้งรายละเอยีด 

เอกสารหลักฐานที่จ�าเป็นที่ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะต้องน�ามา 

แสดงให้ครบถ้วน	เพือ่รกัษาสทิธใินการเข้าร่วมประชมุ	และแนบหนงัสอื 

มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	 และรายชื่อกรรมการ

อิสระ	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	หรือบุคคลใดๆ	

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือก 

ที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้	

	 3.	 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชมุมากกว่า	1	ชัว่โมง	

และได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม	อาทิ	จัดเตรียม 

สถานที่และเจ้าหน้าที่ต้อนรับในจ�านวนที่เหมาะสม	ในปี	2556	ธนาคาร

ได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัท	 ศูนย์รับฝาก 

หลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 และได้น�าระบบบาร์โค้ดมาใช้ใน 

การลงทะเบยีนเช่นเดยีวกบัปีทีผ่่านมา	เพือ่ให้การลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ 

และผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างสะดวก

รวดเร็ว	พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น	

	 4.	 ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น	 ประธานที่ประชุมได้ 

มอบหมายให้น�าเสนอวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 

อย่างชัดเจน	 ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่าง

เปิดเผย	 โดยธนาคารได้น�าระบบของบริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	มาใช้ในการประมวลผลการนับคะแนนเสียงและ

แสดงผล	ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
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การก�ากับดูแลกิจการ

	 12.	 นางจันทรา	บูรณฤกษ์	

	 	 กรรมการอิสระ

	 13.	 น.ต.	พญ.นลินี	ไพบูลย์	

	 	 กรรมการอิสระ

	 14.	 นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา	

	 	 กรรมการอิสระ

	 5.	 ระหว่างการประชมุ	ประธานทีป่ระชมุได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ 

ทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม	

โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ	 และให้กรรมการที่เกี่ยวข้อง

ชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ	 แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน	 รวมทั้งได้เปิด

โอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นส่งค�าถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้

ตั้งแต่วันที่มีค�าบอกกล่าวเรียกประชุม	 และแจ้งวาระการประชุมจนถึง	

1	สัปดาห์ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	โดยธนาคารได้แจ้งหลักเกณฑ์

ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของธนาคาร	 และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมการแจ้ง 

เรื่องหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 นอกจากนี้	 ผู้ถือหุ้นที่มาร่วม

ประชุมผู ้ถือหุ ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว	 มีสิทธิออกเสียงหรือ 

ลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

	 6.		 ธนาคารได้จดัท�าวารสารรายไตรมาส	“สารสมัพนัธ์”	ซึง่ด�าเนนิการ 

มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2552	 โดยน�าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 อาทิ	 

ภาพรวมเศรษฐกจิ	การลงทนุในตลาดเงนิและตลาดทนุ	ตลอดจนข้อมลู 

อื่นๆ	 ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น	 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และ 

การรบัรูข่้าวสารของผูถ้อืหุน้รายย่อย	โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของธนาคาร		

2.	 การปฏบิตัติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั

	 ธนาคารให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	

โดยคณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

โดยค�านึงถึงสิทธิของผู ้ถือหุ ้น	 และปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่าง 

เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	ซึ่งได้ด�าเนินการต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 1.	 เพือ่เป็นการส่งเสรมิการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีก่อนการประชมุ 

สามัญผู ้ถือหุ ้น	 ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอเรื่องเพื่อ 

การพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รวมถึงการเสนอ 

ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	และไม่มีลักษณะต้องห้าม	เพื่อเข้ารับ 

การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 

คราวเดียวกัน	 ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการและคณะกรรมการธนาคาร

KBank Search

การประชุมผูถือหุน วารสารสารสัมพันธ ขอรายงานประจําป

คําบอกกลาวเรียกประชุม หนังสือมอบฉันทะ รายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน

(370 KB)

(224 KB)

(369 KB)

(199 KB)

(102 KB)

(79 KB)

(91 KB)

(2 MB)

(95 KB)

(83 KB)

(138 KB)

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ดาวนโหลด

คําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 101

เอกสารแนบ 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 100 วันที่ 2 เมษายน 2555

เอกสารแนบ 2. รายงานประจําป 2555 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปขอมูลทางการเงิน

เอกสารแนบ 3. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกต้ังแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 4. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการใหม

เอกสารแนบ 5. ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ

เอกสารแนบ 6. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี และรายช่ือบริษัทยอยที่ใชผูสอบบัญชีรายเดียวกัน

เอกสารแนบ 7. หนังสือมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 8. หลักฐานที่ตองใชในการแสดงสิทธิเขารวมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง

เอกสารแนบ 9. ขอบังคับของธนาคารเฉพาะที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน

เอกสารแนบ 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

บริการผูถือหุน

คําบอกกลาวเรียกประชุม

แผนผังเว็บไซต | นโยบายความเปนสวนตัว | คําสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882 

การกํากับดูแลกิจการ ขอมูลท่ัวไป ขอมูลและรายงาน
ทางการเงิน

ขอมูลนําเสนอ
และวารสาร

บริการผูถือหุน ปฏิทินและกิจกรรม ติดตอ และคําถาม-คําตอบ

หนาแรก > นักลงทุนสัมพันธ > บริการผูถือหุน > การประชุมผูถือหุน

เก่ียวกับเรา

คณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	101 
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ก�าหนด	ตัง้แต่วนัที	่1	ตลุาคม	-	31	ธนัวาคม	2555	โดยธนาคารได้ประกาศ 

แจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู ้ถือหุ ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบ

เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมทั้งเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์ของธนาคารด้วย	ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ 

เป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

	 2.	 จัดให้มีกระบวนการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นที่โปร่งใสและ 

มีประสิทธิภาพ	 เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง	 การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามล�าดับวาระ 

การประชุมที่ก�าหนด	 มีการพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็น 

รายบุคคล	 และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	 รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบ 

บัญชี	 และอนุมัติค่าสอบบัญชี	 และวาระอื่นตามที่ก�าหนดในหนังสือ 

เชิญประชุม	 ซึ่งในระหว่างการประชุม	 นอกเหนือจากเอกสารประกอบ

การประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับแล้ว	 ธนาคารได้จัดให้มีระบบแปล 

เป็นภาษาอังกฤษ	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ	

	 3.	 ผู ้ถือหุ ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 สามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง	 หรือประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 หรือบุคคลใดๆ	 เข้าประชุมและ 

ลงคะแนนเสียงแทน	 โดยหนังสือมอบฉันทะเป็นรูปแบบที่ผู ้ถือหุ ้น 

สามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้	

	 4.	 การลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนทุกระเบียบวาระ	

เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว	

ธนาคารเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู ้ถือหุ ้นไม่เห็นด้วย	 หรือ 

งดออกเสียง	 และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุม 

ผู้ถือหุ้น	ธนาคารได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ที่เข้าร่วมประชุมทุกราย	 ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น	 นอกจากนั้น	 

ธนาคารได้จัดให้มีผู ้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบ 

การนับคะแนนเสียง	 และอาสาสมัครจากผู ้ถือหุ ้นเป็นสักขีพยาน 

ในการนับคะแนน	 รวมถึงมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้

สามารถตรวจสอบได้ในภายหลังด้วย

	 5.		 เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติ 

ได้อย่างรวดเร็ว	นอกจากการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว	 ธนาคารได้เปิดเผยมติ 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระบนเวบ็ไซต์ของธนาคารภายในวนัท�าการ

ถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

	 6.		 มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน	ประกอบด้วย 

ข้อมูลส�าคัญ	 ได้แก่	 มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่ง

เป็นจ�านวนเสียงที่เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง	 หรือบัตรเสีย 

ในแต่ละวาระ	 ค�าถาม	ค�าชี้แจง	 และความคิดเห็นของที่ประชุม	 และ

จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา	 

14	วัน	นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมให้แก่

ผู้ถือหุ้น	และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารด้วย	นอกจากนี้	ธนาคาร

ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์	 เพื่อให้ 

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป

	 7.	 ก�าหนดระเบียบการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	 และ

ระเบียบปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ

กรรมการและพนกังาน	ซึง่สอดคล้องกบักฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัย์และ

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีโดยระเบยีบข้างต้นมหีลกัการทีส่�าคญัดงันี้

	 	 •	 ให้ทกุหน่วยงานจดัระบบงาน	สถานทีป่ฏบิตังิาน	การเกบ็

รักษาข้อมูลภายใน	ไม่ให้ถูกเปิดเผยไปยังบุคคลอื่น	และ

การใช้ข้อมลูภายในหรอืการส่งข้อมลูภายใน	ให้กระท�าได้ 

เฉพาะผูท้ีจ่�าเป็นต้องรู	้หรอืต้องใช้ในการปฏบิตังิานเท่านัน้

	 	 •	 ห้ามกรรมการและพนักงานท�ารายการซื้อ	 ขาย	 โอน	

หรือรับโอนหลักทรัพย ์และสัญญาซื้อขายล ่วงหน้า	 

ที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก	 โดยอาศัย

ข้อมูลภายในอันเป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง

ราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และตนได้ล่วงรู้ 

มาในต�าแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริง	 หรือ

การเป็นกรรมการหรือพนักงานของธนาคาร	 และไม่ว่า 

การกระท�าดงักล่าวจะกระท�าเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรอื

ผู้อื่น	 หรือน�าข้อมูลภายในนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่น

กระท�าดังกล่าว	โดยตนได้รับประโยชน์

	 	 •	 กรรมการ	 พนักงานที่ด�ารงต�าแหน่งระดับรองกรรมการ

ผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป	 และผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ

ผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปในฝ่ายจัดการบัญชีหรือ

ฝ่ายวางแผนการเงิน	สายงานการเงินและควบคุม	มีหน้า

ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร	 และ

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ้่างองิหุน้สามญัของธนาคาร	ของ

ตน	ของคู่สมรส	และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	และ

รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ดงักล่าวทกุครัง้	

เมื่อมีการซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์และสัญญา

ซือ้ขายล่วงหน้านัน้	ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	 และต้องส�าเนา

รายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัท	 เพื่อรวบรวมเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทราบด้วย	นอกจากนี้		

ธนาคารยงัก�าหนดให้พนกังานทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูภายใน

ทีเ่ป็นสาระส�าคญัตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	ต้องรายงานการถอื 

หลักทรัพย์ดังกล่าว	 ของตน	 ของคู่สมรส	 และของบุตร 

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ต่อฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานด้วย

	 	 •	 ในการก�ากบัดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัย์และสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า	 และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	 ธนาคาร 

ได้ก�าหนดช่วงระยะเวลาที่จ�ากัดการซื้อขายหลักทรัพย์ 

ทีอ่อกโดยธนาคาร	และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ้่างองิหุน้

สามญัของธนาคาร	ของกรรมการและพนกังานทีเ่กีย่วข้อง	

รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ	โดยให้งดเว้น 

การซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในช่วง	1	 เดือนก่อนวันที่ 

ธนาคารเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการด�าเนินงาน

รายไตรมาส	 จนถึงวันที่	2	 นับแต่วันที่ธนาคารเปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าว	 และมีการแจ้งระเบียบ	 กฎเกณฑ์ใน 

การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในให้กรรมการและพนกังาน

ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเป็นประจ�าทุกปีตั้งแต่ต้นปีและ 

ในทุกไตรมาสผ่านช่องทางต่างๆ	 ของธนาคาร	 รวมทั้ง 

มีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	

	 8.	 ก�าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารระดับสูงจัดท�ารายงาน 

การมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องครั้งแรกต่อเลขานุการบริษัท	 

เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	 และ 

รายงานทกุครัง้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง	ตามหลกัเกณฑ์ทีพ่ระราชบญัญตัิ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	 โดยในปี	 2556	 ไม่มี 

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง	 

ทั้งนี้	 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าด�ารงต�าแหน่งในระหว่าง 

ปี	2556	 ได้มีการจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานกรรมการ	

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบแล้ว

3.	 บทบาทของผู้มสี่วนได้เสยี

	 ธนาคารให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ไม่ว่า 

จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	 ได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	 คณะกรรมการธนาคาร	

และพนักงาน	 และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	 ได้แก่	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 คู่แข่ง	

เจ้าหนี้	 ตลอดจนชุมชน	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคมโดยรวม	 ซึ่งรวมถึง 

การค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน	 และการต่อต้านการทุจริตและการกระท�า 

ผิดกฎหมายด้วย	 ธนาคารในฐานะสถาบันการเงินที่ด�าเนินธุรกิจ 

ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีธนาคารตระหนกัดว่ีาความรบัผดิชอบ 

ต่อสิ่ งแวดล ้อมและสังคมเป ็นส ่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่ งยืน	 

คณะกรรมการธนาคารจึงได้ก�าหนดแนวนโยบายการด�าเนินการ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม		ดังนี้

	 •	 การด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแล

สิ่งแวดล้อมและสังคม

	 •	 บุคลากรทุกระดับยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร ่งครัดใน 

การปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 และค�านึงถึง

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 •	 การด�าเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์	 สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม	ครอบคลุมการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ		

	 •	 การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยค�านึงถึง

ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 สิ่งแวดล้อม	 และการอ�านวย 

ความสะดวกแก่พนักงานและลูกค้า	

	 •	 การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคม

	 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับสิทธิอันพึงได้รับ	 ธนาคาร 

ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณ 

ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคารและจรรยาบรรณของพนักงาน	 โดย 

ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารและ 

สือ่ภายในของธนาคาร	ได้แก่	วารสารกิจการสมัพนัธ์ธนาคารกสิกรไทย	 

ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร	 และกสิกรทีวีซึ่งเป็น 

ระบบสื่อสารโทรทัศน์วงจรปิดภายในองค์กร	 เพื่อให้กรรมการ	 

ตลอดจนผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ในการปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้	 ธนาคารได้ก�าหนดให้ฝ ่ายก�ากับ 

การปฏิบัติงาน	 สายงานก�ากับและตรวจสอบ	 มีหน้าที่ติดตามดูแล 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน	 และส่วนธรรมาภิบาล 

องค์การ	 ส�านักเลขานุการบริษัท	 สายงานเลขาธิการองค์การ	 มีหน้าที่ 

ดูแลรับผิดชอบงานด้านการก�ากับดูแลกิจการของทั้งองค์กร	 และ 

รายงานผลให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทราบ		

 ผูถ้อืหุน้ :	ธนาคารมุง่มัน่ให้มกีารด�าเนนิธรุกจิซึง่มผีลการด�าเนนิงาน 

ที่ดี	 มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง	 มีความสามารถในการแข่งขัน	 

โดยค�านงึถงึสภาวะความเสีย่งในปัจจบุนัและอนาคต	เพือ่ให้เกดิการเพิม่ 

มูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 ธนาคารมีหน้าที่ในการด�าเนินงาน	 
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เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส	 เป็นธรรม	และพยายามอย่างเต็มที่

ในการปกป้องทรัพย์สิน	และธ�ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงของธนาคาร

 คณะกรรมการธนาคาร :	 คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบถึง

อ�านาจหน้าที่	 และความรับผิดชอบของกรรมการ	 รวมทั้งรับรู้ถึงสิทธิ	

และมกีารดแูลสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ของธนาคารอย่างเท่าเทยีม

และเป็นธรรม

 พนักงาน :	 พนักงานของธนาคารถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า

อย่างยิ่ง	 โดยธนาคารสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและ

ประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงานสัมพันธ์กันกับความเจริญเติบโตและ

ความต้องการของธนาคาร	 ธนาคารพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องให้มี

ความสามารถในระดับสูง	 และให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถ

เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นน�าทั่วไป	 นอกจากนั้น	 ธนาคารมุ่งพัฒนา

เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการท�างานที่ดี	 และปฏิบัติกับ

พนักงานอย่างเท่าเทียม	เป็นธรรม	ด้วยความเคารพในเกียรติ	ศักดิ์ศรี	

และสทิธส่ิวนบคุคลของพนกังาน	ธนาคารให้ความส�าคญัในด้านการดแูล 

สวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน	 เช่น	 การจัดตั้งกองทุนส�ารอง 

เลี้ยงชีพ	 การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน	การตรวจ

สขุภาพประจ�าปี	การจดัให้มกีารซ้อมหนไีฟและระบบป้องกนัภยั	เป็นต้น	

 ลูกค้า :	 ธนาคารมุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจด้วยการน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย	 ครบถ้วน	 มีคุณภาพและบริการ 

ที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า	 และพร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการ 

ของลูกค้า	 โดยมีความเอาใจใส่	 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	 และให้

ความส�าคญัในการรกัษาความลบัของลกูค้า	ธนาคารได้อธบิายให้ลกูค้า 

เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการทางการเงินต่างๆ	 

และเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น	 โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบ 

ในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

 คู่ค้า :	 ธนาคารเล็งเห็นความส�าคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้าตาม

เงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา	 มีการประพฤติตามกรอบ

กตกิาการแข่งขนัทีด่ี	และไม่ใช้วธิกีารทีไ่ม่สจุรติ	โดยในการคดัเลอืกคูค้่า	 

ธนาคารจะไม่ท�าธุรกิจกับคู่ค้าที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย	 และคู่ค้าต้องมี 

นโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม	ไม่เป็นองค์กร

ที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 คูแ่ข่ง :	ธนาคารประพฤตติามกรอบกตกิาการแข่งขนัทีด่ี	และไม่ใช้ 

วิธีการที่ไม่สุจริต	เพื่อท�าลายคู่แข่งทางการค้า

 เจ้าหนี้ : ธนาคารได้ปฏิบัติตามสัญญา	 หรือเงื่อนไขต่างๆ	 ตาม 

ข้อตกลง	 และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้	 ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ	 ผู้ถือหุ้นกู้	 

และผู้ฝากเงิน	 นอกจากนี้	 ธนาคารได้ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า	 เพื่อให้เข้าใจ

ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการใช้บริการทางการเงินอื่นที่มิใช่

การฝากเงิน	

 ชมุชน สิง่แวดล้อม และสงัคม :	ธนาคารท�าหน้าทีใ่นฐานะพลเมอืง 

ที่ดี	 วางตัวเป็นกลาง	 โดยไม่กระท�าการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองหนึ่ง

พรรคการเมืองใด	 ธนาคารตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	

ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม	 สนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน	 ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของ

ชุมชนและสังคม	 เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ธนาคารให้ความส�าคัญ

และค�านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยจัดให้มีโครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	

ตลอดจนจัดให้มีการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม

ในการเสนอข้อคิดเห็น	 และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ	โดยในปี	2556	นอกจากการจัด

ท�าโครงการหัวใจสีเขียว	 “ภารกิจ	 พิชิตค่าไฟ	 ปี	2”	 เพื่อให้พนักงาน 

มส่ีวนร่วมในการใช้ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่า	ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์

ในการเป็นองค์กรทีม่ส่ีวนรบัผดิชอบต่อสงัคม	เศรษฐกจิ	และสิง่แวดล้อม	

จึงได้จัดท�าโครงการ	 “ท�าดี	 ท�าได้”	 ในโอกาสครบรอบ	68	 ปี	 ของ 

การด�าเนินงานของธนาคาร	 เพื่อปลูกจิตส�านึกของการท�าความดีของ 

คนกสิกรไทย	และกระตุ้นให้เกิดพลังแห่งการท�าความดีร่วมกัน	ข้อมูล

สรปุในหวัข้อ	การดาํเนนิงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื	และรายละเอยีด

ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2556

	 นอกจากนั้น	ธนาคารได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติอื่นๆ	ดังนี้

 ความยตุธิรรม : ธนาคารเชือ่มัน่ในการให้ความยตุธิรรมต่อทกุฝ่าย 

ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร	 และพยายามอย่างยิ่งใน 

การหลีกเลี่ยงความล�าเอียงหรือสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

 คุณธรรม : ธนาคารยึดมั่นในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆ	ด้าน

 ความสามารถและเชีย่วชาญในการประกอบการ :	ธนาคารด�าเนนิงาน 

ด้วยความรบัผดิชอบเยีย่งผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพี	และมุง่มัน่ทีจ่ะบรรลผุล

การด�าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ	โดยการผสมผสานวธิกีารและเทคโนโลยใีหม่ๆ

 ความพร้อมในการตอบสนอง : ธนาคารพร้อมให้การตอบสนอง 

ต่อความต้องการของลูกค้า	ต่อสังคม	ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค

และเศรษฐกจิ	และปรบัเปลีย่นตามความต้องการของลกูค้าทัง้ในปัจจบุนั

และในอนาคต
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 วนิยัและการปฏบิตัติามกฎข้อบงัคบั :	ธนาคารยดึมัน่ในการด�าเนนิ

ธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย	 และรับรองว่าการตัดสินใจทางธุรกิจ

และการด�าเนินกิจการจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ที่เกี่ยวข้อง	 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีของธนาคาร 

และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน	 เช่น	 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์	โดยก�าหนดนโยบายว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตาม 

กฎหมายด้านซอฟต์แวร์	 ให้ซอฟต์แวร์ใดๆ	 ที่น�ามาใช้ในระบบ

สารสนเทศของธนาคาร	 ต้องได้รับอนุญาตและมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม

กฎหมายเท่านั้น	 การห้ามรับหรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ	

โดยก�าหนดในจรรยาบรรณของพนักงาน	เป็นต้น	นอกจากนี้	ธนาคาร

สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน	 ด้วยการไม่เข้าไป 

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้งให้ความรู้ 

ความเข้าใจแก่พนักงาน	เพื่อน�าไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน

การต่อต้านการทุจริตและการกระทําผิดกฎหมาย

	 ธนาคาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กสิกรไทย	จ�ากัด	และ

บริษัทหลักทรัพย์	 กสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 ได้ร่วมลงนามประกาศ

เจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ	 

ซึง่ด�าเนนิการโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	หอการค้าไทย	 

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	

สมาคมธนาคารไทย	 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย	 และสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้าน 

การทุจริตในวงกว้าง	และในปี	2556	ธนาคาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทนุ	กสกิรไทย	จ�ากดั	และบรษิทัหลกัทรพัย์	กสกิรไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	

ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ	 จาก 

คณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ	

	 ธนาคารได้ก�าหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	การห้าม

รบัหรอืให้สนิบนและสิง่จงูใจไว้ในจรรยาบรรณของพนกังาน	ซึง่กรรมการ

และพนักงานจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	นอกจากนี้	ในปี	2556	

คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตันิโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชน์

ในหน้าที่โดยมิชอบ	 ซึ่งครอบคลุมเรื่องสินบนและสิ่งจูงใจ	 ของขวัญ 

และผลประโยชน์	 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน	 

และกิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 โดยได้มีการสื่อความ

และให้ความรู้แก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ผ่านสื่อภายใน 

ของธนาคารและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคาร	 และได้จัดให้มี 

การประเมนิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบันโยบายดงักล่าวในกลุม่ผูบ้รหิาร 

และผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ	เพื่อน�าผลที่ได้จากการประเมินมาจัดท�า 

แผนการสื่อความแก่ผู้บริหารและพนักงานต่อไป	 และสื่อความไปยัง 

บริษัทของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทให้บริการสนับสนุนงาน 

ธนาคารกสิกรไทยเพื่อให้มีการจัดท�านโยบายดังกล่าวด้วย

	 ธนาคารมีการบริหารจัดการที่อยู ่บนพื้นฐานของความโปร่งใส	 

มีจริยธรรม	 โดยก�าหนดโครงสร้างองค์กรที่เสริมสร้างให้องค์กร 

มีความโปร่งใส	 มีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับเป้าหมาย	 ลักษณะ

การด�าเนินธุรกิจ	 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ	 กระบวนการ

ท�างาน	 สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน	 เพื่อให้มี 

การถ่วงดุลอ�านาจระหว่างกันอย่างเหมาะสม	 เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ

ของธนาคารมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	 คณะกรรมการธนาคาร

อนมุตัหิลกัการก�ากบัดแูลกจิการของธนาคาร	จรรยาบรรณในการด�าเนนิ 

ธุรกิจ	 และจรรยาบรรณของพนักงาน	 ซึ่งก�าหนดหลักการพื้นฐาน 

เกีย่วกบัการปฏบิตังิานตามวชิาชพี	ส�าหรบักรรมการและพนกังานยดึถอื 

ปฏิบัติ	 โดยถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต 

ความรับผิดชอบต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	

ด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	 บนพื้นฐานของการมี 

จรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพ	 ตลอดจนธ�ารงไว้ซึ่งแนวทางการด�าเนิน

ธุรกิจที่โปร่งใส	 สุจริต	 และเป็นธรรม	 รวมถึงก�าหนดบทลงโทษกรณี 

ทีฝ่่าฝืน	และเพือ่ให้นโยบายไปสูก่ารปฏบิตั	ิจงึได้ก�าหนดแนวปฏบิตัไิว้เป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร	เช่น	ระเบยีบการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ระเบียบการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูล

ภายใน	ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 ระเบียบ

ปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 แนวปฏิบัติ

ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ของพนักงาน	ฯลฯ	

	 ธนาคารได้จัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและจัดการ

การทุจริต	 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการก�าหนดกระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและจัดการการทุจริต	 เพื่อบริหารจัดการ 

เรื่องทุจริตและการปฏิบัติงานผิดพลาดที่อาจส่งผลให้เกิดการทุจริต	

โดยประเมิน	วิเคราะห์	ติดตาม	ควบคุม	และรวบรวมฐานะความเสี่ยง 

ในภาพรวมให้อยู ่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 ตลอดจน 

ด�าเนินการตรวจจับกรณีต้องสงสัยและมีความเสี่ยงที่จะกระท�าทุจริต

ผ่านทางระบบ	 รวมทั้งตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐาน 

เบื้องต้น	และประสานงานเพื่อบรรเทาความเสียหาย	ปัจจุบันธนาคารมี

การวเิคราะห์ความเสีย่งด้านทจุรติครบถ้วนในทกุผลติภณัฑ์ของธนาคาร	 
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และในปี	2556	ฝ่ายบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิารและจดัการการทจุรติ 

ได้ตดิตามให้ทกุฝ่ายงานระบแุละประเมนิความเสีย่งด้านปฏบิตักิารตาม 

มาตรฐานธนาคารเพื่อการช�าระหนี้ระหว่างประเทศ	(BIS)	ซึ่งครอบคลุม 

เรื่องการทุจริต	 เพื่อให้สามารถก�าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง	 

และติดตามและประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมอย่างต่อเนื่อง	 

และรายงานผลต่อฝ่ายจดัการและคณะกรรมการธนาคาร	นอกจากนี	้ได้จดั 

อบรมให้ความรูด้้านการป้องกนัการทจุรติให้แก่พนกังานทกุคนทีม่หีน้าที่ 

ดแูลหรอืเกีย่วข้องในการป้องกนัการทจุรติ	ทัง้นี้	ธนาคารได้ส่งบคุลากร 

ไปอบรมความรูด้้านงานทจุรติกบัหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนือ่ง	อาทิ	 

VISa,	MasterCard	สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงนิไทย	 

ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต	สมาคมธนาคารไทย	ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิ(ป.ป.ช.)	เป็นต้น	

	 ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในงานก�ากับ 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ากับดูแลการ

ประกอบธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายและข้อก�าหนดของ

ธนาคารรวมถึงหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง	 โดยธนาคารมีนโยบาย

ให้การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเป็นไป 

ตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 และจัดให้มีนโยบาย

ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 (Compliance	Policy)	 อนุมัติโดย 

คณะกรรมการธนาคาร	ซึง่ได้ก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเกีย่วกบั 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการธนาคาร	 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ	ผูบ้รหิารระดบัสงู	ฝ่ายงานหรอืหน่วยงาน	และพนกังาน	รวมถงึ 

มีการสื่อความให้พนักงานได้ตระหนักว่า	 พนักงานทุกคนมีหน้าที่และ 

ความรบัผดิชอบในการศกึษาท�าความเข้าใจในกฎหมายและข้อก�าหนด 

ของทางการ	 รวมถึงกฎระเบียบภายในของธนาคารในงานที่รับผิดชอบ	 

และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน	เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด		

	 ฝ่ายตรวจสอบ	 ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน	 ใช้หลัก 

การตรวจสอบที่เน้นความเสี่ยง	 ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริต	 

และการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ	 โดยได้มีการประเมิน 

และตรวจสอบอย่างเหมาะสม	 รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต

	 นอกจากนี้	 ส่วนธรรมาภิบาลองค์การ	 ส�านักเลขานุการบริษัท	 

ได้อบรมให้ความรู ้พนักงานเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

พนักงาน	 และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมถึงการสื่อสารแก่ 

คณะกรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานอย่างต่อเนือ่งผ่านกจิกรรมส่งเสรมิ

การก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี	 โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐาน

และพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และสร้างให้การก�ากับดูแล

กิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร	ตลอดจนก�าหนดแนวการติดตามและ 

ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม	

การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

	 ธนาคารได้จัดให้มีช่องทางส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อ

สื่อสารกับธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ	 ได้แก่	K-Contact	Center	 

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์	 ส่วนบริหารความสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น	 ฯลฯ	 และ 

ได้จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร	 เสนอแนะ	 ให้ข้อมูลที่เป็น 

ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร	 หรือข้อร้องเรียนในกรณี 

ที่เป็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง	 ต่อคณะกรรมการธนาคารได้โดยตรง	 

ตามหลักเกณฑ์ที่ เป ิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคาร	 เพื่อให ้เกิด 

ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	 รวมถึงการเปิดให้มีช่องทางการแจ้ง

ข้อมูลโดยตรงมายังฝ่ายตรวจสอบ	 เพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าทีไ่ม่ถกูต้องเหมาะสมของพนกังาน	และรบัแจ้ง

เบาะแสการกระท�าทจุรติทีเ่กดิขึน้ในธนาคาร	เป็นหนงัสอื	หรอืจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์	 และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล	 ธนาคาร 

ได้ก�าหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนไว้เป็นลายลักษณ์ 

อกัษร	โดยก�าหนดช่องทางการรบัแจ้งข้อมลูหรอืข้อร้องเรยีน	กระบวนการ 

จัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อร้องเรียน	 มาตรการคุ้มครองสิทธิของ 

ผู้ให้ข้อมูล	 การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ	 ให้จ�ากัด

เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้น 

ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้	 และกรรมการอิสระจะเป็นผู ้พิจารณาสั่งการ 

และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร	 และในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย	 ธนาคารได้

ก�าหนดมาตรการที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วย		

     

4.	 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส

	 ธนาคารให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคาร	

จึงมีการก�ากับดูแลและก�าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผย

ข้อมูลสารสนเทศธนาคารกสิกรไทย	ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ธนาคาร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล	 ทั้งข้อมูลทาง 

การเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของธนาคารต่อผู ้ถือหุ ้น	 

นักลงทุน	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึง

สาธารณชนทัว่ไป	เป็นไปอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	ทัว่ถงึ	เท่าเทยีม	โปร่งใส	
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ทันการณ์	และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมาย	

ข้อก�าหนดของทางการ	และระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง		

	 ธนาคารจัดตั้งส่วนนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้น	 สังกัด

ส�านักบริหาร	 สายงานเลขาธิการองค์การขึ้นเป็นครั้งแรก	 เมื่อวันที่	18	

พฤษภาคม	2541	 ซึ่งต่อมาในป	ี2550	 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

และชื่อหน่วยงานเป็นส่วนนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations	Unit)	

สงักดัส�านกัเลขานกุารบรษิทั	โดยมเีป้าหมายและภารกจิในการรบัผดิชอบ 

งานนักลงทุนสัมพันธ์	มีหน้าที่จัดท�าแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจ�าปี	 

เผยแพร่ข้อมูลธนาคารอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบให้แก่ผู ้ถือหุ ้น	 

นักลงทุน	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 และบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ	 ได้อย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เท่าเทียม	

และทันเวลา	เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือ 

ของธนาคารให้เกิดขึ้นกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของธนาคารอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	 ธนาคารได้จัดท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจ 

ที่มีต่อการด�าเนินงานของส่วนนักลงทุนสัมพันธ์	 (KBank	 Investor	 

Relations	Satisfaction	Survey)	 โดยน�าส่งแบบส�ารวจแก่ผู้ถือหุ้น 

สถาบัน	นักลงทุน	และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	เป็นประจ�าทุกปี	เพื่อน�า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	 พัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

	 ขณะที่งานบริการผู้ถือหุ้นจะมีส่วนบริหารความสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น	 

(Shareholder	Relationship	Management	Unit)	สงักดัส�านกัเลขานกุาร

บริษัท	ท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการ	ดูแลสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ	

ของผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย 

ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง	 โดยมุ่งมั่นพัฒนาแผนกลยุทธ์ในการสร้าง	

รักษา	 และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารอันน�า 

ไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี	 และความน่าเชื่อถือของธนาคารในฐานะองค์กร

ต้นแบบในการดูแลและให้บริการผู้ถือหุ้น	 โดยการจัดท�ากิจกรรมการ

ตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

อย่างต่อเนือ่ง	อาท	ิการจดังานเสวนาให้ข้อมลูข่าวสารภาพรวมเศรษฐกจิ	

การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน	 การจัดท�าวารสารรายไตรมาส	

“สารสัมพันธ์”	 โดยน�าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์แก่ 

ผู้ถือหุ้น	 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร	 ตลอดจนการติดตาม 

เช็คเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ขึ้นเงิน	 เช็คเงินปันผลที่ไปรษณีย์ส่ง

คืนกลับไปยังบริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 

พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นใช้บริการโอนเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคาร	

(e-Dividend)	ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง

บทความเกี่ยวกับ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในวารสารภายใน
ของธนาคาร	

การจัดเสวนา
ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจ
และการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น
ของธนาคาร	

หนังสือจรรยาบรรณ
ของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย	
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	 ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญของธนาคารนั้น	 ธนาคารจัดให้ 

มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศธนาคารกสิกรไทย	 และได้

ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	 โดยก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 

กรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานการเงินและ

ควบคุม	 หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่	Chief	 Investor	 

Relations	Officer	 สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหา 

ของข้อมูลที่ส�าคัญ	 เพื่อการพิจารณาเปิดเผย	 โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วย

ตนเอง	 หรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้	 ผู้บริหาร 

ที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่	Chief	 Investor	Relations	Officer	 

มีอ�านาจในการแถลงข่าว	 เผยแพร่ข้อมูลที่มีนัยส�าคัญของธนาคาร	 

ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 

และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสื่อสารองค์การเป็นผู้ด�าเนินการ	 

โดยประสานงานกับเจ้าของข้อมูลโดยตรงในการเผยแพร่ข้อมูลส�าคัญ

ของธนาคารผ่านสื่อมวลชน	

	 ในปี	 2556	 ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 

อย่างเพียงพอในงบการเงิน	 โดยการเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ 

ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของธนาคาร	

ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต	 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ก่อนเปิดเผยต่อผู ้ถือหุ ้น	 โดยได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ�าปีด้วย	 

นอกจากนี	้ธนาคารได้เปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสก่อนการสอบทาน/ 

ตรวจสอบ	 งบการเงินผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบ	 และการเปิดเผย

ข้อมูลตามหลักเกณฑ์	Basel	III	หลักการที่	3	รวมถึงข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล

ทางการเงินอื่น	 ได้แก่	 ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	

การก�ากับดูแลกิจการ	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 และ 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 และได้มีการประเมินประสิทธิภาพของ

กระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ	

	 นอกจากนั้น	 ธนาคารได้จัดให้มีช่วงเวลาส�ารอง	7	 วันก่อนที่ 

ธนาคารจะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	 โดยในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวจะงดการเปิดเผย

ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัผลประกอบการของธนาคารให้แก่ผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุ	

และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 ตลอดจนไม่มีการรับนัดพบให้ข้อมูลแบบ

ธนาคารจัดท�า
รายงานประจ�าปี

และรายงานการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน	

ทั้งหมด	3	ภาษา	ได้แก่	
ภาษาไทย	ภาษาจีนกลาง	

และภาษาอังกฤษ

ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

และผู้จัดการกองทุน	
ในงานประชุมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์	และผู้จัดการ

กองทุน	ณ	ธนาคาร
กสิกรไทย	ส�านักงานใหญ่	

การจัดประชุม	Luncheon	
Talk	on	Basel	III	ให้แก่
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และผู้จัดการกองทุน	
ณ	ธนาคารกสิกรไทย	

ส�านักงานใหญ่	

กรรมการผู้จัดการ	
เป็นผู้แทนรับมอบรางวลั
เกยีรตยิศแห่งความส�าเรจ็

ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล
ที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่องปี	
2551	-	2556	รางวัลบริษัท

จดทะเบียนด้านผลการ
ด�าเนินงานดีเด่น	รางวัลบริษัท

จดทะเบียนด้านนักลงทุน
สมัพนัธ์ดเีด่น	และรางวลับรษิทั
จดทะเบยีนด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมดีเด่น	จากงาน	SET	

awards	ประจ�าปี	2556	

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บนเว็บไซต์ของธนาคาร

รายงาน
ประจำาปี 2555

รายงานประจำาปี 2555

ธนาคารกสิกรไทย

KBank Search

 

  ชื่อยอหุน   วันท่ี

  KBANK    31/01/2014 11:40 

  ราคาลาสุด   เปลี่ยนแปลง

  170.50 -0.50/-0.29%  
  ราคาเปดตลาด   ราคาปดเม่ือวาน 
  170.00   171.00
ปริมาณซ้ือขาย

(หุน)  ราคาปดตอกําไรสุท  

  1,938,548   10.36
Powered by : Settrade.com

 

  ชื่อยอหุน   วันท่ี

  KBANK-F    31/01/2014 11:40 

  ราคาลาสุด   เปลี่ยนแปลง

  170.50 -1.00/-0.58%  
  ราคาเปดตลาด   ราคาปดเม่ือวาน 
  170.50   171.50
ปริมาณซ้ือขาย

(หุน)  ราคาปดตอกําไรสุท  

  472,515   -
Powered by : Settrade.com

เว็บไซตแนะนํา 

ขาวสารลาสุด

ขาวแจงตลาดหลักทรัพย เร่ือง แจงการเปดเผยรายงานการบริหารความเสี่ยงและเงิน
กองทุน Basel III – หลักการที ่3 สาหรับงวดสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2556 

รายเดือน (ธ.พ. 1.1)  :  ธันวาคม 2556

กอนสอบทาน  :  ไตรมาส 4/2556
ผานการสอบทาน  :  ไตรมาส 3/2556
MD&A  :  ไตรมาส 3/2556

รายงานประจําป  :  ป 2555

รายงานทางการเงินลาสุด

รายไตรมาส

รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน

ผังนักลงทุนสัมพันธ
การกํากับดูแลกิจการ ขอมูลทั่วไป ขอมูลและรายงาน

ทางการเงิน
ขอมูลนําเสนอ
และวารสาร

บริการผูถือหุน ปฏิทิน
และกิจกรรม

ติดตอ และ
คําถาม-คําตอบ

หลักการกํากับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ

หนังสือบริคณหสนธิและ
ขอบังคับของธนาคาร

สิทธิและความเทาเทียมกัน
ของผูถือหุน

ความโปรงใสและการเปดเผย
ขอมูล

บทบาทความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

จรรยาบรรณของกรรมการ
และพนักงาน

ผลงานความสําเร็จของการ
กํากับดูแลกิจการ

ขอมูลธนาคารโดยยอ

อันดับความนาเชื่อถือ

หุนทุน/ทุนจดทะเบียน
และชําระแลว

โครงสรางผูถือหุน

กําไรตอหุนและเงินปนผล

ราคาซื้อขายหุนยอนหลัง

หุนกู

หนังสือช้ีชวน

รายชื่อนักวิเคราะหหุน
ธนาคาร

จุดเดนผลประกอบการ

รายงานทางการเงิน
รายงานรายเดือน
รายงานรายไตรมาส
รายงานประจําป

ขาวแจงตลาดหลักทรัพย

ขอมูลนําเสนอ
และ Web Cast

วารสาร K-IR News

วารสาร K-IR Quarterly 
Review

การประชุมผูถือหุน
คําบอกกลาวเรียกประชุม
หนังสือมอบฉันทะ
รายงานการประชุมสามัญ
ผูถือหุน

วารสารสารสัมพันธ

ขอรายงานประจําป

ติดตอ

คําถาม-คําตอบ:
ขอมูลทางการเงิน

คําถาม-คําตอบ:
งานทะเบียนหุน

แผนผังเว็บไซต | นโยบายความเปนสวนตัว | คําสงวนสิทธิ ์| ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882 

การกํากับดูแลกิจการ ขอมูลทั่วไป ขอมูลและรายงาน
ทางการเงิน

ขอมูลนําเสนอ
และวารสาร

บริการผูถือหุน ปฏิทินและกิจกรรม ติดตอ และคําถาม-คําตอบ

หนาแรก > นักลงทุนสัมพันธ

เก่ียวกับเรา
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ตัวต่อตัว	(Company	Visit/One-on-One	Meeting)	หรือจัดประชุม 

แบบเป็นกลุ ่ม	 หรือตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการ 

ของธนาคาร	โดยนโยบายนี้ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่ส�าคัญของธนาคาร	

ที่มุ่งมั่นให้การด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ	 ของธนาคารสอดคล้อง

และเป็นไปตามแนวทางของธนาคารที่มีการด�าเนินงานภายใต้หลักการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และสามารถเชื่อมั่นได้ว่ามีการเปิดเผยข้อมูล 

ที่ทั่วถึง	เท่าเทียม	และโปร่งใส	

	 ส�าหรบัการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของธนาคารทีส่�าคญั	ธนาคารได้

ด�าเนินการผ่านช่องทางต่างๆ	และผ่านสื่อมวลชนอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อ

ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	โดย

มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้

	 1.	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 	 1)	 รายงานประจ�าปี	และรายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื

	 	 2)			งบการเงินของธนาคาร

	 	 3)			เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการธนาคาร	และอื่นๆ

	 2.	 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

	 3.	 กระทรวงพาณิชย์

	 4.	 หนังสือพิมพ์	

	 5.	 นิตยสารและวารสาร	

	 6.	 โทรทัศน์	

	 7.	 ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคาร	

	 8.	 เวบ็ไซต์ธนาคาร	(www.kasikornbankgroup.com)	ซึง่มสีีภ่าษา	 

	 	 ได้แก่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	และภาษาญี่ปุ่น

	 9.	 การพบให้ข้อมลูแบบตวัต่อตวั	(Company	Visit/One-on-One	 

	 	 Meeting)

	 10.	 การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่าง 

	 	 ประเทศ	(Non-deal	Roadshow)

	 11.	 การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	(analyst	Meeting)		

	 12.	 การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน	

	 13.	 การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

	 ในรอบปี	2556	ทีผ่่านมา	ผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคาร	รวมถงึส่วน

นักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต่างๆ	ดังนี้

	 โดยในจ�านวนข้างต้นนี้	 เป็นการเข้าพบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หรือกรรมการผู้จัดการจ�านวน	5	ครั้ง	รวม	116	บริษัท	หรือ	186	ราย	

และมีบางบริษัทที่เข้าพบมากกว่า	1	 รูปแบบ	 หรือมากกว่า	1	 ครั้งใน

แต่ละรูปแบบ

	 จากการด�าเนินงานในรอบปี	2556	ที่ผ่านมา	งานนักลงทุนสัมพันธ์

ของธนาคารได้รบัการยอมรบัจากนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	และนกัลงทนุ

อย่างกว้างขวาง	โดยได้รับรางวัล	ดังนี้

	 •	 รางวัล	Best	Investor	Relations	by	a	Thai	Company	2013	

จากนิตยสาร	IR	Magazine	โดยได้รับเป็นปีที่	5

	 •	 รางวลับรษิทัจดทะเบยีนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดเีด่น	(Outstanding	 

Investor	Relations	awards)	จากงาน	SET	awards	ประจ�าปี	 

2556	 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และวารสาร 

การเงินธนาคาร	 นอกจากนั้น	 ที่ผ่านมาได้รับรางวัลเกียรติยศ

แห่งความส�าเรจ็ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ทีม่คีวามเป็นเลศิต่อเนือ่ง 

ปี	2553	-	2555	(SET	award	of	Honor	for	Excellence	in	 

Investor	 Relations	 2010	 -	 2012)	 และรางวัลบริษัท 

จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม	 (Best	 Investor	 

Relations	awards)	ปี	2547	ปี	2551	ปี	2553	และ	ปี	2554

การพบให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว	(One-on-One	Meeting)	 183	 315	 413

การประชุมทางโทรศัพท์	(Conference	Call)	 46	 		49	 57

การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย		 	6	 271	 340

(Group	analyst	and	Investor	Meeting)	

การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน	(Investor	Conference)	 	4	 81	 96

การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	(Non-deal	Roadshow)	 	7	 161	 295

 รวม 246 877 1,201

รูปแบบการเข้าพบ จํานวนครั้ง จํานวนบริษัท จํานวนราย
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	 •	 รางวัล	asia	Best	CEO	(Investor	Relations)	 และ	Best	 

Investor	Relations	Company	 (Thailand)	 ในโครงการ	 

3rd	 asian	 Excellence	 Recognition	 awards	 2013	 

ของวารสาร	Corporate	Governance	asia	 โดยได้รับ 

เป็นปีที่	3	 ติดต่อกัน	 รวมทั้งได้รับรางวัล	asia	Best	CFO	 

(Investor	Relations)	จากโครงการดังกล่าว

	 ทั้งนี้	นักลงทุนสามารถติดต่อธนาคาร	ได้ที่

Chief	Investor	Relations	Officer:

	 โทรศัพท์	 :		02-4702673-4

	 โทรสาร			:		02-4702680

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์	

(นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสถาบันไทยและต่างประเทศ)	:

	 อีเมล					:		IR@kasikornbank.com

	 โทรศัพท์	 :		02-4706900-1,	02-4702659-62

	 โทรสาร	 :		02-4702690

ส่วนบริหารความสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น	(นักลงทุนและผู้ถือหุ้นไทย)	:	

	 อีเมล					:		Shareholder_Relations@kasikornbank.com

	 โทรศัพท์	 :		02-4706116

	 โทรสาร	 :		02-4702747

ที่อยู่	:

	 ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 ส�านักงานใหญ่	ชั้น	33

	 ส�านักเลขานุการบริษัท	สายงานเลขาธิการองค์การ

	 เลขที่	1	ซอยราษฎร์บูรณะ	27/1	ถนนราษฎร์บูรณะ	

	 แขวงราษฎร์บูรณะ	เขตราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพมหานคร

	 รหัสไปรษณีย์	10140		

เว็บไซต์	:	www.kasikornbankgroup.com

5.	 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร

	 คณะกรรมการธนาคาร	 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้	 

ความสามารถ	 และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร	 ซึ่ง

ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์	 ลงวันที่	27	 พฤศจิกายน	2556	 

ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนทั้งสิ้น	17	 คน	 การเลือกตั้งกรรมการ 

เป ็นไปตามมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม

กฎหมายและข้อบังคับของธนาคาร	 ซึ่งเป็นจ�านวนที่เหมาะสมกับ

ธุรกิจของธนาคาร	 โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับประกาศธนาคาร 

แห่งประเทศไทย	 เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน	 และประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต 

ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	ปัจจุบันประกอบด้วย

	 •	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 3	 คน

	 •	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 5	 คน

	 •	 กรรมการอิสระ	 9	 คน	

	 	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	53	ของกรรมการทั้งคณะ	

	 โดยกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันธนาคาร	 คือ	 นายบัณฑูร	 

ล�่าซ�า	 หรือ	 นายกฤษฎา	 ล�่าซ�า	 หรือ	 นายสมเกียรติ	 ศิริชาติไชย	 

คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับ	 ดร.อภิชัย	 จันทรเสน	 หรือ	 นายปรีดี	 

ดาวฉาย	 หรือ	 นายธีรนันท์	 ศรีหงส์	 รวมเป็นสองคนและประทับตรา

ส�าคัญของธนาคาร

เลขานุการบริษัท 

	 คณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตั้ง	ดร.อดิศวร์	หลายชูไทย	ด�ารง

ต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทัและเลขานกุารคณะกรรมการ	มผีลตัง้แต่วนัที่	

30	พฤษภาคม	2556	โดยมีส�านักเลขานุการบริษัท	สายงานเลขาธิการ

องค์การ	 เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท	 เพื่อให้เป็นไป

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร	 และเพื่อให้การบริหาร

งานของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น	 โดยเลขานุการบริษัท

มีคุณสมบัติ	ประสบการณ์	หน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้

	 คุณสมบัติและประสบการณ์

	 1.		 มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ	 บัญชี	 กฎหมาย	 กฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร	 หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ 

การปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

	 2.		 มีความรู้	 ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และ

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการก�ากับดูแลกิจการ

	 3.		 มีความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบัติหน้าที่	 

ทั้งในด้านการให้ข้อแนะน�าและข้อคิดเห็นต่างๆ	

	 4.		 มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ	 หรือ

คุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

ยิ่งขึ้น	
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	 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก	ได้แก่

	 1.	 ให้ข้อแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย	 

ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ	 ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	

ของธนาคาร	 ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ	 

รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ

	 2.	 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ	 

ให้ข้อมูล	 และผลักดันคณะกรรมการธนาคารให้ปฏิบัติตาม	 รวมทั้ง 

ให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของหลักการดังกล่าว

	 3.	 จดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชมุ	เอกสารประกอบการประชมุ

ผู้ถือหุ้น	และการประชุมคณะกรรมการธนาคาร	

	 4.	 จดัการประชมุผูถ้อืหุน้และการประชมุคณะกรรมการธนาคาร 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของธนาคาร	และข้อพึงปฏิบัติที่ดี

	 5.	 บนัทกึรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้และการประชมุคณะกรรมการ

ธนาคาร	 รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ 

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร

	 6.	 จัดท�าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ	รายงานประจ�าปีของธนาคาร	 

หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้	หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการธนาคาร	รายงาน 

การประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร

	 7.	 ด�าเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ารายงานการมีส่วน 

ได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ตามข้อก�าหนดกฎหมาย

	 8.	 เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอื 

ผู้บริหาร	 และส่งส�าเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ	ตามที่กฎหมายก�าหนด

 9.	 ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบ 

ต่อหน่วยงานทีก่�ากบัธนาคาร	ตามระเบยีบและข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ

	 10.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	 ของ 

ผู้ถือหุ้น	 และข่าวสารของธนาคาร	 และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น	 

กับคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร

	 11.	 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร

	 12.	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ธนาคาร	และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร

	 13.	 	ตดิตามกฎหมาย	ข้อก�าหนด	และข้อพงึปฏบิตัใินส่วนทีเ่กีย่วกบั

การประกอบธุรกิจธนาคารและกรรมการ	เพื่อให้ค�าแนะน�าเบื้องต้น

	 14.	 ประสานงานระหว่างคณะกรรมการธนาคาร	 และผู้บริหาร 

ของธนาคาร

การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

	 คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดนยิามกรรมการอสิระของธนาคาร

ให้สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	 ข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง 

ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน	 และข้อก�าหนดของคณะกรรมการ 

ก�ากับตลาดทุน	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุล

ของการบริหารจัดการที่ดี	 ซึ่งเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดย 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนดังนี้

	 1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของธนาคาร	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร	 ทั้งนี้	 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน		ลูกจ้าง	

พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 

ของธนาคาร	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	 

หรอืของผูม้อี�านาจควบคมุของธนาคาร	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี			

		 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการ 

จดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	 

และบตุร	รวมทัง้คูส่มรสของบตุร	ของกรรมการรายอืน่	ผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	 

ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	 

ผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย

		 4.	 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบัธนาคาร	บรษิทัย่อย	 

บริษัทร่วม	 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร	 

ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน		

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

ผู ้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร	 เว้นแต่จะได้พ้น 

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

	 	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น	 รวมถึงการท�ารายการ 

ทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติ	 เพื่อประกอบกิจการ	 การเช่าหรือให้เช่า

อสงัหารมิทรพัย์	รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร	หรอืการให้หรอืรบั 

ความช่วยเหลือทางการเงิน	ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	ค�้าประกัน	การให้ 

สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน	 

ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 

ตั้งแต่ร้อยละ	3	 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่	 
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20	ล้านบาทขึน้ไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า	ทัง้นี	้	การค�านวณภาระหนี้ 

ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�า 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน	 โดยอนุโลม	 และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น 

ในระหว่าง	1	ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน	

 5.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคาร	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร	 และไม่เป็น 

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู ่	 เว้นแต่จะได้พ้นจาก 

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

		 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึง 

การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่งได้รับ 

ค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปี	จากธนาคาร	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร	 และไม่เป็น 

ผู ้ถือหุ ้นที่มีนัย	 ผู ้มีอ�านาจควบคุม	 หรือหุ ้นส่วนของผู ้ให้บริการ 

ทางวิชาชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า	2	ปี

		 7.		 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน 

ของกรรมการของธนาคาร	 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือผู ้ถือหุ ้นซึ่งเป็น 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

		 8.			ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั

ที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร	 หรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 

ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	

พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	 หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	1	 

ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่	ซึง่ประกอบกจิการ

ทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั	และเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของธนาคาร

หรือบริษัทย่อย

		 9.			ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น

อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของธนาคาร

	 โดยในการพจิารณาคณุสมบตักิรรมการอสิระ	ส�าหรบัช่วงระยะเวลา 

ย้อนหลัง	 ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น	 เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน 

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

	 ในปี	2556	ถึงปัจจุบัน	ไม่มีกรรมการอิสระรายใดที่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับธนาคาร	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร

 

การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ 

	 คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ 

ไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของธนาคาร	 และในนโยบายการก�ากับ 

ดูแลกิจการ	 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของธนาคาร 

ทกุๆ	คราว	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึง่ในสามของจ�านวน 

กรรมการ	ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้	ให้ออก 

โดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	 ทั้งนี้	 ให้กรรมการซึ่งอยู่ 

ในต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้	ออกจากต�าแหน่งก่อน	และถ้าตกลงกนัในเรือ่ง 

ของการออกจากต�าแหน่งไม่ได้	 ให้ใช้วิธีจับสลาก	 โดยกรรมการซึ่งพ้น 

จากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้	 กรรมการมีอายุไม่เกิน	72	 ปี	 

และกรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน	3	 วาระติดต่อกัน	 

โดยมผีลบงัคบัหลงัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2556	เป็นต้นไป

	 ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อย	 ได้แก่	 

คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนด

อตัราค่าตอบแทน	และคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ	มวีาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ	3	 ปี	 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ 

มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	2	ปี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

	 คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัจ�านวนบรษิทั 

ที่กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหาร 

ระดบัสงูจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนได้ไม่เกนิ	5	บรษิทั	 

และเป็นประธานกรรมการ	กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	หรอืกรรมการผูม้อี�านาจ 

ลงนามในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน	3	 กลุ่มธุรกิจ	 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ 

ของธนาคารแห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดย 

รายละเอยีดข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ของกรรมการ	 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	และผูบ้รหิารระดบัสงูแต่ละคน 

เปิดเผยไว้ในหวัข้อ	คณะกรรมการและผูบ้รหิาร และการดาํรงตาํแหน่งของ 

กรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

	 ปัจจุบันกรรมการที่เป็นผู ้บริหารไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 และไม่มีกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง

ของธนาคารคนใดที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน	 

3	 บริษัท	 และไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารคนใด 

ที่เป็นประธานกรรมการ	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 หรือกรรมการผู้มี

อ�านาจลงนามในบริษัทอื่นเกิน	3	กลุ่มธุรกิจ	
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การดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

	 ประธานกรรมการอาจเป็นกรรมการบริหาร	 หรือเป็นกรรมการ

ที่ไม่ได้ท�าหน้าที่บริหาร	 นอกจากนี้	 ประธานกรรมการและประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันได้	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการอาจเป็นบุคคลเดียวกันได้	 ให้คณะกรรมการ

ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระและแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง 

เป็นประธานกรรมการอิสระ	 (Lead	 Independent	 Director)	 

โดยการเสนอแนะของกรรมการอสิระ	เพือ่ถ่วงดลุระหว่างคณะกรรมการ

ธนาคารและฝ่ายจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	

	 ปัจจุบัน	 นายบัณฑูร	 ล�่าซ�า	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย 

กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	 และ 

คณะกรรมการธนาคารได ้แต ่งตั้ งคณะกรรมการอิสระ	 ซึ่ งมี	 

นายสมชาย	 บุลสุข	 เป็นประธานกรรมการอิสระ	 ท�าหน้าที่เสนอแนะ 

และแสดงความเห็นในเรื่องที่ส�าคัญ	 เพื่อถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการ 

และฝ่ายจัดการ	และคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

5.2 คณะกรรมการธนาคาร

	 ธนาคารมี	นายบรรยงค์	ล�่าซ�า	เป็นประธานกิตติมศักดิ์	

	 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้

ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร	 ณ	 วันที่	 

31	ธันวาคม	2556	มีรายชื่อดังนี้	

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

	 คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้นทั้งหมด 

ของธนาคาร	 กรรมการแต่ละคนเป็นตัวแทนของผู ้ถือหุ ้นทั้งหมด	 

และมส่ีวนร่วมในการก�ากบัดแูลกจิการของธนาคารด้วยความเป็นอสิระ 

และเป็นกลาง	 เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น	 ทั้งนี้	

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารถูกก�าหนด 

อย่างชัดเจนในข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร	

	 คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุป	ดังนี้	

	 1.	 ดแูลและจดัการธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	

และข้อบังคับของธนาคาร	รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.	 ให้ความเห็นชอบภารกิจ	 วิสัยทัศน์	 ค่านิยมหลัก	 และ 

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

	 3.			พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ	 

และอนมุตัใินประเดน็ส�าคญัทีเ่กีย่วกบัทศิทาง	และนโยบายของกลุม่ธรุกจิ 

	 1.	 นายบัณฑูร	ล�่าซ�า	 ประธานกรรมการ		 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	 	 	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	 2.	 นายสมชาย	บุลสุข	 รองประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ
	 3.	 นายกฤษฎา	ล�่าซ�า	 รองประธานกรรมการ	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	 4.	 นายปรีดี	ดาวฉาย	 กรรมการผู้จัดการ	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	 5.	 นายธีรนันท์	ศรีหงส์		 กรรมการผู้จัดการ	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	 6.	 นางสุจิตพรรณ	ล�่าซ�า	 กรรมการ	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	 7.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์		 กรรมการ	 กรรมการอิสระ
	 8.	 ศาสตราจารย์	ดร.ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ
	 9.	 ดร.อภิชัย	จันทรเสน	 กรรมการ	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	10.	 ศาสตราจารย์	ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์		 กรรมการ	 กรรมการอิสระ
	11.	 นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ
	12.	 น.ต.	พญ.นลินี	ไพบูลย์	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ
	13.	 นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ
	14.	 ดร.ปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์		 กรรมการ	 กรรมการอิสระ
	15.	 นายกลินท์	สารสิน	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ
	16.	 นายสมเกียรติ	ศิริชาติไชย	 กรรมการ	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	17.	 นายรพี	สุจริตกุล	 กรรมการ	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตําแหน่ง ประเภทกรรมการรายชื่อ
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ทางการเงินธนาคารกสิกรไทย	 รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจ	 

งบประมาณ	และเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ	

	 4.		 ติดตามผลการด�าเนินงานของธนาคาร	 และความคืบหน้า

ในการบรรลุวัตถุประสงค์	 และการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ 

และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

	 5.		 ดูแลและพิจารณาความสมดุลของวัตถุประสงค์ในระยะสั้น

และระยะยาว

	 6.		 พจิารณามอบอ�านาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	และกรรมการ 

ผู้จัดการ	 มีอ�านาจด�าเนินการในธุรกิจธนาคาร	 ภายใต้งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายประเภททุน	 และงบประมาณค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการ 

ได้อนุมัติให้ด�าเนินการในโครงการต่างๆ	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการ 

จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เกินกว่าอ�านาจด�าเนินการที่ได้ก�าหนดไว้

	 7.		 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากร 

บุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร	รวมถึงการก�าหนดค่าตอบแทน	สรรหา 

และก�าหนดผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 กรรมการ 

ผู้จัดการ	 และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 

กรรมการผูจ้ดัการ	รวมทัง้ดแูลให้ธนาคารมกีระบวนการทีม่ปีระสทิธผิล

ในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

	 8.		 ดูแลก�ากับให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล	 

และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

	 9.	 ดูแลให้มีการก�ากับตรวจสอบ	 ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน	 

และผู้สอบบัญชีภายนอก	ให้ท�าหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล

	 10.	 อนุมัติงบการเงินประจ�าไตรมาส	รายงวด	และประจ�าปี	และ 

ดูแลให้มีการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	

	 11.	 ดูแลให้มีเงินกองทุนในระดับที่เพียงพอ	 รวมถึงกระบวนการ

ประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทนุทีเ่หมาะสม	เพือ่รองรบัการด�าเนนิ

ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

	 12.	 ดแูลให้มกีารสือ่สารในเรือ่งต่างๆ	กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีของธนาคาร

และสาธารณชน

	 นอกจากนี	้เรือ่งดงัต่อไปนีต้้องเสนอเพือ่ขออนมุตัจิากคณะกรรมการ 

ธนาคารก่อน

	 1.		 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของธนาคาร

	 2.		 เรื่องที่หากท�าไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส�าคัญ 

แก่กิจการของธนาคาร

	 3.		 เรื่องที่จะต ้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการ 

ธนาคารเอง

	 4.	 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ธนาคารวางไว้

	 5.		 เรื่องที่คณะจัดการเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง	

หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธนาคารได้วางไว้	 เช่น	 เรื่อง 

การอนุมัติเครดิต	เป็นต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

	 1.	 เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 และดูแลการจัดส่ง 

หนังสือนัดประชุม	 รวมทั้งเอกสารต่างๆ	 เพื่อให้คณะกรรมการได้รับ

ข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา

	 2.	 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร

 3.	 เสรมิสร้างมาตรฐานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองคณะกรรมการ 

ธนาคาร

	 4.	 เป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	และควบคมุการประชมุให้เป็น

ไปตามข้อบังคับธนาคารและตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้

	 5.	 ดแูลให้การตดิต่อสือ่สารระหว่างกรรมการและผูถ้อืหุน้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 6.	 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็น 

หน้าที่ของประธานกรรมการ

การสรรหากรรมการ

	 ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนด 

อัตราค่าตอบแทนท�าหน้าที่คณะกรรมการสรรหา	 พิจารณาคัดเลือก 

และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	 เพื่อการคัดเลือกและเสนอ

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 ตามนโยบายการสรรหากรรมการ

ของธนาคาร	 โดยค�านึงถึงสัดส่วน	 จ�านวน	 ความหลากหลาย	 และ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ	 และเป็นไป

ตามข้อก�าหนดกฎหมายที่เป็นหลักการเบื้องต้น	 ข้อบังคับของธนาคาร

และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการทรัพยากร 

บุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทนจะพิจารณาจากทักษะและความรู้ 

ความช�านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการธนาคารที่ด�ารงต�าแหน่ง

อยู่ปัจจุบัน	 เพื่อสรรหากรรมการที่มีทักษะและความรู้ความช�านาญ 

ที่จ�าเป็นเพิ่มเติม	และใช้ฐานข้อมูลกรรมการ	(Director	Pool)	ประกอบ

การพิจารณาด้วย	โดยจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	 1.	 พิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	

ในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงิน	 ตามหลักเกณฑ์ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
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และตลาดหลักทรัพย์	 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และหน่วยงาน

ทางการที่เกี่ยวข้อง	

	 2.	 สอบทานตามแบบสอบถามคุณสมบัติกรรมการของสถาบัน

การเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 3.	 ต้องมคีณุสมบตัิ	ทกัษะ	ความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์

เบื้องต้นตามที่ธนาคารก�าหนด	

	 ทั้งนี้	 ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล	 เพื่อ 

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 ในการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนด	 โดยคณะกรรมการทรัพยากร 

บคุคลและก�าหนดอตัราค่าตอบแทนอาจเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร 

จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการธนาคาร 

หรือบุคคลภายนอก	 เพื่อท�าหน้าที่สรรหากรรมการได้	 และในกรณี 

ที่ผลการคัดเลือกไม่มีบุคคลที่เหมาะสม	 จะด�าเนินกระบวนการสรรหา	 

หรือรับการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติใหม่	 ส�าหรับการคัดเลือก 

กรรมการอิสระ	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตรา 

ค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม ่มี 

ลักษณะต้องห้ามตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

และหน่วยงานทางการอื่นที่ก�ากับดูแลธนาคาร	 โดยมีคุณสมบัติเป็น 

กรรมการอิสระตามที่ธนาคารก�าหนด	และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

ธนาคาร	 เพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห ่งประเทศไทย 

ก่อนน�าชื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล	 

ในกรณีแต่งตั้งกรรมการที่ถึงก�าหนดออกตามวาระ	 และแต่งตั้ง 

กรรมการใหม่

	 เมื่อคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบแล้ว	 ส�านักเลขานุการบริษัท

จะด�าเนินการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย	 ไม่ว่า 

จะเป็นการแต่งตัง้กรรมการทีถ่งึก�าหนดออกตามวาระ	แต่งตัง้กรรมการใหม่	 

หรือแต่งตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างลง	 และในกรณีที่ธนาคาร 

แห่งประเทศไทยไม่เหน็ชอบ	คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนด

อัตราค่าตอบแทนจะด�าเนินกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

	 ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ	

กรณีแต่งตั้งกรรมการที่ถึงก�าหนดออกตามวาระ	 หรือแต่งตั้งกรรมการ

ใหม่	 หรือภายหลังธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง

กรรมการ	กรณแีต่งตัง้กรรมการแทนต�าแหน่งทีว่่างลง	นอกจากถงึคราว 

ออกตามวาระ	 ส�านักเลขานุการบริษัทจะด�าเนินการจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ	 และรายงานต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

ภายในเวลาที่ก�าหนด

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

	 1.	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ	 โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 

เจ็ดคนและไม่เกินสิบแปดคน	 โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู ่ในราชอาณาจักร	 และเป็น

กรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการ

ทัง้หมด	ซึง่จะเป็นผูถ้อืหุน้ของธนาคารหรอืไม่กไ็ด้	ในการลงคะแนนเสยีง

เลอืกตัง้กรรมการ	ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้

	 	 1)	 การเลือกตั้งกรรมการจะก�าหนดให้เลือกเป็นรายบุคคล

	 	 2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ถือ	

โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

	 	 3)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่

ทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

	 	 4)	 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามล�าดับ 

ลงมา	 แต่ไม่เกินจ�านวนต�าแหน่งที่เลือกตั้งคราวนั้น 

เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

	 	 5)	 ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั	

ส�าหรบัล�าดบัสดุท้าย	ให้ประธานของทีป่ระชมุลงคะแนน

เสียงชี้ขาด

	 2.		 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีของธนาคารทกุๆ	คราว	

ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการ	

ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้	ให้ออกโดยจ�านวน

ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	 ทั้งนี้	 ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต�าแหน่ง

นานทีส่ดุนัน้ออกจากต�าแหน่งก่อน	และถ้าตกลงกนัในเรือ่งของการออก

จากต�าแหน่งไม่ได้	ให้ใช้วิธีจับสลาก	โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง

อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

	 3.	 กรรมการย่อมพ้นจากต�าแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม	 ยื่นใบลาออก

จากต�าแหน่งก่อนถึงก�าหนด	 ศาลมีค�าสั่งให้ออก	 หรือที่ประชุมลงมติ 

ให้ถอดถอนจากต�าแหน่ง	หรือขาดคุณสมบัติตามที่ธนาคารก�าหนด

	 4.	 หากต�าแหน่งกรรมการว่างลง	เพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราว

ออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดไว้	 เข้าเป็นกรรมการแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป	 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่เหลืออยู่	 เว้นแต่วาระของกรรมการ 

จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน	 และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้	 

จะอยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนด�ารง

ต�าแหน่งแทน
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การมอบอํานาจโดยคณะกรรมการธนาคาร

	 ธนาคารโดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ	 ได้ท�า

หนังสือมอบอ�านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

เป็นผูม้อี�านาจกระท�าการแทนหรอืในนามธนาคาร	เพือ่การด�าเนนิกจิการ 

ใดๆ	ทั้งปวงของธนาคาร	ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน	3,000	ล้านบาท	

โดยสามารถมอบอ�านาจช่วงให้ผูป้ฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ	ภายใน

ธนาคาร	 เป็นผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนหรือในนามธนาคารได้ภายใน

ขอบเขตความรบัผดิชอบของแต่ละบคุคล	และในกรณทีีต้่องท�าธรุกรรม

ใดสูงกว่าวงเงินดังกล่าว	 ให้น�าเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธนาคาร

พิจารณาอนุมัติวงเงินเป็นการเฉพาะส�าหรับธุรกรรมนั้น	

  

อํานาจดําเนินการของธนาคาร

	 นอกเหนือจากการมอบอ�านาจให้ผู ้ปฏิบัติงานกระท�าการแทน	 

หรือในนามธนาคารดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 ธนาคารได้จัดท�าหลักเกณฑ์

และตารางการใช้อ�านาจด�าเนนิการภายในธนาคาร	เพือ่กระจายอ�านาจ

ให้ผูป้ฏบิตังิานทีด่�ารงต�าแหน่งและหน้าทีต่่างๆ	สามารถปฏบิตังิาน	และ

ตดัสนิใจในงานภายในธนาคารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	มคีวามคล่องตวั	

ภายใต้ระบบการควบคมุทีเ่หมาะสม	ซึง่ได้แยกอ�านาจด�าเนนิการภายใน

ธนาคารไว้	3	ประเภท	คือ

	 1.			อ�านาจด�าเนินการที่มีผู้ใช้หลายสังกัด

	 2.			อ�านาจด�าเนินการภายในฝ่าย/ส�านัก

	 3.			อ�านาจด�าเนินการของสาขา

หลักการ

	 การก�าหนดรูปแบบและเนื้อหาของการจัดท�าอ�านาจด�าเนินการ

ภายในธนาคาร	มีสาระส�าคัญดังนี้

		 1.		 เป็นการกระจายอ�านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ

กรรมการผูจ้ดัการในการบรหิารและด�าเนนิกจิการต่างๆ	ภายในธนาคาร

ให้กับผู้บริหารในล�าดับถัดไป	ตามความเหมาะสม

		 2.		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู ้จัดการได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นผู้ลงนามในหลักเกณฑ์ 

และตารางแสดงการใช้อ�านาจด�าเนินการภายในธนาคาร

		 3.		 อ�านาจด�าเนินการภายในธนาคารในที่นี้	หมายรวมถึง

	 	 1)		 อ�านาจด�าเนนิการทีเ่กีย่วกบัการอนมุตัแิละสัง่การ	ซึง่มทีัง้

ก�าหนดเป็นวงเงิน	และไม่ก�าหนดวงเงิน	เพื่อการบริหาร

งานภายในฝ่าย/หน่วยงาน	ตามภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมาย

	 	 2)		 อ�านาจด�าเนินการที่เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย	 จะต้อง

เป็นไปภายในวงเงินงบประมาณของธนาคารที่ผ่าน 

การพิจารณาและได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น

	 4.		 เพื่อให้ครอบคลุมและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน	 จึงจ�าแนก

อ�านาจด�าเนินการภายในธนาคารตามลักษณะงานดังนี้

	 	 1)	 อ�านาจด�าเนนิการทีม่ผีูใ้ช้หลายสงักดั	เป็นอ�านาจด�าเนนิการ 

ที่ไม่ระบุเฉพาะฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึ่ง	 แต่จะระบุตาม

ลกัษณะของงาน	ซึง่ผูใ้ช้อ�านาจดงักล่าวจะเป็นระดบัตัง้แต่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหาร 

สายงาน	ผูบ้รหิารฝ่าย	ลงไปถงึผูป้ฏบิตังิานในระดบัต่างๆ	 

ที่อยู่ตามฝ่ายงาน/หน่วยงานต่างๆ	ประกอบด้วย	

	 	 	 	(1)			อ�านาจด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล

	 	 	 	(2)			อ�านาจด�าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

	 	 	 	(3)			อ�านาจด�าเนนิการในการก�าหนดอตัราแลกเปลีย่น/ 

ลดค่าธรรมเนียม/ลดอัตราดอกเบี้ยของธุรกิจ 

ในประเทศและต่างประเทศ

	 	 	 	(4)			อ�านาจคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และ 

หนี้สิน

	 	 	 	(5)	 อ�านาจด�าเนินการเกี่ยวกับการบริการลูกค้า

	 	 	 	(6)	 อ�านาจด�าเนินการเกี่ยวกับการหัก/ปิดบัญชีเพื่อ 

ช�าระหนี้

	 	 	 	(7)	 อ�านาจด�าเนนิการเกีย่วกบัราคาผลติภณัฑ์สนิเชือ่

	 	 	 	(8)	 อ�านาจลงนามในหนงัสอืเพือ่ขออนญุาตด�าเนนิการ

ทกุประเภทต่อธนาคารแห่งประเทศไทย	หน่วยงาน 

ราชการ	หน่วยงานของรัฐ

	 	 	 	(9)	 อ�านาจด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา

	 	 	 	(10)		อ�านาจด�าเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณ

	 	 	 	(11)		อ�านาจด�าเนินการเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหาย

ให้กับลูกค้า	หรือบุคคลภายนอก

	 	 	 	(12)	 อ�านาจด�าเนินการเกี่ยวกับการให้พนักงานไปเป็น

วิทยากร

	 	 	 	(13)		อ�านาจด�าเนินการด ้านเครดิตและอ�านาจ 

ด�าเนินการในการแก้ไข/ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

	 	 	 	(14)	 อ�านาจด�าเนนิการเกีย่วกบัการอนมุตัอิตัราดอกเบีย้

ให้กับลูกค้าบุคคล	ในอัตราที่ท�าให้ขาดทุน

	 	 	 	(15)	 อ�านาจด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ
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	 	 2)	 อ�านาจด�าเนินการภายในฝ่าย	 เป็นอ�านาจด�าเนินการ 

ทีก่�าหนดให้เฉพาะแต่ละฝ่ายงาน	เฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง

กบัธรุกรรมหรอืภารกจิของฝ่ายนัน้ๆ	โดยก�าหนดอ�านาจ

ให้ตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 กรรมการ 

ผู ้จัดการ	 ผู ้บริหารสายงาน	 ผู ้บริหารฝ่ายลงไปถึง 

ผูป้ฏบิตังิานในระดบัต่างๆ	ภายในฝ่ายนัน้	เพือ่พจิารณา

ใช้อ�านาจตามขอบเขตความรับผิดชอบ

	 	 3)	 อ�านาจด�าเนินการของสาขา	 เป็นอ�านาจด�าเนินการ 

ที่ก�าหนดให้เฉพาะสาขาส�านัก/สาขาของธนาคาร 

เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ผู้บริหารเครือข่ายฯ	

ผู้จัดการเขต	 ผู้จัดการสาขา	 และผู้ปฏิบัติงานในระดับ

ต�าแหน่งต่างๆ	ภายในสาขาส�านกั/สาขา	ได้รบัมอบหมาย 

ให้ใช้อ�านาจตามขอบเขตความรับผิดชอบ

		 5.		 การใช้อ�านาจด�าเนินการภายในธนาคารดังกล่าว	 ธนาคาร

ได้ก�าหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์และตารางแสดงการใช้อ�านาจด�าเนินการ	

เพื่อให้ผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามภายใต้กรอบอ�านาจ 

และขอบเขตของการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ									

การประชุมคณะกรรมการธนาคาร  

	 คณะกรรมการธนาคารก�าหนดวันประชุมและวาระการประชุม

เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี	โดยปกติจะก�าหนดทุกวันพฤหัสบดีสุดท้าย

ของเดอืน	เพือ่ให้คณะกรรมการสามารถตดิตามการปฏบิตัติามนโยบาย

และแผนงานได้อย่างต่อเนื่อง	 และแจ้งก�าหนดวันประชุมและวาระ 

การประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นป	ี และอาจมีการประชุม 

คณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม	โดยเลขานุการบริษัทจะส่ง

หนงัสอืเชญิประชมุ	พร้อมระเบยีบวาระการประชมุ	และเอกสารประกอบ

ทีม่สีารสนเทศส�าคญัครบถ้วนไปยงักรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 

7	 วันก่อนการประชุมเสมอ	 เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล

อย่างเพียงพอ	 เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน	 โดยกรรมการแต่ละ

คนสามารถสอบถามข้อมูลหรือเข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติม 

ได้จากเลขานุการบริษัทและมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระ

การประชมุได้	ทัง้นี	้วาระการประชมุคณะกรรมการจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ 

ชัดเจน	 และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	 

ซึ่งการก�าหนดวาระจะผ่านการพิจารณาจากประธานกรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	 โดยกรรมการทุกคน 

มหีน้าทีเ่ข้าร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคารทกุครัง้	เว้นแต่มเีหตจุ�าเป็น

	 ในระหว่างการประชมุ	ประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาในการประชมุ 

อย่างเพียงพอ	 และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็น 

อย่างอิสระ	 รวมทั้งประเด็นการก�ากับดูแลกิจการ	 และมีการเชิญ 

ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม	 เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ 

วาระการประชุม	 และเพื่อรับทราบนโยบายโดยตรง	 สามารถน�าไป

ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	 ธนาคารได้จัดให้มีระบบการประชุมผ่าน

ทางโทรศัพท์	(Teleconference)	ส�าหรับกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองได้	 นอกจากนี้	 ได้จัดให้มีการจดบันทึกการประชุม

เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมสาระส�าคัญอย่างครบถ้วน	 แล้วเสร็จ 

ในเวลาที่เหมาะสม	 และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง

จากคณะกรรมการ	 และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ	 พร้อมให้ 

คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ	 และสะดวกในการสืบค้น

อ้างอิงได้	 ทั้งนี้	 กรรมการธนาคารอาจขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 

อิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการก�าหนดให้กรรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	

มีการประชุมระหว่างกันเอง	 โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วม 

อยู่ในการประชุม	 อย่างน้อยปีละ	1	 ครั้ง	 เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปราย 

ปัญหาต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร	 เรื่องที่อยู่ในความสนใจ	 

รวมถึงประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	 

และแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการทราบด้วย

	 ในปี	2556	 ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร	

รวม	12	ครั้ง	และประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	ครั้ง	 ในเดือน

สิงหาคม	 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเปิดเผย 

ไว้ในหัวข้อ	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในปี 2556 

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร 

 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวนหนึ่งเป็น 

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2556	

ประกอบด้วย

	 1.		นายไพโรจน์	ล�่าซ�า

	 2.		นายศุกรีย์	แก้วเจริญ

	 3.		นางเอลิซาเบธ	แซม

	 4.		นายฮิโรชิ	โอตะ

	 5.		นายวิลเลียม	มาร์ค	เอวานส์

	 6.		ดร.เถียน	ซู่หนิง
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

	 ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการธนาคาร	 ในเรื่อง 

ที่เกี่ยวข้องและอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	 อาทิ	 นโยบาย

ของธนาคาร	 เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่วางไว้	 

รวมทั้งกิจการส�าคัญอื่นๆ	 ที่หากท�าไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลง	 

หรือส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

5.3 คณะกรรมการอิสระ

	 คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการอสิระเมือ่วนัที่	

31	มกราคม	2556	มีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร

โดยรวม	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน	 

รวมทัง้ถ่วงดลุระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ	และคุม้ครองสทิธิ 

ของผู้ถือหุ้น	 โดยการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ส�าคัญ 

และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร	นกัลงทนุ	และผูถ้อืหุน้รายย่อย	อย่างอสิระ	 

โปร่งใส	โดยไม่มีส่วนได้เสียใดๆ	เพื่อให้การท�างานของคณะกรรมการ 

ธนาคารมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้	โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 

ตามวาระทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	ประกอบด้วย	กรรมการอสิระ 

ของธนาคารทั้งหมด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการอิสระ 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	9	คน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

	 1.		 นายสมชาย	บุลสุข	

	 	 ประธานกรรมการอิสระ

	 2.			ศาสตราจารย์กิตติคุณ	คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์					

	 	 กรรมการ

	 3.		 ศาสตราจารย์	ดร.ยงยุทธ	ยุทธวงศ์		

	 	 กรรมการ

					4.	 ศาสตราจารย์	ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์		

						 กรรมการ

					5.	 นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร					

	 	 กรรมการ

	 6.		 น.ต.	พญ.นลินี	ไพบูลย์	

	 	 กรรมการ

					7.		 นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา	

	 	 กรรมการ

						8.	 ดร.ปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	

		 	 กรรมการ

						9.	 นายกลินท์	สารสิน	

	 	 กรรมการ

	 คณะกรรมการอิสระมีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ	1	 ครั้ง	

โดยในปี	2556	 ได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่	21	 มีนาคม	2556	 

และมีการประชุมทั้งสิ้น	10	ครั้ง	และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร	

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ

	 คณะกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับ 

คณะกรรมการอิสระ	 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร	 

ดังนี้

	 1.	 แสดงความเห็น	หรือให้ข้อสังเกต	หรือซักถาม	 ในที่ประชุม

คณะกรรมการ	โดยไม่ให้อิทธิพลใดๆ	อยู่เหนือการตัดสินใจที่เป็นอิสระ	

เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของธนาคาร	 และ

ไม่เป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย	 และ 

ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

	 	 กรณีที่กรรมการอิสระมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุม	 

หรือมีข้อสังเกตอื่นใด	 ให้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย 

ทุกครั้ง	 หรือในกรณีที่ไม่อาจเข้าร ่วมประชุมได้และไม่เห็นด้วย 

ในวาระใด	 อาจท�าความเห็นแย้งของตนเป็นหนังสือแจ้งให้ประธาน

กรรมการทราบ	ภายใน	3	วันนับแต่สิ้นสุดการประชุม

	 2.	 ให้ค�าแนะน�า	 หรือให้ความเห็นในเรื่องที่ส�าคัญที่อยู ่ใน 

อ�านาจของคณะกรรมการธนาคาร	 อาทิ	 โครงการลงทุนขนาดใหญ่	

นโยบายเครดิต	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	

และธุรกรรมสินเชื่อตามอ�านาจที่ธนาคารก�าหนด

	 3.	 เสนอแนะวาระการประชุม	 กรณีที่เห็นว่ามีเรื่องที่ส�าคัญ 

ที่คณะกรรมการควรพิจารณา	 และยังไม่ได้รับการบรรจุไว้ในวาระ 

การประชุมคณะกรรมการธนาคาร

	 4.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการอิสระ

	 1.	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสระ	

	 2.	 เป็นประธานการประชุมกรรมการที่ไม่มีกรรมการที่เป็น 

ผู้บริหาร	ซึ่งจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 3.	 เป็นผู้น�าและประสานความคิดเห็น	 และข้อสังเกตต่างๆ	 

ของคณะกรรมการอิสระ	เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคาร

	 4.	 ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการอิสระ	
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	 5.	 รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่ต้องด�าเนินการ 

โดยกรรมการอิสระ

5.4 คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้กรรมการทีม่คีวามรูค้วามช�านาญ

ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย	เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษา

และกลั่นกรองเรื่องส�าคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน	

และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร	 คณะกรรมการชุดย่อย	

ประกอบด้วย	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ	 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	 และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ	ทั้งนี้	คณะกรรมการธนาคาร

ได้ตั้งคณะจัดการคณะหนึ่ง	 ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 

กรรมการผู ้จัดการ	 และพนักงานของธนาคารจ�านวนหนึ่ง	 เพื่อ

จัดการงานและด�าเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการ

ก�าหนด	 และอาจตั้งกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการท�าหน้าที่ 

ให้ค�าปรึกษาแนะน�าตามที่คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควร

	 นอกจากนี้	 ธนาคารยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	 จ�านวน	 

16	คณะ	เพือ่พจิารณาและกลัน่กรองงานในขอบข่ายทีค่ณะอนกุรรมการ 

คณะต่างๆ	รับผิดชอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตั้งแต่ปี	2541	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	 ปี	 ประกอบด้วย 

กรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 โดยเป็นผู ้ที่มีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์	 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และธนาคาร 

แห่งประเทศไทย	โดยศาสตราจารย์กติตคิณุ	คณุหญงิสชุาดา	กรีะนนัทน์	 

เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ 

ในการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	 คน	 

ดังรายชื่อต่อไปนี้

	 1.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์	

	 	 ประธานกรรมการ

	 2.			นายสมชาย	บุลสุข	

	 	 กรรมการ

	 3.			ดร.ปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	

	 	 กรรมการ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ	6	 ครั้ง	 

และทบทวนการปฏิบัติงานตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ 

อย่างสม�่าเสมอ	โดยในปี	2556	ได้ประชุมทั้งสิ้น	12	ครั้ง	และรายงาน

ต่อคณะกรรมการธนาคาร	

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม 

ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ธนาคารดังนี้

	 1.	 สอบทานรายงานทางการเงินประจ�าไตรมาส	 งวดหกเดือน	 

และประจ�าปี	กบัสายงานการเงนิและควบคมุของธนาคาร	และสอบทาน

ร่วมกับผู้สอบบัญชีของธนาคารเพื่อให้มั่นใจเท่าที่จะท�าได้ว่ารายงาน

ทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ	 และ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	 กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ

การธนาคาร

	 2.	 สอบทานประสิทธิผลและความเหมาะสมของกระบวนการ 

บริหารความเสี่ยง	 กับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงของธนาคาร	 

และหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของธนาคาร	

	 3.	 ดูแลการทบทวนสินทรัพย ์เสี่ยงให ้มีประสิทธิผลและมี 

การด�าเนินการอย่างเป็นอิสระ

	 4.	 สอบทานการด�าเนินงานของธนาคารในการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดและ

มาตรฐานของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วกบั 

การประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์

	 5.	 ดแูลหน่วยงานก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์	และอนมุตัข้ิอบงัคบั

ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานประจ�าปี	

	 6.	 สอบทานประสิทธิผลและความเหมาะสมของระบบควบคุม 

ภายใน	 และสอบทานประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายในว่า 

ได้มกีารปฏบิตังิานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	ซึง่รวมถงึ	อนมุตัิ 

และทบทวนข้อบังคับฝ่ายตรวจสอบและแผนการตรวจสอบประจ�าปี	 

สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของทรัพยากรด้าน 

การตรวจสอบที่จ�าเป็น	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	 

โยกย้าย	เลิกจ้าง	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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	 7.	 ทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชีของธนาคาร	 

พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตั้ง

บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร 

ในแต่ละปี	 รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	 และประชุมร่วมกับ 

ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 8.	 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงาน 

ที่ก�ากับดูแล	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส

	 9.	 พจิารณาการเปิดเผยข้อมลู	ในกรณทีีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	

หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	หรอืการปฏบิตักิารอืน่ 

ของธนาคารที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ	 ให้มีความโปร่งใสและ 

ถูกต้อง

	 10.	 ด�าเนนิการให้มกีารตรวจสอบในเบือ้งต้นเมือ่ได้รบัทราบรายงาน

จากผู้สอบบัญชีกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับ

การทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท�าหน้าที่ของกรรมการ

และผู้บริหารของธนาคาร	 และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผล

การตรวจสอบดงักล่าวต่อส�านกังาน	ก.ล.ต.	และผูส้อบบญัชทีราบภายใน	

30	วัน	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

	 11.	 ดแูลและรบัเรือ่งร้องเรยีนหรอืข้อมลูจากผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่่งถงึ

คณะกรรมการธนาคาร

	 12.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางการก�าหนด	 หรือคณะกรรมการ

ธนาคารมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

	 13.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต ่อ 

คณะกรรมการธนาคารหลงัจากการประชมุแต่ละครัง้และจดัท�ารายงาน

สรปุกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมถงึข้อมลูตามหลกัเกณฑ์

ที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	 ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	 

และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคาร

	 14.	 ปรึกษาและหารือกับผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในสิ่ง 

หรือกิจกรรมใดๆ	 ที่คณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง

กับหน้าที่การดูแลตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบและการดูแล 

ตามนโยบายการก�ากับแบบรวมกลุ่ม

	 15.	 ทบทวนข้อบงัคบัและผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาอย่างน้อย

ปีละหนึ่งครั้ง	โดยน�าค่าประเมินหรือ	ข้อคิดเห็นของประธานกรรมการ

ธนาคารมาประกอบการพิจารณา

2. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการตั้งแต่ปี	2545	มีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	ประกอบด้วย 

กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	 คน	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2556	 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	4	คน	

โดยเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	 คน	 และกรรมการอิสระ	3	 คน	

ดังรายชื่อต่อไปนี้

	 1.	 นายกฤษฎา	ล�่าซ�า	

	 	 ประธานกรรมการ

	 2.			ศาสตราจารย์	ดร.ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	

	 	 กรรมการ	

	 3.			น.ต.	พญ.นลินี	ไพบูลย์	

	 	 กรรมการ

	 4.			นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา		

	 	 กรรมการ

	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ	 

4	 ครั้ง	 โดยในปี	 2556	 ได้ประชุมทั้งสิ้น	6	 ครั้ง	 และรายงานต่อ 

คณะกรรมการธนาคาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ตามข้อบังคับคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 ซึ่งได้รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการธนาคาร	ดังนี้

	 1.			ก�าหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ส�าคัญของกระบวนการ

ก�ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมส�าหรับธนาคาร

	 2.			พัฒนาและประกาศก�าหนดหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่เป็นเลิศ		

	 3.			จัดท�าจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 และจรรยาบรรณ 

ของพนักงานธนาคาร	 และจัดพิมพ์เผยแพร่หรือสื่อต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	 

เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ	และเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

	 4.			พัฒนาและจัดท�าแผนการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ประกาศก�าหนด

	 5.			ทบทวนข้อความประกาศเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อการจัดท�าและเสนอรายงานของธนาคาร
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	 6.			พิจารณาเสนอข ้อพึงปฏิบัติที่ดีส� าหรับคณะกรรมการ 

ธนาคาร	 หรือเสนอการก�าหนดข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร	 และ

คณะกรรมการที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด

	 7.			เสนอแนะข้อก�าหนดเกีย่วกบัจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ

ของธนาคาร	และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร

	 8.			พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร

	 9.			ทบทวนและเสนอประกาศข้อความเกี่ยวกับการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของธนาคารที่ออกสู่สาธารณะ

	 10.	 ดูแลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

และสังคม

	 11.	 ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับ 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร	 และให้ความเห็นในแนวปฏิบัติ	

และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

	 12.	 ดูแลให้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ

3. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดอัตราค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากร

บคุคลและก�าหนดอตัราค่าตอบแทน	ตัง้แต่ปี	2545	มวีาระด�ารงต�าแหน่ง

คราวละ	3	ปี	ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวนไม่น้อยกว่า	 

3	 คน	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 

และก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	5	 คน	

โดยเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	 คน	 และกรรมการอิสระจ�านวน	

4	คน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

	 1.			นายสมชาย	บุลสุข	

	 	 ประธานกรรมการ

	 2.			ดร.อภิชัย	จันทรเสน	

	 	 กรรมการ

	 3.			ศาสตราจารย์	ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์	

	 	 กรรมการ

	 4.			นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	

	 	 กรรมการ

	 5.			นายกลินท์	สารสิน	

	 	 กรรมการ

	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	 

มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ	3	ครั้ง	 โดยในปี	2556	 ได้ประชุมทั้งสิ้น	 

10	ครั้ง	และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ

กําหนดอัตราค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการทรัพยากร

บุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ธนาคาร	ดังนี้

	 1.		 พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร	และ/หรอื	กรรมการผูจ้ดัการ	เพือ่น�าเสนอคณะกรรมการธนาคาร 

เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล	 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 

ในการท�าธุรกิจของธนาคาร

	 2.	 สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู ้บริหาร 

ระดับสูงในต�าแหน่งที่ส�าคัญ	 และรายชื่อผู้ที่อยู ่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ 

การพิจารณาได้รับการทบทวนอยู่เสมอเป็นระยะๆ	

	 3.			ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน	 และเสนอ

คณะกรรมการธนาคาร	 เพื่อรับรองและจัดการให้มีสิ่งจูงใจ	ด�ารงไว้ซึ่ง

พนักงานที่มีศักยภาพ	 รวมถึงให้ค�าเสนอแนะถึงการพิจารณาเงินเดือน

หรือผลประโยชน์ต่างๆ	แก่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร

	 4.		 ก�าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ	 ในการว่าจ้างประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทน	

การสรรหาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคาร	 เพื่อพิจารณา 

ผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และกรรมการผู้จัดการ	 

เมื่อถึงคราวจ�าเป็น

	 5.		 ทบทวนสดัส่วน	จ�านวน	และประสบการณ์ของคณะกรรมการ

ธนาคาร	รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร	และ

ให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการ

เสนอให้เป็นกรรมการธนาคาร	เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การสรรหาผู้บริหาร

	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน 

มีหน้าที่สรรหา	 คัดเลือก	 หรือรับการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
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เหมาะสม	เพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร	ในต�าแหน่ง

ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	 หรือผู้ซึ่งมีต�าแหน่งเทียบเท่าที่ 

เรียกชื่ออย่างอื่น	 ตามกระบวนการสรรหา	 และเสนอคณะกรรมการ

ธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขอความเห็นชอบ 

ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป	ส�าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับ

ต�า่กว่าผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	ผูบ้รหิารสายงานร่วมกบัฝ่ายบรหิารงาน 

ทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรอง	 ก่อนน�าเสนอต่อ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ		

4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ

 คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตัใิห้เปลีย่นสถานะของคณะอนกุรรมการ 

บรหิารความเสีย่งองค์การ	เป็นคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ	 

เมือ่วนัที	่3	เมษายน	2546	มวีาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ	2	ปี	ประกอบด้วย 

กรรมการธนาคารและผู้บริหารที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า	7	คน	ณ	วันที่	

31	 ธันวาคม	2556	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การมีสมาชิก

จ�านวน	8	คน	ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	คน	กรรมการ 

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2	คน	และผู้บริหาร	4	คน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

	 1.			นายสมเกียรติ	ศิริชาติไชย	

	 	 ประธาน

	 2.			นายปรีดี	ดาวฉาย	

	 	 สมาชิก

	 3.			นายธีรนันท์	ศรีหงส์	

	 	 สมาชิก

	 4.			นางสุจิตพรรณ	ล�่าซ�า	

	 	 สมาชิก

	 5.			นายธิติ	ตันติกุลานันท์	

	 	 สมาชิก

	 6.		 นางสาวขัตติยา	อินทรวิชัย	

	 	 สมาชิก

	 7.		 นายสมคิด	จิรานันตรัตน์	

	 	 สมาชิก

	 8.		 นายวีรวัฒน์	ปัณฑวังกูร	

	 	 สมาชิก

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การมีการประชุมไม่น้อยกว่า

เดือนละ	1	ครั้ง	โดยในปี	2556	ได้ประชุมทั้งสิ้น	12	ครั้ง	และรายงาน

ต่อคณะกรรมการธนาคารตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 เพื่อให้

มั่นใจว่ามีระบบการบริหารความเสี่ยง	การเตือนภัยล่วงหน้า	และมีการ

ก�าหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง	 ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่

มีผลต่อการด�าเนินงาน	 และมีการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ

ที่วางไว้	ตลอดจนการจัดท�ารายงานบริหารความเสี่ยง

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ

	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ	 ซึ่งได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการธนาคาร	ดังนี้

	 1.			มอี�านาจตดัสนิใจในการด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้อง	ภายใต้ขอบเขต

ความรบัผดิชอบทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

องค์การ	 และมีอ�านาจในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย

		 2.		 ก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง	และขอบเขตความเสีย่ง 

ที่ยอมรับได้	 (Risk	appetite)	 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเสนอต่อ 

คณะกรรมการธนาคารเพือ่พจิารณาในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งโดยรวม	 

ทั้งนี้	 ต้องครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ	 เช่น	 ความเสี่ยงด้าน

กลยุทธ์	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	ความเสี่ยงด้านเครดิต	ความเสี่ยง

ด้านตลาด	ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร	หรอืความเสีย่งอืน่ๆ	ทีม่นียัส�าคญั

ต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	

		 3.		 ก�าหนดกลยุทธ์โครงสร้างองค์การและทรัพยากรที่ใช้ในการ

บริหารความเสี่ยง	 ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน	 โดยสามารถวิเคราะห์	 ประเมิน	 วัดผล	 และ

ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล

  4.	 ก�าหนดวงเงนิสงูสดุตามขอบเขตความเสีย่งทีก่�าหนด	(Risk	Limit)	 

ในมติต่ิางๆ	ทีม่คีวามส�าคญั	เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่พจิารณา	

		 5.	 ก�ากับดูแล	 ทบทวน	 และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

ธนาคารเกีย่วกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง	วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐาน	 

กลยทุธ์และการวดัความเสีย่งโดยรวม	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ากลยทุธ์การบรหิาร 

ความเสี่ยงได้น�าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

5.  กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ  

	 คณะกรรมการธนาคารอาจตั้งกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ	 

ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่คณะจัดการ	 ตามที่คณะกรรมการ

ธนาคารเห็นสมควร	 และดูแลให้ธนาคารมีการจัดการและด�าเนิน 

กิจการต่างๆ	อย่างมีประสิทธิภาพ	
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6.  คณะจัดการ

	 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 และโดยมติที่ประชุมสามัญ 

ผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่88	เมือ่วนัที	่4	เมษายน	2543	ได้อนมุตัจิดัตัง้คณะจดัการ	

ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	และพนกังาน

ของธนาคารจ�านวนหนึ่ง	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 ประกอบด้วย 

สมาชิก	15	คน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

	 1.			นายบัณฑูร	ล�่าซ�า	

	 	 ประธาน

	 2.			นายปรีดี	ดาวฉาย	

	 	 สมาชิก

	 3.			นายธีรนันท์	ศรีหงส์																		

	 	 สมาชิก

				 4.			นายปกรณ์	พรรธนะแพทย์	

	 	 สมาชิก

	 5.	 นายสุรศักดิ์	ดุษฎีเมธา	

	 	 สมาชิก

	 6.	 นางสาวขัตติยา	อินทรวิชัย	

	 	 สมาชิก

		 7.	 ดร.อดิศวร์	หลายชูไทย	

	 	 สมาชิก

		 8.		 นายวศิน	วณิชย์วรนันต์	

	 	 สมาชิก

	 9.		 นายอ�าพล	โพธิ์โลหะกุล	

	 	 สมาชิก

	 10.	 นายวีรวัฒน์	ปัณฑวังกูร	

	 	 สมาชิก

	 11.	 นายสมคิด	จิรานันตรัตน์	

	 	 สมาชิก

	 12.	 นายพิพิธ	เอนกนิธิ	

	 	 สมาชิก

	 13.	 นายพัชร	สมะลาภา	

	 	 สมาชิก

	 14.		 ดร.พิพัฒน์พงศ์	โปษยานนท์	

	 	 สมาชิก

	 15.	 นายวัลลภ	ว่องจิตต์วุฒิไกร	

	 	 สมาชิก

	 คณะจัดการมีการประชุมไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ	1	 ครั้ง	 เว้นแต่

จ�าเป็น	 หรือไม่มีกิจการงานที่จะประชุมกัน	 หรือมีเหตุสมควรที่ว่า 

จะไม่มีการประชุม	 โดยในปี	2556	 ได้ประชุมทั้งสิ้น	51	 ครั้ง	 และ 

รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร		

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะจัดการ

	 คณะจดัการมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามข้อบงัคบัคณะจดัการ	

ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร	ดังนี้

 1.		 จดัการงาน	และด�าเนนิกจิการของธนาคารตามทีค่ณะกรรมการ 

ธนาคารก�าหนด	 หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารให้ 

ด�าเนินการเฉพาะกรณี

	 2.	 บรหิารธรุกจิของธนาคารตามนโยบายและแผนงานทีก่�าหนดไว้

	 3.	 ด�าเนนิการตามทีค่ณะกรรมการธนาคารมอบอ�านาจ	และตาม

ที่ก�าหนดในอ�านาจด�าเนินการของธนาคาร

	 4.	 ประธานคณะจดัการต้องจดัส่งรายงานการประชมุคณะจดัการ	

ให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคารเพือ่รบัทราบถงึกจิการทีค่ณะจดัการ

ได้ท�าไปแล้ว	อย่างไรก็ดี	เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของธนาคาร	เรื่องที่หาก

ท�าไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส�าคัญแก่กิจการของธนาคาร	

เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการธนาคารเองหรือ

จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของธนาคาร	 และเรื่องที่คณะจัดการเห็น

สมควรเสนอเพือ่อนมุตัเิป็นรายเรือ่ง	หรอืตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ

ธนาคารก�าหนด	ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารก่อน

	 5.	 ด�าเนินกิจกรรมตามที่ก�าหนด	 เพื่อบริหารธนาคารให้ประสบ

ความส�าเร็จ	บรรลุเป้าหมายของธนาคาร	ซึ่งรวมถึง

	 	 1)	 จัดท�าและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 แผนทาง 

การเงินและนโยบายที่ส�าคัญของธนาคาร	 และน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 	 2)	 พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจ�าปี	 งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายประเภททุน	 เป้าหมายการปฏิบัติงาน	รวมถึง 

สิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ	 ที่ส�าคัญ	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	 

รวมถึงโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงิน 

ที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด	 และน�าเสนอต่อ 

คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 	 3)	 พจิารณาและอนมุตัใินเรือ่งต่างๆ	ตามทีก่�าหนดไว้ในอ�านาจ

ด�าเนินการ	 หรือได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ

ธนาคาร
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	 	 4)	 พิจารณาทบทวนอ�านาจด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ตามที่

ก�าหนดไว้ในตารางการมอบอ�านาจและน�าเสนอต่อ 

คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 	 5)	 จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้น 

และวัตถุประสงค์ในระยะยาว

	 	 6)	 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ด�าเนินไปตาม 

กลยุทธ ์ด ้ านทรัพยากรบุคคล	 ที่คณะกรรมการ 

ทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทนได้ 

ให้ความเห็นชอบไว้

	 	 7)	 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับ 

ผลการด�าเนินงานของธนาคาร	 และความก้าวหน้า 

ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร

	 	 8)	 ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่ธนาคาร

ก�าหนด	 รวมทั้งประสิทธิผลของการควบคุมภายใน	 

และการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบและนโยบาย 

ที่เกี่ยวข้อง

	 	 9)	 สอบทานกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ริเริ่มใหม่ที่ส�าคัญ	 

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร	 เพื่อพิจารณา

ติดตามและอนุมัติ

	 	 10)	 ติดต ่อสื่อสารกับผู ้มีส ่วนได ้เสียภายนอกองค์การ	 

ตามความจ�าเป็นในแต่ละครั้ง	 ตามอ�านาจที่ได้รับ 

มอบหมาย

7. คณะอนุกรรมการธนาคาร

	 คณะอนุกรรมการธนาคารมีหน้าที่ในการพิจารณาและจัดการ 

ในเรื่องต่างๆ	 ภายในธนาคาร	 ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง	 เหมาะสม	 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อธนาคาร

	 ธนาคารได้พิจารณาทบทวนและได้อนุมัติให้มีคณะอนุกรรมการ

คณะต่างๆ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ประกอบไปด้วย	16	คณะ	ดังนี้

	 1.	 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 2.	 คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

	 3.	 คณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างหนี้

	 4.	 คณะอนุกรรมการพิจารณาจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

	 5.	 คณะอนกุรรมการพจิารณาก�าหนดราคาผลติภณัฑ์ลกูค้าธรุกจิ	

	 6.	 คณะอนุกรรมการพิจารณาก�าหนดราคาผลิตภัณฑ์ลูกค้า 

	 	 บุคคลและเครือข่ายบริการ

	 7.		 คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารความเสี่ยงเครดิต

	 8.	 คณะอนุกรรมการก�ากับการจัดการข้อมูล

	 9.	 คณะอนกุรรมการพจิารณาการลงทนุด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

	 10.	 คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดหา

	 11.	 คณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน

	 12.	 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

	 13.	 คณะอนุกรรมการบริหารกระบวนการเครดิต

	 14.	 คณะอนุกรรมการกลยุทธ์แบรนดิ้งและการสื่อสารธนาคาร 

	 	 กสิกรไทย

	 15.	 คณะอนุกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

	 16.	 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
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หมายเหตุ : 
	 (1)	 นายบรรยงค์	ล�่าซ�า	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	มีผลวันที่	1	มีนาคม	2556	
	 (2)		พล.ต.อ.	เภา	สารสิน	ถึงแก่อนิจกรรม	เมื่อวันที่	7	มีนาคม	2556
	 (3)	 นายบณัฑรู	ล�า่ซ�า	ลาออกจากการเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ	มผีลวนัที	่1	มนีาคม	2556
 (4)		นายศุกรีย์	แก้วเจริญ	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	มีผลวันที่	1	มีนาคม	2556	
	 (5)		นายกฤษฎา	ล�่าซ�า	ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ	และเป็นประธานกรรมการ
	 	 ก�ากับดูแลกิจการ	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2556	
	 (6)		นายปรีดี	ดาวฉาย	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2556	
	 (7)		นายธีรนันท์	ศรีหงส์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2556	
	 (8)		นางเอลิซาเบธ	แซม	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	มีผลวันที่	1	มีนาคม	2556	
	 (9)		นายฮิโรชิ	โอตะ	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	มีผลวันที่	1	มีนาคม	2556	
	 (10)		นางจันทรา	บูรณฤกษ์	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	มีผลวันที่	19	กรกฎาคม	2556	
	 (11)		น.ต.	พญ.นลินี	ไพบูลย์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2556
	 (12)		นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2556
	 (13)		ดร.ปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	และเป็นกรรมการตรวจสอบ	
	 	 เมื่อวันที่	3	เมษายน	2556	
	 (14)		นายกลินท์	สารสิน	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	และเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคล
	 	 และก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2556	
	 (15)		นายสมเกียรติ	ศิริชาติไชย	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	
	 	 และเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2556	
	 (16)	 นายรพี	สุจริตกุล	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2556

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในปี 2556
(หน่วย	:	ครั้ง)

รายนามคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
องค์การ

(ประชุมทั้งหมด
12 ครั้ง)

คณะกรรมการ
(ประชุมทั้งหมด

12 ครั้ง)

 คณะกรรมการ
อิสระ

(ประชุมทั้งหมด
10 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(ประชุมทั้งหมด
12 ครั้ง)

คณะกรรมการ
กํากับดูแล
กิจการ

(ประชุมทั้งหมด
6 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
และกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทน

(ประชุมทั้งหมด
10 ครั้ง)

 กรรมการ
ที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

(ประชุมทั้งหมด
1 ครั้ง)

• จํานวนคณะกรรมการแต่ละคณะ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) : 
	 คณะกรรมการธนาคาร	 	 จ�านวน	17	 คน
	 คณะกรรมการอิสระ	 	 จ�านวน	 9	 คน
	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 จ�านวน	 4	 คน
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ	 จ�านวน	 8	 คน
	 (เป็นกรรมการธนาคาร	4	คน)
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 จ�านวน	 3		คน
	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล	 จ�านวน	 5		คน
	 และก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	 	
• รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference ของแต่ละคณะ :
	 คณะกรรมการธนาคาร	 นางสุจิตพรรณ	ล�่าซ�า	 จ�านวน	 5	 ครั้ง
	 	 นางเอลิซาเบธ	แซม	 จ�านวน	 1	 ครั้ง
	 คณะกรรมการอิสระ	 นายกลินท์	สารสิน	 จ�านวน	 2	 ครั้ง
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 นางเอลิซาเบธ	แซม	 จ�านวน		 2		ครั้ง
	 คณะกรรมการทรัพยากร	 ศ.ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์			 จ�านวน			1	 ครั้ง
	 บุคคลและก�าหนด	 นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	 จ�านวน	 1	 ครั้ง
	 อัตราค่าตอบแทน	 นายกลินท์	สารสิน	 จ�านวน			1	 ครั้ง
	 คณะกรรมการบริหาร	 นางสุจิตพรรณ	ล�่าซ�า	 จ�านวน			4	 ครั้ง
	 ความเสี่ยงองค์การ	
• กรรมการ 1 คน	ได้แก่	นางสุจิตพรรณ	ล�่าซ�า	เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพ�านักในประเทศไทย

นายบรรยงค์	ล�่าซ�า(1)				 2/2	 	 	 	 	 	
พล.ต.อ.	เภา	สารสิน(2)			 0/2	 	 	 	 0/1	 	
นายบัณฑูร	ล�่าซ�า(3)		 12/12	 	 	 	 	 	 0/2
นายศุกรีย์	แก้วเจริญ(4)					 2/2	 	 	 	 1/1	 	 2/2
นายสมชาย	บุลสุข	 12/12	 1/1	 10/10	 11/12	 	 10/10	
นายกฤษฎา	ล�่าซ�า(5)					 10/10	 1/1	 	 	 5/5	 	
นายปรีดี	ดาวฉาย(6)					 10/10	 	 	 	 	 	 10/10
นายธีรนันท์	ศรีหงส์(7)					 10/10	 	 	 	 	 	 7/10
นางสุจิตพรรณ	ล�่าซ�า	 11/12	 1/1	 	 	 	 	 4/12
ศ.กิตติคุณ	คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์		 12/12	 1/1	 9/10	 12/12	 	
ศ.ดร.ยงยุทธ	ยุทธวงศ์			 12/12	 1/1	 9/10	 	 6/6	 	
ดร.อภิชัย	จันทรเสน		 12/12	 1/1	 	 	 	 10/10	
นางเอลิซาเบธ	แซม(8)				 2/2	 	 	 2/2	 	
ศ.ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์			 10/12	 0/1	 10/10	 	 	 10/10
นายฮิโรชิ	โอตะ(9)				 2/2	 	 	 	 0/1	 	
นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร		 10/12	 0/1	 8/10	 	 	 10/10	
นางจันทรา	บูรณฤกษ์(10)	 6/6	 	 4/4	 5/6	 	
น.ต.	พญ.นลินี	ไพบูลย์(11)				 11/12	 1/1	 9/10	 	 4/5	
นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา(12)			 11/12	 1/1	 10/10	 	 5/5	 	
ดร.ปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์(13)				 8/9	 1/1	 9/9	 9/9	 	 	
นายกลินท์	สารสิน(14)		 8/9	 0/1	 7/9	 	 	 5/6	
นายสมเกียรติ	ศิริชาติไชย(15)			 9/9	 1/1	 	 	 	 	 9/9
นายรพี	สุจริตกุล(16)			 2/2
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5.5 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 ธนาคาร

	 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบคุคลทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	 

และประสบการณ์การท�างาน	เป็นผู้ให้ความเห็นชอบภารกิจ	วิสัยทัศน์	 

ค่านยิมหลกั	กลยทุธ์	ซึง่ได้ทบทวนเป็นประจ�าทกุปี	และอนมุตัใินประเดน็ 

ส�าคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานของกลุ ่มธุรกิจ 

ทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย	รวมถงึแผนธรุกจิและงบประมาณประจ�าปี	 

และก�ากับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย 

และแผนธุรกิจที่ก�าหนดอย่างมีประสิทธิผล	 และถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบัต่างๆ	ของหน่วยงานทางการทีเ่กีย่วข้อง	และตามมตทิีป่ระชมุ 

ผู้ถือหุ้น	 มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

ธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย	เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร	

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการธนาคารได้จดัให้มกีระบวนการตรวจสอบ 

ภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	และร่วมกับฝ่าย 

จัดการเพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิของธนาคารก้าวไปสูก่ารมผีลการด�าเนนิงาน 

ที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง	 โดยค�านึงถึงสภาวะความเสี่ยงใน

ปัจจบุนัและทีอ่าจเกดิขึน้	สอดคล้องกบัภารกจิ	วสิยัทศัน์	และจรรยาบรรณ 

ในการด�าเนินธุรกิจ	และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 การแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทของธนาคารกสิกรไทย 

ด�าเนินการโดยหน่วยงานของธนาคารที่ดูแลบริษัทของธนาคาร	 

ซึ่งการแต่งตั้งผู้บริหารของธนาคารในต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ขึ้นไป	 เพื่อด�ารงต�าแหน่งในบริษัทของธนาคารต้องผ่านการพิจารณา 

อนมุตัขิองคณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนดอตัราค่าตอบแทน 

และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารทราบ	ส�าหรบัการแต่งตัง้ผูบ้รหิาร 

ของธนาคารในระดบัต�า่กว่าผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการเพือ่ไปด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการในบริษัทของธนาคารจะน�าเสนอต่อกรรมการผู ้จัดการ 

และอนมุตัโิดยประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของธนาคาร	จากนัน้หน่วยงาน 

ของธนาคารทีด่แูลบรษิทัของธนาคารจะแจ้งไปยงับรษิทันัน้	เพือ่ให้บรษิทั 

ด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	น�าเรือ่งเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั	 

เพือ่พจิารณาอนมุตั	ิจดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณชิย์	เป็นต้น	โดยบคุคล 

ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีหน้าที่ก�าหนดทิศทางกลยุทธ์และ 

นโยบายของบริษัท	 ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานโดยค�านึงถึง 

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ	 และติดตามการบริหารงาน 

เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และนโยบายของบริษัทได้ถูกน�าไปใช้ปฏิบัติ 

อย่างมปีระสทิธภิาพเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานทีก่�าหนด	ควบคมุ 

ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ 

ข้อก�าหนดของธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	คณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง	 

และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น	ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

ก่อนทีจ่ะไปลงมตหิรอืใช้สทิธอิอกเสยีงในเรือ่งส�าคญั	นอกจากนี	้ธนาคาร 

ยังดูแลให้บริษัทมีข้อบังคับในเรื่องการท�ารายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้อง 

กับธนาคาร	 จัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีที่สามารถตรวจสอบ 

และจัดท�างบการเงินรวมได้ทันตามก�าหนด

	 ทั้งนี้	 ธนาคารได้มีการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน 

บริษัทของธนาคารกสิกรไทย	 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและ 

ข้อก�าหนดของทางการที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุกปี

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

	 ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 

เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของธนาคารมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	 

คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดหลกัการก�ากบัดแูลกจิการของธนาคาร

เป็นลายลกัษณ์อกัษร	ซึง่ได้อนมุตั	ิประกาศใช้	และมกีารทบทวนนโยบาย 

และการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวให้มคีวามเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ	 

รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทของธนาคารกสิกรไทยมีหลักการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดีเช่นกัน	 โดยมีจุดมุ ่งหมายอันส�าคัญเพื่อให้ใช้เป็นหลัก 

ในการก�ากบัดแูลกจิการ	และได้สือ่ความผ่านกจิกรรมส่งเสรมิการก�ากบั 

ดูแลกิจการไปยังพนักงาน	 ผู ้ถือหุ ้น	 ตลอดจนผู ้มีส่วนได้เสียอื่น	 

ถึงความยึดมั่นของคณะกรรมการในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลัก 

ของกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	7	ประการ	อันประกอบด้วย

	 •	 ความซื่อสัตย์

	 •	 ความโปร่งใส

	 •	 ความเป็นอิสระ

	 •	 ความรับผิดรับชอบ

	 •	 ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่

	 •	 ความเป็นธรรม

	 •	 ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 โดยหลักการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารมีเนื้อหาครอบคลุม 

ถึงโครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร	 องค์ประกอบคณะกรรมการ

ธนาคาร	 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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ธนาคาร	คณะกรรมการอิสระ	 และคณะกรรมการชุดย่อย	การบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 นโยบายการก�ากับดูแลการใช้ 

ข้อมูลภายใน	 แนวปฏิบัติในกรณีที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์	 และสัมพันธภาพของผู้ถือหุ้น	 ซึ่งรายละเอียดของหลัก 

การก�ากับดูแลกิจการของธนาคารได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร	 

(www.kasikornbankgroup.com)	ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

		 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารดังกล่าว	ยังครอบคลุม

ถึงภารกิจ	 วิสัยทัศน์	 ค่านิยมหลัก	 จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 

และจรรยาบรรณของพนักงาน	นอกจากนี้	ยังครอบคลุมถึงการปกป้อง 

สทิธขิองผูถ้อืหุน้	และการส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่ใช้สทิธิ	ซึง่ครอบคลมุ 

สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย	 โดยสะท้อนถึงแนวทางที่ใช้ปฏิบัติภายใน

ของธนาคาร	 ที่จะท�าให้มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ด�าเนินการตามแนวทาง

ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โดยในปี	2556	ธนาคารได้มีการประเมิน

ผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 และได้มีการทบทวน

นโยบายดังกล่าวแล้ว	 ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติปรับปรุง 

หลักการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร	 เพื่อให้มีความเหมาะสม	

สอดคล้องกับข้อก�าหนดของทางการและแนวปฏิบัติที่ดี		

	 กรรมการทกุคนตระหนกัในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการด�าเนนิงาน 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร	 คณะกรรมการธนาคารได้ดูแล 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	 การตัดสินใจ	 

และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม	 นอกจากนั้น	 ธนาคาร 

ยงัยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรม	ควบคูก่บัการมส่ีวนร่วมดแูล 

สิ่งแวดล้อมและสังคม	 ธนาคารและพนักงานต้องยึดถือจรรยาบรรณ

อย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 และ

ค�านงึถงึการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	ธนาคารให้ความส�าคญัในการมส่ีวนร่วม 

ช่วยเหลือและสนับสนุนการด�าเนินโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์	 

สังคมและสิ่งแวดล้อม	และดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง

	 ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรเห็นความส�าคัญ

ของการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยได้จัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 โดยมุ่งเน้น 

การรักษามาตรฐานและพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และสร้าง 

ให้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร	 โดยในปี	 2556	 

ได้ด�าเนินการโดยมีสาระส�าคัญดังนี้

	 •	 การให้พนักงานลงนามรับทราบจรรยาบรรณของพนักงาน

	 •	 การปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่	 ในหัวข้อเกี่ยวกับหลักการก�ากับ 

ดูแลกิจการ	 และจรรยาบรรณของพนักงาน	 เพื่อความเข้าใจ 

และเป็นแนวปฏิบัติ	 ส�าหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้จัด

ให้มีการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

	 •	 การสื่อความให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ของพนักงาน	 และหลักการก�ากับดูแลกิจการในฐานข้อมูล 

การก�ากับดูแลกิจการที่อยู่ในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

	 •	 การสื่อความจรรยาบรรณของพนักงานให้พนักงานรับทราบ 

ผ่านละครสัน้ช่วงคัน่รายการ	(Filler)	เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณของพนักงาน	 เผยแพร่ผ่านระบบสื่อสาร

โทรทศัน์วงจรปิดภายในองค์กร	เพือ่ให้มคีวามเข้าใจและปฏบิตัิ

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

	 •	 การสือ่ความผ่าน	“กจิการสมัพนัธ์”	ซึง่เป็นวารสารภายในองค์กร	 

ในรูปบทความเกี่ยวกับหลักการก�ากับดูแลกิจการและ 

จรรยาบรรณของพนักงาน	เช่น	แนวปฏิบัติในการรับของขวัญ

	 •	 การเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

ภายในองค์กร	 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณ	 

และหลักการก�ากับดูแลกิจการในหน้าแรก	(Welcome	Page)	

และค�าคมเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน	

	 •	 การสือ่ความให้กรรมการและพนกังานได้รบัทราบถงึหลกัเกณฑ์ 

การก�ากับดูแลการใช ้ข ้อมูลภายในเกี่ยวกับการซื้อขาย 

หลักทรัพย ์และสัญญาซื้อขายล ่วงหน ้า	 และนโยบาย 

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศธนาคารกสิกรไทยเกี่ยวกับ 

การให้ข้อมูลผลประกอบการของธนาคาร

	 •	 การจัดท�าจุลสารเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส ์	 เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร 

ทราบความเคลื่อนไหวในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการและ 

ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม	ทัง้ธนาคารและบรษิทั

ภายนอก	และเผยแพร่ในฐานข้อมูลการก�ากับดูแลกิจการที่อยู่

ในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ

	 •	 การจดัท�าโครงการ	CG	Visit	แก่เลขานกุารคณะกรรมการทรพัยากร 

บคุคลและก�าหนดอตัราค่าตอบแทน	เพือ่ให้ค�าปรกึษา	ข้อเสนอแนะ	 

และสอบทานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

	 •	 การด�าเนนิโครงการประเมนิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการปฏบิตัิ 

ตามจรรยาบรรณของพนักงาน	 ซึ่งครอบคลุมเรื่องการต่อต้าน 

การทจุรติคอร์รปัชัน่	ตามนโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชน์ 

ในหน้าทีโ่ดยมชิอบ	ในระดบัผูอ้�านวยการฝ่าย	ผูอ้�านวยการฝ่ายอาวโุส	 

ผูจ้ดัการสาขา	และผูจ้ดัการทมีลกูค้าผูป้ระกอบการทัว่ประเทศ	
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จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

	 คณะกรรมการธนาคารส่งเสรมิให้จดัท�าจรรยาบรรณในการด�าเนนิ 

ธุรกิจ	(Code	of	Business	Conduct)	และจรรยาบรรณของพนักงาน	 

(Code	of	Conduct)	 ส�าหรับกรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ	 

โดยถือเป็นภาระหน้าที่ร ่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต 

ความรับผิดชอบต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบยีบของธนาคารบนพืน้ฐานของการมี 

จรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพ	 ตลอดจนธ�ารงไว้ซึ่งแนวทางการด�าเนิน 

ธรุกจิทีโ่ปร่งใส	สจุรติ	และเป็นธรรม	เพือ่พฒันาองค์กรสูร่ะดบัมาตรฐาน 

สากล	และเผยแพร่บนเว็บไซต์และฐานข้อมูลภายในของธนาคาร

	 ธนาคารยึดมั่นในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	ดังนี้

	 1.			มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการน�าเสนอสินค้าที่มี

คุณภาพ	และให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า

	 2.		 มุ่งมั่นให้มีผลการด�าเนินงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง	

	 3.		 พนักงานของธนาคารถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง	

ธนาคารสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์	

มีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง	 และให้ผลตอบแทนที่เทียบเคียง 

ได้กับบริษัทชั้นน�าทั่วไป

	 4.		 ยึดมั่นและปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี	 วางตัวเป็นกลาง	 

มุ่งสร้างความเจริญให้สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 5.	 เชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย	

	 6.	 ยึดมั่นจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆ	ด้าน

	 7.		 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในการปกป้องรักษาข้อมูล 

ความลับของลูกค้า	ภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

	 8.	 ด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ	 

และมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	 โดยการผสมผสาน 

วิธีการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

	 9.	 ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น	

	 10.	 ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย	 และ 

รับรองว่าการตัดสินใจทางธุรกิจและการด�าเนินกิจการจะเป็นไปตาม 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน 

จรรยาบรรณที่ดีของธนาคารและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน

	 จรรยาบรรณของพนกังาน	มสีาระส�าคญั	ประกอบด้วย	(1)	หลกัการ 

และจรรยาบรรณหลกัทีธ่นาคารมุง่หวงั	(2)	การเคารพกฎหมายบ้านเมอืง 

และรักษากฎระเบียบของธนาคาร	 (3)	 สัมพันธภาพกับลูกค ้า	 

(4)	สัมพันธภาพกับคู่ค้า	(5)	สัมพันธภาพกับเจ้าหนี้	(6)	สัมพันธภาพ

กับคู่แข่ง	 (7)	 สัมพันธภาพกับสังคม	(8)	 สัมพันธภาพกับพนักงาน	 

(9)	 นโยบายการโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์	 (10)	 การรักษาความลับ	 

(11)	 ความครบถ้วนและความถูกต ้องของข ้อมูลของธนาคาร	 

(12)	การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์	(13)	ความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์	 (14)	 สินบนและสิ่งจูงใจ	(15)	 กิจกรรมและการมี 

ส่วนร่วมทางการเมอืง	(16)	ของขวญัและผลประโยชน์	(17)	การรายงาน

การละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน		

	 ธนาคารได้ก�าหนดในจรรยาบรรณดังกล่าวถึงหลักการพื้นฐาน 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 

ของกรรมการและพนักงาน	 ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก 

จรรยาบรรณของพนักงานและเว็บไซต์ของธนาคาร	

	 นอกจากนี้	 ธนาคารก�าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติต ่างๆ	 

ที่ส�าคัญสอดคล้องกับจรรยาบรรณของพนักงาน	 โดยมีรายละเอียด 

วิธีปฏิบัติงานเผยแพร่แก่พนักงาน	 ผู ้ปฏิบัติงาน	 และสนับสนุน 

ให ้บริษัทของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทให ้บริการสนับสนุน 

งานธนาคารกสิกรไทย	 จัดท�าและทบทวนจรรยาบรรณและก�าหนด 

ระเบียบปฏิบัติต่างๆ	 โดยสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและข้อก�าหนด 

ของทางการที่ก�ากับดูแลบริษัทด้วย

 ธนาคารได้จัดให้มีส่วนธรรมาภิบาลองค์การด�าเนินกิจกรรม 

เพื่อส ่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณและวัฒนธรรม 

ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมถึงการสื่อความแนวปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณแก่พนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ	 สม�่าเสมอ 

และต่อเนื่อง	 และรายงานผลต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

ของธนาคาร	 และฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน	 ติดตามดูแลการปฏิบัติ 

ตามจรรยาบรรณของพนักงาน	 ตามที่ก�าหนดในจรรยาบรรณ 

ของพนักงาน	เพื่อประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติ	

 

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

	 ธนาคารด�าเนินงานโดยยึดมั่น	 และให้ความส�าคัญในการปฏิบัติ

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จึงจัดให้มีการควบคุมดูแล	 และ

ป้องกันเกี่ยวกับการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม	 

ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี	 โดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณส�าคัญ 

ทีก่รรมการและพนกังานต้องยดึถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดั	เพือ่เป็นทีเ่ชือ่ถอื 

และไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญ	ดังนี้		
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	 •	 คณะกรรมการธนาคารได ้อนุมัตินโยบายการป ้องกัน 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	 

และก�าหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการท�า

รายการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 

และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์	 

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

และธนาคารแห่งประเทศไทย

	 •	 ก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์

เกี่ ยวข ้องกับธุ รกรรมที่ท� ากับธนาคารหรือบริษัทย ่อย 

ของธนาคาร	 จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติ 

ธุรกรรมดังกล่าว	 และให้การก�าหนดราคาเป็นไปอย่าง 

เหมาะสมยุติธรรม	 ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือน 

การท�ารายการกับบุคคลทั่วไป	

	 •	 ก�าหนดให้มกีารน�าเสนอรายการทีเ่กีย่วโยงกนัต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อ 

คณะกรรมการธนาคาร	 ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 

และตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

	 •	 คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดหลกัการให้สามารถท�ารายการ

ที่เกี่ยวโยงกันได้ระหว่างกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลที่มี

ความเกี่ยวข้องของธนาคาร	 ที่ท�ากับธนาคารหรือบริษัทย่อย

ของธนาคารได้	หากรายการนั้นมีข้อตกลงทางการค้าเหมือนที่

ท�ากับคู่สัญญาทั่วไป

	 •	 ในการท�าธุรกรรมระหว่างธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคาร	

หรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อยของธนาคาร	 ธนาคาร

ก�าหนดให้เป็นธุรกรรมที่มีเงื่อนไขหรือข้อก�าหนดที่เป็นปกติ

เหมือนกับธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงในระดับ

เดยีวกนั	หรอืเป็นกรณทีีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร	

และคณะกรรมการบริษัทย่อย	ตามแต่กรณี

	 •	 ธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคารที่ประกอบธุรกรรมการให้ 

สนิเชือ่	ไม่มนีโยบายให้สนิเชือ่หรอืท�าธรุกรรมทีม่ลีกัษณะคล้าย

การให้สินเชื่อ	 หรือท�าธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกับกรรมการ	

ผู ้บริหาร	 หรือผู ้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของธนาคาร 

และบริษัทย่อยของธนาคารที่ประกอบธุรกรรมการให้สินเชื่อ 

ดังกล่าว	 เว้นแต่	 เข้าข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร 

แห่งประเทศไทย	รวมถงึไม่มนีโยบายให้สนิเชือ่	ลงทนุ	ก่อภาระ 

ผูกพัน	 หรือท�าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ	 

แก่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องของธนาคารและบรษิทัย่อย

ของธนาคารที่ประกอบธุรกรรมการให้สินเชื่อ	 หรือแก่กิจการ 

ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคารและบริษัทย่อยของ

ธนาคารที่ประกอบธุรกรรมการให้สินเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือรวมกันเมื่อสิ้นวันหนึ่งๆ	 ในแต่ละรายเกินกว่าปริมาณ 

ที่ธนาคารและที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

	 •	 ก�าหนดให้กรรมการ	 พนักงานที่ด�ารงต�าแหน่งระดับผู้ช่วย

กรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป	และผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัผูบ้รหิารฝ่าย	

หรอืเทยีบเท่าขึน้ไปในฝ่ายจดัการบญัชหีรอืฝ่ายวางแผนการเงนิ	 

สายงานการเงินและควบคุม	 และผู ้ที่เกี่ยวข้องของบุคคล 

ดังกล่าว	เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นในกิจการต่างๆ	และการเข้า 

ไปเป็นกรรมการ	 หรือมีอ�านาจในการจัดการ	 หรือมีอ�านาจ

ควบคมุคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	หรอืมอี�านาจ

ในการควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ	 หรือมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนในการถือหุ้นหรือการบริหารงาน	 หรือ 

มอี�านาจควบคมุในกจิการต่างๆ	โดยเปิดเผยในระบบฐานข้อมลู

ของธนาคาร	 ซึ่งรับผิดชอบโดยฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

และบริหารงานปฏิบัติการข้อมูล	 และมีการปรับปรุงข้อมูล 

ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ	 และฝ่ายนโยบายและบริหาร 

ความเสี่ยงเครดติน�าข้อมลูไปใช้ส�าหรบัการควบคุมดแูลการให้ 

สินเชื่อและลงทุนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของหน่วยงาน 

ทางการที่ เกี่ยวข ้อง	 ทั้ งนี้ 	 ให ้ส�านักเลขานุการบริษัท 

จัดท�ารายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบข้อมูล 

ส่วนได้เสียของกรรมการ	 พนักงานที่ด�ารงต�าแหน่งระดับ 

รองกรรมการผู้จัดการ	 หรือเทียบเท่าขึ้นไป	 ผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

ระดับผู้บริหารฝ่าย	 หรือเทียบเท่าขึ้นไปในฝ่ายจัดการบัญชี 

หรือฝ่ายวางแผนการเงิน	 สายงานการเงินและควบคุม	 

และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว	 เมื่อต้องมีการพิจารณา 

การท�าธุรกรรมระหว่างธนาคารกับบุคคลที่กรรมการหรือ 

บุคคลดังกล่าวมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องล่วงหน้า	7	วัน	

ก่อนการประชุมคณะกรรมการธนาคารเสมอ		

	 •	 ธนาคารมกีารเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์	 หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการ

ระหว่างกัน	 ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนก�าหนด	 โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	หรือแบบรายงาน

อื่นใดตามแต่กรณี	 และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยว

โยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตามหลักเกณฑ์ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตลอดจนรายการ 

ที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี

และธนาคารแห่งประเทศไทย	 การเปิดเผยข้อมูลรายการ

ระหว่างกันปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 เรื่อง

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	 โดยการพิจารณาการท�ารายการ 

ที่เกี่ยวโยงกัน	 ธนาคารใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป	 

และเป็นไปตามกระบวนการที่ก�าหนดอย่างเหมาะสมตาม

ความจ�าเป็น	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินกิจการ	 และสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของธนาคาร	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด 

ที่ผู ้ถือหุ้นจะได้รับเป็นส�าคัญ	 ซึ่งในปี	 2556	 ธนาคารไม่มี 

การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูล 

การท�ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	 ธนาคารมีการสอบทานการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันตาม 

แผนงาน	 และกรณีที่มีการท�ารายการระหว่างกันต้องรายงาน 

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ทัง้นี	้กรรมการและพนกังานธนาคาร 

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์และการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ก�าหนด 

ข้างต้น	และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทางการก�าหนด

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารของธนาคารให้ความส�าคัญ 

ต่อการควบคุมภายในที่ดีและผูกพันในการด�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม 

ที่ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอ 

ของการควบคุมภายในส�าหรับการด�าเนินงานทุกด้านของธนาคาร	 

โดยก�าหนดให้ทุกหน่วยงานของธนาคารยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ 

การควบคุมภายในเพื่อเป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจ	 และเพื่อเป็น 

หลักปฏิบัติของพนักงาน	 รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่บริหาร

ความเสี่ยง	 และก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน	 

นอกจากนี้	 ธนาคารยังก�าหนดให้มีการสอบทานประสิทธิผลและ 

ความพอเพยีงของกระบวนการบรหิารความเสีย่งและระบบการควบคมุ

ภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ	 ผ่านการหารือและประเมินผล 

การปฏิบัติงานของสายงานก�ากับและตรวจสอบ	 ซึ่งสาระส�าคัญ 

ประกอบด้วยการพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขต	 ภาระ 

ความรับผิดชอบ	 แผนการปฏิบัติงาน	 รวมถึงผลการประเมิน 

ความเพียงพอและคุณภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง	 ระบบ 

การควบคุมภายใน	 กระบวนการก�ากับดูแลกิจการ	 และการปฏิบัติ 

ตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับของทางการและของธนาคาร	และรายงาน

ต่อคณะกรรมการธนาคารในกรณีที่มีข้อเสนอแนะหรือพบข้อบกพร่อง 

ที่เป็นสาระส�าคัญ	เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

	 ธนาคารให ้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลและการก�าหนด 

วัฒนธรรมของการควบคุม	 โดยจัดท�านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ

งานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรม	และให้ความรู้	 

เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแก่พนักงาน	 อันเป็นการส่งเสริม 

ให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	 

ยังจัดให้มีคู ่มือพนักงาน	 ซึ่งก�าหนดระเบียบวินัย	 จรรยาบรรณ 

ในวิชาชีพ	 และบทลงโทษกรณีการกระท�าความผิดระเบียบวินัย 

และความผิดขั้นร ้ายแรงไว้	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงาน 

มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 นอกจากนี้	 

เพื่อส ่งเสริมความแข็งแกร่งของการก�ากับดูแล	 และเสริมสร้าง 

วัฒนธรรมของการควบคุมที่สอดคล้องกันในทุกระดับขององค์กร 

อย่างต่อเนื่อง	 ธนาคารจึงพัฒนาและบรรจุหลักสูตรอบรมเรื่อง	 

Governance	Risk	Management	and	Compliance	 ไว้ในแผน 

การฝึกอบรมผู้บริหารของธนาคาร

	 ธนาคารก�าหนดให ้กิจกรรมการควบคุมเป ็นส ่วนหนึ่งของ

กระบวนการปฏิบัติงานและจัดโครงสร้างการควบคุมที่เหมาะสม 

ในทุกส ่วนงาน	 โดยก�าหนดให ้มีการแบ ่งแยกหน ้าที่ ระหว ่าง 

ผู ้ปฏิบัติงานและผู ้ติดตามควบคุมและประเมินผล	 เพื่อก่อให้เกิด 

การถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	 ส�าหรับ 

กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 จะได้รับ 

การระบุและด�าเนินการให้ตรงตามระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	 

ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร

	 ระบบสารสนเทศของธนาคารได้รบัการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึ 

ระบบข้อมูลทางการเงิน	 การปฏิบัติงาน	 และการปฏิบัติตามระเบียบ 

ข้อบังคับต่างๆ	 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลของระบบการควบคุม 

ภายใน	และด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญได้อย่างทันท่วงที	 

รวมถึงเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	 มีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็น 

ปัจจุบันต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	 
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รวมทั้งการจัดช่องทางการสื่อสารที่มีคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่า	 ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกคนเข ้าใจนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างแท้จริง	

 ธนาคารได้จดัให้มกีารตรวจสอบและการตดิตามดแูลการด�าเนนิงาน 

ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยโดยสายงานก�ากับและ 

ตรวจสอบ	 ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรง 

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ผู ้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายในได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 

และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่	 1/2557	 เมื่อวันที่	 

16	มกราคม	2557	ได้แต่งตั้ง	นายสุรศักดิ์	ดุษฎีเมธา	ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	โดยเหน็ว่าเป็นผูม้คีณุสมบตั	ิความรู้ 

ความสามารถ	 และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ดังกล่าว	 การตรวจสอบใช้หลักการปฏิบัติงานที่ เน ้นความเสี่ยง	 

เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ 

ความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง	 ประเมินประสิทธิภาพของ

การบริหารทรัพยากร	 และประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ 

ของข้อมูล	 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ของทางการ	 นโยบายระเบียบปฏิบัติ	 กระบวนการปฏิบัติงาน	 

และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้	 ฝ ่ายตรวจสอบ 

ยังได ้ให ้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการด�าเนินงานแก ่หน ่วยงานผู ้ รับ 

การตรวจสอบตามลักษณะและขอบเขตของงานที่ เป ็นไปตาม 

ความตกลงร่วมกัน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุง 

การปฏิบัติงานของกลุ ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย	 ทั้งนี้	 

ฝ่ายตรวจสอบมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 

การปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน	และได้น�าหลกัการตรวจสอบ 

อย่างต่อเนื่อง	(Continuous	audit)	 และการตรวจสอบเชิงบูรณาการ	 

(Integrated	audit)	 มาประยุกต์ใช้	 พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมิน 

แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ าพ ข อ ง ง า น เ ที ย บ กั บ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล 

ของการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอ	 

และฝ ่ายตรวจสอบซึ่ ง เป ็นหน ่วยงานที่มีความเป ็นอิสระยังได ้ 

รับมอบหมายให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่รับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน	 

รวมถึงเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารโดยตรง	 ท�าให้มั่นใจได้ว่า	

ธนาคารมีกระบวนการจัดการข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับรายงาน 

เข้ามาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

	 ในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 สายงานก�ากับและตรวจสอบ 

โดยฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน	ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของทางการ	 หรือกฎเกณฑ์ภายในของ 

ธนาคาร	 ให ้ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและ 

กฎระเบียบ	 ระบุและประเมินความเสี่ยง	 โดยรายงานต่อผู้บริหาร 

ระดับสูง	คณะกรรมการตรวจสอบ	หรือคณะกรรมการธนาคาร	รวมถึง	 

การสอบทานการปฏิบัติงาน	 และการจัดท�านโยบายต่างๆ	 อีกทั้งเป็น 

ศูนย์กลางในการติดต่อกับหน่วยงานทางการ	 โดยมี	 นายไพศาล	 

วรเศรษฐศิริ	ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

	 ธนาคารตระหนักเสมอว่า	 การควบคุมภายในเป็นกระบวนการ 

ที่ส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร	 ท�าให้การปฏิบัติงาน 

มีประสิทธิภาพ	 และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนิน

งานของธนาคารสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์	สร้างผลประโยชน์ตอบแทน 

ในระยะยาว	 การรายงานข้อมูลทางการเงินและการด�าเนินงาน 

น่าเชื่อถือ	การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับ 

ต่างๆ	 และป้องกันมิให้เกิดการกระท�าอันอาจก่อความเสียหาย 

ต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของธนาคาร	 จึงจัดให้มีการติดตามประเมิน

ผลของการควบคุมภายในทั้งระหว่างการปฏิบัติงานและการติดตาม

ประเมินผลเป็นรายครั้ง	 เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังคง 

มีความสอดคล้องและจัดการกับความเสี่ยงที่ เปลี่ยนแปลงไปใน 

แต่ละช่วงเวลาได้	 ซึ่งข ้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่พบ 

จะรายงานต่อผู้บริหารที่ก�ากับดูแลทันที	 และข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญ 

จะรายงานต่อผู ้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารตาม 

ความเหมาะสม

การบริหารความเสี่ยง 

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การท�าหน้าที่ก�าหนด 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร	 ภายใต้แนวทาง 

ที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด	 และรายงานต่อคณะกรรมการ

ธนาคารเป็นประจ�า	 โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

ขั้นตอนหลักๆ	 คือ	 การระบุความเสี่ยง	 การประเมินความเสี่ยง	 การ

ติดตามและควบคุมความเสี่ยง	และการรายงานความเสี่ยง	นอกจากนี้	

ธนาคารให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า	(Early	Warning)	 

และการติดตามฐานะและการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่ส�าคัญ 

ในภาพรวม	 รวมถึงมีการพิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบ

การบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 

อย่างสม�่าเสมอ	 โดยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ใน 

หัวข้อ	การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
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การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงาน

ของผู้สอบบัญชี	 และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตั้ง 

ผู้สอบบัญชีของธนาคารในแต่ละปี	 รวมถึงค่าตอบแทนของผู ้สอบ 

บัญชี	 เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี้	 รายชื่อผู้สอบ 

บัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู ้สอบบัญชีของธนาคาร	 

จะต้องเป ็นผู ้สอบบัญชีที่ ได ้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

	 ในรอบปี	2556	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ประกอบด้วย

 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

	 	 ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ให้แก่

	 	 •	 ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	มีจ�านวน

เงินรวม	8,980,000	บาท

	 	 •	 ส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั	บคุคลหรอืกจิการ

ที่เกี่ยวข้องกับผู ้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ 

ผูส้อบบญัชสีงักดัในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา	มจี�านวนเงนิรวม	

14,853,700	บาท

 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

	 	 ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	

ซึ่งได้แก่	 การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	(Special	Purpose	 

audit	 Engagement)	 การให ้บริการด ้านกฎหมายและภาษี	 

การตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน	 (Engagement	 to	Perform	 

agree-Upon	Procedures)	 และการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่างๆ	 

ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี	ให้แก่

	 	 •	 ผู ้ สอบบัญชีของธนาคารในรอบป ีบัญชีที่ ผ ่ านมา	 

มีจ�านวนเงินรวม	-0-	 บาท	 และจะต้องจ่ายในอนาคต 

อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี 

บัญชีที่ผ่านมา	มีจ�านวนเงินรวม	775,000	บาท

	 	 •	 ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัด	 บุคคลหรือ

กิจการที่ เกี่ ยวข ้องกับผู ้ สอบบัญชีและส�านักงาน 

สอบบัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	 มีจ�านวน 

เ งินรวม	 2 ,076 ,500	 บาท	 และจะต ้องจ ่ ายใน 

อ น า ค ต อั น เ กิ ด จ า ก ก า ร ต ก ล ง ที่ ยั ง ใ ห ้ บ ริ ก า ร 

ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	 มีจ�านวนเงินรวม	

4,072,800	บาท

5.6 การประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเองของคณะกรรมการ
 ธนาคาร 

	 ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ 

คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ

ธนาคารได้มกีารพจิารณาทบทวนผลงาน	ประเดน็และอปุสรรคต่างๆ	ใน

ระหว่างปีที่ผ่านมา	และเพิ่มประสิทธิผลการท�างาน	โดยคณะกรรมการ 

ธนาคารร่วมกันก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการ	 ซึ่งจัดท�าเป็น	2	 ลักษณะ	 คือ	 การประเมินผล 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ	และการประเมินผล 

การปฏิบัติงานโดยตนเองของกรรมการรายบุคคล	 ซึ่งแบบประเมินผล

การปฏิบัติงานที่ก�าหนดจะสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ

และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร	 คณะกรรมการ

ด�าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละ	1	 ครั้ง	 โดยใน

ปี	2556	 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการให้แก่กรรมการ	 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการธนาคารทัง้คณะ	และประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเอง

ของกรรมการรายบุคคลใน	6	หัวข้อ	ได้แก่	(1)	โครงสร้างและคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการ	 (2)	 บทบาท	 หน้าที่และความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการ	(3)	 การประชุมคณะกรรมการ	(4)	 การท�าหน้าที่ของ 

กรรมการ	(5)	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	(6)	การพัฒนาตนเองของ 

กรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร	ซึง่ได้สรปุผลและเสนอผลการประเมนิ 

ต่อคณะกรรมการธนาคารพจิารณาเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่ล่าวข้างต้น

	 ในปี	2556	 ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง

ของคณะกรรมการอิสระและของคณะกรรมการชุดย่อย	 ได้แก่	 คณะ

กรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 คณะกรรมการ

ทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองค์การ	ซึ่งได้ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปีด้วยเช่นกัน	

และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคารเรียบร้อยแล้ว

	 นอกจากนี้	 ธนาคารได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	 เพื่อ

ประเมินการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานประจ�าปี 

ตามที่ร ่วมกันก�าหนดไว้	 โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ 

ก�าหนดอัตราค่าตอบแทนจะน�าผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการธนาคาร	 การประเมินตนเองนี้ เป ็นส่วนหนึ่งของ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
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กรรมการผู ้จัดการ	 ที่ก�าหนดในข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร	 

และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน 

จะเป็นผู้แจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการทราบ

5.7 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

	 ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน

และโปร่งใส	 มีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตรา 

ค่าตอบแทนท�าหน้าที่ทบทวน	 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม	 

และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ	 และ

เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ ่มธนาคารพาณิชย์ 

ที่อยู่ในระดับเดียวกัน	

	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	101	 เมื่อวันที่	3	 เมษายน	2556	 

ได้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการและเงินบ�าเหน็จ	 โดยให้มีผล 

ใช้บงัคบัไปจนกว่าทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะก�าหนดเป็นอย่างอืน่	ซึง่กรรมการ 

ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับ 

ค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	 ยกเว้นกรรมการที่เป็น 

ผูบ้รหิารจะไม่ได้รบัค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชดุย่อย	สรปุดงันี้

	 	 	 	 (บาท)

	 1.	 ค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับการประชุมคณะกรรมการ	

	 	 -	ประธานกรรมการ	 154,000	 ต่อคนต่อเดือน

	 	 -	รองประธานกรรมการ	 115,500	 ต่อคนต่อเดือน

	 	 -	กรรมการ		 100,000	 ต่อคนต่อเดือน

	 2.	 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ		 30,000	 ต่อคนต่อเดือน

	 3.	 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

	 	 3.1	 คณะกรรมการตรวจสอบ		 	 	

	 	 	 -		ประธาน		 90,000	 ต่อคนต่อเดือน

	 	 	 -		กรรมการ		 60,000	 ต่อคนต่อเดือน

	 	 3.2	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 	 	 -		ประธาน		 50,000	 ต่อคนต่อเดือน

	 	 	 -		กรรมการ		 36,000	 ต่อคนต่อเดือน

	 	 3.3	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตรา 

	 	 	 ค่าตอบแทน

	 	 	 -		ประธาน		 50,000	 ต่อคนต่อเดือน

	 							 -		กรรมการ		 36,000	 ต่อคนต่อเดือน

	 	 3.4	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ

	 	 	 -		ประธาน		 50,000	 ต่อคนต่อเดือน

	 	 	 -		กรรมการ		 36,000	 ต่อคนต่อเดือน

	 4.	 ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย		330,000	 ต่อคนต่อเดือน

	 5.	 เงนิบ�าเหนจ็คณะกรรมการ	ในอตัราร้อยละ	0.5	ของเงนิปันผล

	 ค ่าตอบแทนผู ้บริหารเป ็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด	ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของ

ธนาคารและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล	โดยคณะกรรมการทรัพยากร

บุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและน�าเสนอจ�านวน

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ	

 	โดยรายละเอยีดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร	ประกอบด้วย

 1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 1)		 ค่าตอบแทนกรรมการ	:	ในรอบปี	2556	คณะกรรมการ

ธนาคารได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร	 กรรมการอิสระ	

กรรมการทีป่รกึษาแก่คณะจดัการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการก�ากบั

ดูแลกิจการ	 กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ	 ที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร	 

รวมถึงเงินบ�าเหน็จในอัตราร้อยละ	0.5	ของเงินปันผล	 เป็นจ�านวนเงิน

รวมทั้งสิ้น	71,935,905	บาท	

	 	 2)	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	:	

		 	 •	 ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า	

รวมทั้งสิ้น	39	คน	 ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจาก

ธนาคาร	 รวมเงินเดือน	ค่าครองชีพ	บ�าเหน็จพิเศษ	

และโบนัส	ในรอบปี	2556	เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น	

290,296,353	บาท

		 	 •	 ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า 

ขึน้ไป	รวมทัง้สิน้	24	คน	ได้รบัผลประโยชน์ตอบแทน

จากธนาคาร	 รวมเงินเดือน	 ค่าครองชีพ	 บ�าเหน็จ

พิเศษ	 และโบนัส	 ในรอบปี	2556	 เป็นจ�านวนเงิน 

รวมทั้งสิ้น	318,786,100	บาท

	 	 	 โดยสรุป	 ผู ้บริหารระดับผู ้ช ่วยกรรมการผู ้จัดการ 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป	 รวมทั้งสิ้น	63	 คน	 ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 

จากธนาคาร	 รวมเงินเดือน	 ค่าครองชีพ	 บ�าเหน็จพิเศษ	 และโบนัส	 

ในรอบปี	2556	เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น	609,082,453	บาท
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ผลประโยชน์ตอบแทนที่กรรมการได้รับจากธนาคาร ในรอบปีบัญชี 2556

นายบรรยงค์	ล�่าซ�า(1)	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ	และกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ	
	 เป็นจ�านวนเงิน	1,188,000	บาท	และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	3,911,150	บาท	

พล.ต.อ.	เภา	สารสิน(2)	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการ	และกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ	
	 เป็นจ�านวนเงิน	887,000	บาท	ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เป็นจ�านวนเงิน	66,000	บาท	
	 และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	2,933,355	บาท

นายบัณฑูร	ล�่าซ�า(3)	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,540,000	บาท	
	 กรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	200,000	บาท	และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	2,395,120	บาท	

นายศุกรีย์	แก้วเจริญ(4)		 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	และกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ	เป็นจ�านวนเงิน	400,000	บาท	
	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ	เป็นจ�านวนเงิน	66,000	บาท	
	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เป็นจ�านวนเงิน	44,000	บาท	
	 และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,955,570	บาท

นายสมชาย	บุลสุข(5)	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,155,000	บาท	
	 กรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	200,000	บาท	กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	270,000	บาท	
	 ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	เป็นจ�านวนเงิน	549,000	บาท	
	 กรรมการตรวจสอบ	เป็นจ�านวนเงิน	705,000	บาท	และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	2,285,230	บาท

นายกฤษฎา	ล�่าซ�า(6)	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,155,000	บาท	
	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เป็นจ�านวนเงิน	483,000	บาท	และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	329,660	บาท

นายปรีดี	ดาวฉาย(7)	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,000,000	บาท	และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	219,770	บาท

นายธีรนันท์	ศรีหงส์(8)	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,000,000	บาท	และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	219,770	บาท

นางสุจิตพรรณ	ล�่าซ�า		 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,200,000	บาท	
	 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ	เป็นจ�านวนเงิน	390,000	บาท	และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	2,175,350	บาท

ศาสตราจารย์กิตติคุณ									 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,200,000	บาท	
คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์	 กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	270,000	บาท	ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นจ�านวนเงิน	1,008,000	บาท	
	 และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	2,175,350	บาท

ศาสตราจารย์	ดร.ยงยุทธ		 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,200,000	บาท
ยุทธวงศ์		 กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	270,000	บาท	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เป็นจ�านวนเงิน	390,000	บาท	
	 และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	2,175,350	บาท

ดร.อภิชัย	จันทรเสน		 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย	เป็นจ�านวนเงิน	5,160,000	บาท	
	 กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	เป็นจ�านวนเงิน	390,000	บาท
	 และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	2,175,350	บาท

นางเอลิซาเบธ	แซม(9)	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	200,000	บาท	
	 กรรมการตรวจสอบ	เป็นจ�านวนเงิน	110,000	บาท	และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,955,570	บาท

ศาสตราจารย์	ดร.ไพรัช	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,200,000	บาท
ธัชยพงษ์				 กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	270,000	บาท	กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	
	 เป็นจ�านวนเงิน	390,000	บาท	และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	2,175,350	บาท	
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หมายเหตุ	:	 (1)	 นายบรรยงค์	ล�่าซ�า	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	มีผลวันที่	1	มีนาคม	2556	

	 (2)		พล.ต.อ.	เภา	สารสิน	ถึงแก่อนิจกรรม	เมื่อวันที่	7	มีนาคม	2556

	 (3)	 นายบัณฑูร	ล�่าซ�า	ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2556	

	 (4)		นายศุกรีย์	แก้วเจริญ	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	มีผลวันที่	1	มีนาคม	2556	

	 (5)	 นายสมชาย	บุลสุข	ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2556

	 (6)		นายกฤษฎา	ล�่าซ�า	ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ	และเป็นประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2556	

	 (7)		นายปรีดี	ดาวฉาย	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2556	

	 (8)		นายธีรนันท์	ศรีหงส์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2556	

	 (9)	 นางเอลิซาเบธ	แซม	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	มีผลวันที่	1	มีนาคม	2556	

	 (10)	 นายฮิโรชิ	โอตะ	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	มีผลวันที่	1	มีนาคม	2556	

	 (11)	 นางจันทรา	บูรณฤกษ์	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	มีผลวันที่	19	กรกฎาคม	2556	

	 (12)		น.ต.	พญ.นลินี	ไพบูลย์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2556

	 (13)		นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2556

	 (14)	 ดร.ปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	และเป็นกรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2556	

	 (15)	 นายกลินท์	สารสิน	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	และเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2556	

	 (16)	 นายสมเกียรติ	ศิริชาติไชย	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	และเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2556	

	 (17)	 นายรพี	สุจริตกุล	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2556

นายฮิโรชิ	โอตะ(10)		 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	200,000	บาท	
	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เป็นจ�านวนเงิน	44,000	บาท	และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,955,570	บาท	

นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,200,000	บาท	
	 กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	270,000	บาท	กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	
	 เป็นจ�านวนเงิน	390,000	บาท	และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	2,175,350	บาท	

นางจันทรา	บูรณฤกษ์(11)	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	600,000	บาท	
	 กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	90,000	บาท	กรรมการตรวจสอบ	เป็นจ�านวนเงิน	345,000	บาท	
	 และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	2,058,180	บาท	

น.ต.	พญ.นลินี	ไพบูลย์(12)		 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,200,000	บาท	
	 กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	270,000	บาท	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เป็นจ�านวนเงิน	324,000	บาท	
	 และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,263,760	บาท

นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา(13)		 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,200,000	บาท	
	 กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	270,000	บาท	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เป็นจ�านวนเงิน	324,000	บาท	
	 และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	891,750	บาท

ดร.ปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์(14)	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	900,000	บาท	
	 กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	270,000	บาท	กรรมการตรวจสอบ	เป็นจ�านวนเงิน	540,000	บาท	
	 และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	157,450	บาท

นายกลินท์	สารสิน(15)	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	900,000	บาท	
	 กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	270,000	บาท	กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	
	 เป็นจ�านวนเงิน	324,000	บาท	และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	157,450	บาท

นายสมเกียรติ	ศิริชาติไชย(16)	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	900,000	บาท		
	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ	เป็นจ�านวนเงิน	450,000	บาท	และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	157,450	บาท

นายรพี	สุจริตกุล(17)			 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	200,000	บาท		
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 2.  ค่าตอบแทนอื่น

	 	 1)	 ค่าตอบแทนกรรมการ	:	ไม่มี

	 	 2)	 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร	:	ในรอบปี	2556	ธนาคารได้จ่ายเงนิ

สมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ที่สมทบให้ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการหรือเทียบเท่า	 รวมทั้งสิ้น	39	 คน	 เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น	

7,626,997	บาท	และผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป	 รวมทั้งสิ้น	24	 คน	 เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น	7,787,000	 บาท	

รวมเป็นค่าตอบแทนที่ธนาคารได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

ที่สมทบให้ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป	

รวมทั้งสิ้น	63	คน	เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น	15,413,997	บาท

 

5.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 เพื่ อ เป ็นการ เพิ่ มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน ้ าที่ ของ 

คณะกรรมการ	 ธนาคารยังคงมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	

และผู ้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท	 การก�ากับ 

การปฏบิตังิาน	การตรวจสอบภายใน	การก�ากบัดแูลกจิการของธนาคาร	

เข้าร่วมสมัมนาและเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรต่างๆ	ของสมาคมส่งเสรมิ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 หรือ

สถาบันอิสระอื่นๆ	อย่างต่อเนื่องตามแผนและงบประมาณที่ก�าหนดไว้	

	 ส�าหรบักรรมการทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ใหม่	ธนาคารจดัให้มกีารปฐมนเิทศ	

หรือให้ข้อมูล	 เพื่อได้รับทราบบทบาท	 หน้าที่และความรับผิดชอบ	 

รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร	 ค�าชี้แจงเกี่ยวกับพันธะทางกฎหมาย	 

และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน	 

ข้อบังคับของคณะกรรมการชุดต่างๆ	 นโยบายที่ส�าคัญของธนาคาร	 

และคูม่อืเกีย่วกบักรรมการสถาบนัการเงนิและบรษิทัหลกัทรพัย์	ซึง่เป็น 

กระบวนการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่กรรมการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ของกรรมการและการประกอบธุรกิจของธนาคาร	 และการให้ข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคารอย่างต่อเนื่องทั้งใน 

รูปเอกสารและการน�าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ	 ซึ่งธนาคาร 

ได้จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ที่ได้รับแต่งตั้งในปี	2556	จ�านวน	7	คน	

เรียบร้อยแลว้	ไดแ้ก่	นายกฤษฎา	ล�่าซ�า	นายปรีด	ีดาวฉาย	นายธรีนนัท์	

ศรีหงส์	ดร.ปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	นายกลินท์	สารสิน	นายสมเกียรติ	

ศิริชาติไชย	และนายรพี	สุจริตกุล	

	 ทั้งนี้	ในปี	2556	มีกรรมการที่เข้าอบรมหรือสัมมนา	ได้แก่	
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1.		นายบัณฑูร	ล�่าซ�า	 -	 สัมมนา	“มองโลก	มองไทย	สู่ปี	2015”	สภาธุรกิจไทย-จีน		

2.	 นายกฤษฎา	ล�่าซ�า	 -		หลักสูตร	Director	accreditation	Program	(DaP)	รุ่นที่	103/2556
			 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 	 -		หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	55	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	 	 -		หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	18	วิทยาลัยการยุติธรรม	

3.	 นายปรีดี	ดาวฉาย	 -		หลักสูตร	Making	Innovation	Happen,	London	Business	School

4.	 นายธีรนันท์	ศรีหงส์	 -		หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	179/2556
			 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5.	นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	 -	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	2	สถาบันวิทยาการพลังงาน
	 	 -		หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	(นบร.)	รุ่นที่	2	
			 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 	 -		หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน	รุ่นที่	1	
			 	 	 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

6.		น.ต.	พญ.นลินี	ไพบูลย์	 -		หลักสูตร	Director	accreditation	Program	(DaP)	รุ่นที่	100/2556
		 	 		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7.		นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา	 -		หลักสูตร	Director	accreditation	Program	(DaP)	รุ่นที่	100/2556
			 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

8.	 นายกลินท์	สารสิน		 -	 หลักสูตร	Director	accreditation	Program	(DaP)	รุ่นที่	105/2556
			 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 	 -	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	17	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	

9.		นายสมเกียรติ	ศิริชาติไชย		 -		หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	178/2556
			 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 	 -		Effective	Predictive	Modeling	and	Decision	Making	for	Non-Statisticians,	
	 	 	 YF	asia	Pte	Ltd
	 	 -		โครงการอบรมหลักสูตร	Quantitive	Credit	Risk	Models	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	 -	 The	Global	Risk	Regulation	Summit,	RiskMinds,	U.S.a.

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/สัมมนา 

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตรา 

ค่าตอบแทนได้พจิารณากลัน่กรองแผนพฒันาผูบ้รหิารและแผนสบืทอด

ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหาร 

ระดบัสงู	เมือ่ถงึคราวจ�าเป็น	โดยพจิารณาถงึปัจจยัต่างๆ	เช่น	คณุสมบตัิ	

ความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์ของแต่ละต�าแหน่งงาน	 และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสม 

ที่สามารถสืบทอดในแต่ละต�าแหน่ง	 เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาผู้บริหาร 

เป็นรายบุคคล	 รวมถึงการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบ	 เพื่อให้

เกิดความเข้าใจ	 ประสบการณ์	 และความพร้อมในการบริหารองค์กร	

และทบทวนหลักเกณฑ์	 รวมทั้งรายชื่อผู ้ที่อยู ่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ 

การพิจารณาอยู่เสมอ	 และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร	 ทั้งนี้	 

ธนาคารยังคงด�าเนินการในเรื่องการพัฒนาความรู้และทักษะภาวะ 

ความเป็นผู ้น�า	 การบริหารและการจัดการ	 ภายใต้	 “โปรแกรม 

การพัฒนาผู้บริหาร”	(Management	Development	Program:	MDP)	 

ให้แก่ผู ้บริหารของธนาคารและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยอย่าง 

ต่อเนื่อง
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของธนาคาร

	 ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล	ธนาคารจะค�านงึถงึผลประกอบการ	

และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว	โดยการจ่ายเงินปันผลจะเป็น

ไปตามข้อบังคับของธนาคาร	 ข้อ	32	 คือ	 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงิน	

ประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร	ในกรณีที่ธนาคารมียอดขาดทุนสะสมอยู่	

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล	

	 เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น	 หุ้นละเท่าๆ	 กัน	 โดยการจ่าย

เงนิปันผลต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	คณะกรรมการอาจจ่าย

เงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้เป็นครัง้คราวได้	เมือ่เหน็ว่าธนาคาร

มีผลก�าไรสมควรพอที่จะท�าเช่นนั้น	 และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทราบในการประชุมคราวต่อไป

	 นอกจากนี้	 การจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	

รวมทัง้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การจดัชัน้ 

และการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน	 ซึ่งก�าหนดว่า	 ในระหว่าง 

ที่ธนาคารยังไม่ได้ตัดสินทรัพย์เสียหายออกจากบัญชี	 หรือยังกัน 

เงนิส�ารองส�าหรบัสนิทรพัย์และภาระผกูพนัทีอ่าจเสยีหายและไม่เสยีหาย 

ไม่ครบทั้งจ�านวน	 ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใด 

แก่ผูถ้อืหุน้มไิด้	และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	เรือ่ง	ข้อก�าหนด

เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน	 ซึ่งก�าหนดว่า	 ธนาคาร 

ไม่ควรน�าก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริง	 หรือ

ก�าไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง	 ซึ่งมีผลท�าให้

ธนาคารมีก�าไรสูงกว่าหรือขาดทุนต�่ากว่ากรณีปกติมาใช้ในการจ่าย

เงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย

	 ธนาคารไม่ได้ก�าหนดอตัราส่วนในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย

ให้ธนาคารไว้แต่อย่างใด	โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัท

	 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับธนาคาร	 เป็นไปตาม 

ข้อบังคับของบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล	 ซึ่งต้องได้รับมติจาก 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 และสามารถจ่ายเป็นการเฉพาะคราวได	้ โดย

การจ่ายเงินปันผล	 บริษัทต้องมีก�าไรพอสมควร	 กรณีขาดทุนห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะแก้ไขจนไม่ขาดทุนแล้ว	 นอกจากนี้	 การจ่าย

เงินปันผลจะต้องมีการกันเงินส�ารองไว้อย่างน้อย	 หนึ่งในยี่สิบ	(1/20)	

ของก�าไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสม	 จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวน 

หนึ่งในสิบ	(1/10)	ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	
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ข้อพพิาททางกฎหมาย

	 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่ได้เป็นคู ่ความหรือคู ่กรณี	 ในคดี 

ดังต่อไปนี้	

	 1.	 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของธนาคาร 

และบริษัทย่อย	 (คดีที่มีจ�านวนทุนทรัพย์สูงกว่าร้อยละ	5	 ของส่วน 

ของผู้ถือหุ้นของธนาคาร	หรือของบริษัทย่อย	แล้วแต่กรณี	ณ	วันสิ้นปี

บัญชีล่าสุด)		

	 2.		 คดีที่กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ	 แต่ไม่

สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้	

	 3.		 คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ	

	 นอกจากนี้	ในส่วนของธนาคารมีคดีที่ยังไม่สิ้นสุด	ซึ่งเป็นคดีที่เกิด

จากการด�าเนินกิจการธนาคารพาณิชย์อันเป็นธุรกิจปกติของธนาคาร	

จ�านวนรวมทั้งสิ้น	205	 คดี	 คิดเป็นทุนทรัพย์รวมจ�านวนประมาณ	 

7,827	 ล้านบาท	 โดยเป็นคดีที่ศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้ธนาคารชนะคดี

แล้วแต่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา	

จ�านวน	68	คดี	คิดเป็นทุนทรัพย์รวมจ�านวนประมาณ	1,391	ล้านบาท	

ทั้งนี้	 ธนาคารมีความเห็นว่าจ�านวนทุนทรัพย์ของคดีที่พิพาทดังกล่าว	

ณ	 สถานะปัจจุบัน	 ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงาน

ของธนาคาร

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
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243	 การดำาเนินงานด้านธุรกิจ

244	 การดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล	

244	 การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

244	 การดำาเนินงานด้านสังคม
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	 ธนาคารกสกิรไทย	เป็นกลุม่ธรุกจิทางการเงนิทีด่�าเนนิธรุกจิภายใต้ 

หลักจริยธรรม	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนา

องค์กรที่ยั่งยืน	 โปร่งใส	 โดยได้ประกาศเจตนารมณ์	 “หัวใจสีเขียว”  

ที่มุ่งเน้นการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 การสร้างจิตส�านึก 

ที่ดีทั้งด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมให้แก่ 

พนักงานในองค์กร	ด้วยการสร้างความรู้	ความเข้าใจเพื่อปลูกจิตส�านึก 

ของการมีส่วนร่วม	 ให้เกิดการด�าเนินงานและปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

ในทุกกระบวนการท�างาน	 ช่วยให้การด�าเนินธุรกิจของธนาคารเติบโต 

อย่างมั่นคง	 ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น	 อีกทั้งเป็น 

ปัจจัยส�าคัญในการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งและน�าไปสู่การพัฒนาสังคม

และประเทศอย่างยั่งยืน

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติแนวนโยบายการด�าเนินการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	ดังนี้	

	 •	 การด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแล

	 	 สิ่งแวดล้อมและสังคม	

	 •	 บุคลากรทุกระดับยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดในการ 

	 	 ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและค�านึงถึง 

	 	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

	 •	 การด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์	สงัคมและสิง่แวดล้อม	 

	 	 ครอบคลุมการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	

	 •		การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยค�านึงถึง 

	 	 ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 สิ่งแวดล้อม	 และการอ�านวย	 

	 	 ความสะดวกแก่พนักงานและลูกค้า	

	 •	 การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคม	

	 ธนาคารได้ผนวกความคิดด้านความรับผิดชอบด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืนกับการวางแผนทางธุรกิจอย่างผสมผสานกลมกลืน 

โดยน�าความรู้ที่ได้จากการด�าเนินงานดังกล่าวมาพัฒนานวัตกรรม

ผลติภณัฑ์และบรกิารต่างๆ	ทีส่ามารถสร้างประโยชน์สงูสดุ	ทัง้ต่อธรุกจิ 

และสังคมไปพร้อมกัน	 นอกจากนี้	 ในปี	2556	 ธนาคารด�าเนินงาน 

ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้นการมี 

ส่วนร่วมของพนักงาน	พันธมิตร	ลูกค้า	สังคม	และชุมชน	และจัดสรร 

งบประมาณในการด�าเนินงานดังกล่าว	 คิดเป็นร้อยละ	1-1.5	 ของ 

ก�าไรสทุธปิระจ�าปี	พร้อมรายงานการด�าเนนิการต่างๆ	ต่อคณะกรรมการ 

ก�ากับดูแลกิจการ	และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่าเสมอ

การดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

	 ทั้งนี้	 การด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ประกอบด้วย 

การด�าเนินงานด้านธุรกิจ	 การด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล	 

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	และการด�าเนินงานด้านสังคม		

การดำาเนนิงานด้านธรุกจิ	  

	 ธนาคารให้ความส�าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้ 

การบริการที่ดีเยี่ยม	 มีมาตรฐานและคุณภาพ	 สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า	 ประชาชน	 และสังคม	 อย่างมีประสิทธิภาพ					

พร้อมค�านึงถึงการเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินชั้นน�าของประเทศ	 ที่ต้อง

ช่วยเสริมสร้าง	 รักษา	 และมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ให้เตบิโตแบบยัง่ยนื	จงึได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานตัง้แต่การสร้าง 

นโยบาย	และมาตรการเครดติทีส่อดคล้องกบัแนวทางการพฒันาประเทศ	 

การต่อต้านการกระท�าผิดกฎหมาย	 รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน 

และกระบวนการท�างานภายในองค์กร	การพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิาร 

ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม	 และมีส่วนช่วย 

พฒันากระบวนการท�างานของลกูค้าเพือ่ความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

ต่อการประกอบธุรกิจของลูกค้า	 การเข้าไปมีส่วนร่วมในการยกระดับ 

ความรู้ความสามารถทักษะการบริหารจัดการการวางแผนทางการเงิน 

ให้แก่ลูกค้า	 เพื่อสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ	 

ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน	 การด�าเนินธุรกิจ	 

และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	ประกอบด้วย	

	 1.		 การสร้างวัฒนธรรมเครดิตและนโยบายเครดิตที่เข้มแข็ง	

	 2.		 กระบวนการพัฒนา	ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ	

	 3.		 การเป็นผูน้�าอนัดบัหนึง่ด้านสนิเชือ่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

ทดแทนและสินเชื่อเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 4.	 การให้ความรู้ทางการเงิน	

	 5.		 การให้บริการทางการเงินที่ทุกคนเข้าถึงได้	

	 6.		 การให้ค�าปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล



244 
รายงานประจ�าปี	2556

และเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล	 รวมทั้งการปรับปรุงอาคารที่มีอายุการใช้งาน 

กว่า	18	ปี	ด้วยแนวคิด	“คุณภาพชีวิต”	และยึดมาตรฐานอาคารเขียว 

ประเภทการตกแต่งภายใน	 (LEED-CI)	 สภาอาคารเขียว	USGBC	

สหรัฐอเมริกา	 การเลือกใช้บริษัทที่ปรึกษาและวัสดุอุปกรณ์ภายใน

ประเทศ	และน�าแนวคิด	“ภูมิปัญญาชาวบ้าน”	มาปรับใช้	นอกจากนี้	

ธนาคารได้จัดท�าโครงการ	K-ATM	 ลดภาวะโลกร้อน	 และการพัฒนา

บริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคารภายใต้โครงการ	K-Cost	Excellence	

ซึง่ได้ระดมความคดิจากทกุหน่วยงานเพือ่น�าเสนอแนวทางการลดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ	ทั้งนี้	 ธนาคารได้มุ่งเน้นการด�าเนินงานด้านต่างๆ	

ประกอบด้วย

	 1.		 การจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน 

และสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

	 2.	 การบริหารจัดการพลังงาน	และทรัพยากรน�้า

	 3.		 การด�าเนินงานที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน

การดำาเนนิงานด้านสงัคม	

	 ธนาคารด�าเนินธุรกิจภายใต้เจตนารมณ์การเป็นองค์กรที่ยึดมั่น

จรยิธรรม	การก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม

และสังคมมาโดยตลอด	 โดยผสมผสานและยึดแนวทางการด�าเนินงาน 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามหลักมาตรฐานทั้งใน 

ประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการเป็นสถาบัน 

การเงนิทีแ่ขง็แกร่งและมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมสงูสดุ	 

อนัน�าไปสูก่ารสร้างรากฐานทีเ่ข้มแขง็ของสงัคมและประเทศอย่างยัง่ยนื	 

โดยปีทีผ่่านมาได้ด�าเนนิโครงการต่างๆ	ได้แก่	โครงการเพาะพนัธุปั์ญญา	 

โครงการ	K-Expert	 เพิ่มพูนปัญญา	 โครงการ	Young	Financial	Star	 

การจัดสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน	 การจัดท�าแหล่งความรู้สู่สังคม	

การด�าเนินงานของชมรมน�้าใจไทยอาสา	และมูลนิธิกสิกรไทย	

	 ส�าหรับรายละเอียดการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 

สามารถอ่านได้ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2556

การดำาเนนิงานด้านทรพัยากรบคุคล	 

	 ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	 ภายใต้ 

แนวคิดของการเสริมสร้างโอกาสและศักยภาพให้กับพนักงานเพื่อ 

ความเป็นเลิศในวิชาชีพ	 และให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ

และยุทธศาสตร์ของธนาคารที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 เพื่อน�าไปสู่ 

การเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง	 ริเริ่มในสิ่งใหม่	 และตอบสนอง 

ความต้องการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภายใต้การบริหารแรงงาน 

สัมพันธ์	ค่าตอบแทนและสวัสดิการ	และการพัฒนาบุคลากร	ดังนี้

	 1.	 มุง่สรรหาพนกังานทีม่คีณุภาพและพฒันาทกัษะความสามารถ	

เพื่อการปฏิบัติงานและการเติบโตในวิชาชีพ

	 2.		 ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนสร้างผลงาน	มแีรงจงูใจ	มส่ีวนร่วม	

และมพีนัธะสญัญากบัองค์กร	รวมทัง้เสรมิสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้�า

ในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม

	 3.		 จัดโครงสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มุ ่งเน ้น 

การท�างานเป็นทีม	และการให้ความส�าคัญกับลูกค้า	

	 4.		 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 และด�าเนินงานร่วมกัน	 ภายใต้

แบรนด์ธนาคารกสิกรไทย	

การดำาเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อม	

	 ธนาคารให้ความส�าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง 

และได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�างาน	 พัฒนาผลิตภัณฑ์และ 

บริการของธนาคารให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าประชาชน	

และการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน	 

โดยแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม	 ไม่ว ่าจะเป็นอาคารเขียวเพื่อ 

สิ่งแวดล้อมของธนาคาร	 อาทิ	 อาคารพหลโยธิน	 อาคารราษฎร์บูรณะ	

และศนูย์การเรยีนรูข้องธนาคาร	ซึง่ถกูออกแบบภายใต้แนวคดิ	“อนรุกัษ์

พลงังานและรกัษาสิง่แวดล้อม”	ส�าหรบัอาคารแจ้งวฒันะได้ถกูออกแบบ

โดยลดการใช้ทรัพยากรด้วยการซื้ออาคารเก่าแทนการก่อสร้างใหม่ 

ทั้งอาคาร	การออกแบบโดยค�านึงถึงหลักพอเพียงการประหยัดพลังงาน
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เลขานกุารบรษิทั	และเลขานกุารคณะกรรมการ
ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย

ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการ
นางสาวประยูรศรี กตัญญุตานนท์
นางสาวนุชสรัญ รัตนชูโชติ
 นายพรพิพัฒน์ กลิ่นพงษา

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
 1. นายบัณฑูร ลำ่าซำา

รองประธานกรรมการ
 2. นายสมชาย บุลสุข
 3. นายกฤษฎา ลำ่าซำา

กรรมการ
 4. นายปรีดี ดาวฉาย
 5.  นายธีรนันท์ ศรีหงส์
 6.  นางสุจิตพรรณ ลำ่าซำา
 7.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
 8.  ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
 9.  ดร.อภิชัย จันทรเสน
 10.  ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
 11.  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
 12.  น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์
 13.  นายสราวุฒิ อยู่วิทยา
 14.  ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
 15.  นายกลินท์ สารสิน
 16.  นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
 17.  นายรพี สุจริตกุล

ที่ปรกึษากฎหมาย	
ดร.อภิชัย จันทรเสน
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1. นายบัณฑูร ลำ่าซำา
 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 (มีอำานาจลงนามผูกพัน)
 อายุ 61 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 1 มกราคม 2535
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Harvard University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมเคมี) Princeton University, U.S.A.
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การธนาคารและการเงิน) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการเงิน)  
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุ่น 2/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ก.พ. 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ก.พ. 2556 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ก.พ. 2556 รองประธานกรรมการ
    บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
 2547 - 2553  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2546 - 2553  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูคาโฮลดิ้งส์ จำากัด
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูคาเรียลตี้ จำากัด
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูคาโก จำากัด
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูคาน่านฟ้าโฮเต็ล จำากัด
 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สันติเกษตร จำากัด
 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ สภากาชาดไทย
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • เป็นหลานของนางสุจิตพรรณ ลำ่าซำา 
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายกฤษฎา ลำ่าซำา

2.  นายสมชาย บุลสุข
 รองประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน
 กรรมการตรวจสอบ
 อายุ 71 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 29 กรกฎาคม 2536
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) Menlo School of Business, U.S.A.
  การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)     
  รุ่น 37/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2554 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
    และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2541 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2536 - ก.พ. 2556 กรรมการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
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 2552 - 2554 กรรมการทรัพยากรบุคคล
    และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2539 - 2554 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
    บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)
 2535 - 2554 กรรมการ 
    บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด
 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 2554 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร 
    ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร 
    และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
    บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
    บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำากัด 
    (มหาชน)
 2545 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
    บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)
 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำากัด
 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
    บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำากัด
 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท เชอราตัน รอยัล ออคิด จำากัด
 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จำากัด
 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
    บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำากัด
 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
    บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำากัด
 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท โงวฮก จำากัด
 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำากัด
 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

3.  นายกฤษฎา ลำ่าซำา
 รองประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ
 (มีอำานาจลงนามผูกพัน)
 อายุ 49 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 1 มีนาคม 2556
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (สหวิทยาการ) Oregon State University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี St. John Fisher College, U.S.A.
 การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่น 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2555 - ก.พ. 2556 ประธานกรรมการ
    บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ก.พ. 2556 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2547 - ก.พ. 2556 สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - 2554  ประธานกรรมการ 
    บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด
 2552 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร
    บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด
 2549 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
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 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
    บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
 2553 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท พฤฒิธาดา จำากัด
 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ทวีปราโมทย์ จำากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • เป็นหลานของนางสุจิตพรรณ ลำ่าซำา
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายบัณฑูร ลำ่าซำา

4.  นายปรีดี ดาวฉาย
 กรรมการ
 กรรมการผู้จัดการ
 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
 (มีอำานาจลงนามผูกพัน)
 อายุ 55 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 1 มีนาคม 2556
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปรญิญาโท (กฎหมาย) University of Illinois at Urbana - Champaign, 
  U.S.A. 
 • เนติบัณฑิตไทย
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Institutions Governance 
  Program (FGP) รุ่น 1/2553 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2546 - ปัจจุบัน  สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ก.พ. 2556  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ก.พ. 2556 กรรมการ 
    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 2551 - 2553 กรรมการ 
    บริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จำากัด
 2547 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
    บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ 
    กสิกรไทย จำากัด
 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
    บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด
 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
    บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด
 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี
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5.  นายธีรนันท์ ศรีหงส์
 กรรมการ
 กรรมการผู้จัดการ
 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
 (มีอำานาจลงนามผูกพัน)
 อายุ 48 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 1 มีนาคม 2556
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) 
  University of Michigan - Ann Arbor, U.S.A.
 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  รุ่น 179/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่น 86/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2546 - ปัจจุบัน  สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2555 - พ.ค. 2556 ประธานกรรมการ
    บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ 
    กสิกรไทย จำากัด
 2553 - ก.พ. 2556 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2552 - 2554 กรรมการ 
    บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำากัด
 2549 - 2553  รองกรรมการผู้จัดการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2549 - 2553  กรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จำากัด
 2548 - 2554  กรรมการ 
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำากัด

 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
    บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
    บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
    บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จำากดั
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

6.  นางสุจิตพรรณ ลำ่าซำา
 กรรมการ
 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
 อายุ 55 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 30 เมษายน 2541
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (การจัดการ) 
  Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
 • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) (เศรษฐศาสตร์) 
  Cambridge University, U.K.
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (เศรษฐศาสตร์) 
  Cambridge University, U.K.
  การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
  รุ่น 21/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2547 - ปัจจุบัน  สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2541 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2547 - 2551 กรรมการ 
    บริษัท ภัทรประกันภัย จำากัด (มหาชน)
 2543 - 2552 ประธานกรรมการ 
    บริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จำากัด
 2543 - 2551 กรรมการ 
    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
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 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะอำานวยการบริหาร 
    บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำากัด
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะอำานวยการบริหาร
    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • เป็นอาของนายบัณฑูร ลำ่าซำา และนายกฤษฎา ลำ่าซำา 

7.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ 68 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 4 เมษายน 2543
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (สถิติ) Harvard University, U.S.A.
 • ปริญญาโท (สถิติ) Harvard University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (พาณิชยศาสตร์) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรญิญาบรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
  การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
    รุ่น 0/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 2554 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2543 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2551 - 2554 กรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)
 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 2547 - 2551 อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2543 - 2554 กรรมการตรวจสอบ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2540 - 2554 นายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย

 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 2555 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ สภากาชาดไทย
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

8.  ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
 กรรมการอิสระ
 กรรมการกำากับดูแลกิจการ
 อายุ 69 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 3 เมษายน 2551
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (เคมีอินทรีย์) University of Oxford, U.K.
 • ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) (เคม)ี University of London, U.K.
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีวเคมี)         
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีวเคมี)         
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เคมี)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีวเคมี)      
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Institutions Governance 
  Program รุ่น 3/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่น 5/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

258 
รายงานประจำาปี 2556



 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2554 - 2555 กรรมการตรวจสอบ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2549 - 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 2551 - ปัจจุบัน นักวิจัยอาวุโส สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 2527 - ปัจจุบัน กรรมการสภา และกรรมการบริหาร 
    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

9.  ดร.อภิชัย จันทรเสน
 กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย
 กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน
 (มีอำานาจลงนามผูกพัน)
 อายุ 65 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 4 เมษายน 2543
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (เกียรตินิยมดีมาก) (นิติศาสตร์) 
  Paris University (Sorbonne), France 
 • เนติบัณฑิตไทย
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 24/2551
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee 
  (RCC) รุ่น 2/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Developing Corporate Governance 
  Policy ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Finance for Non-Finance Director 
  รุ่น 11/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่น 5/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการทรัพยากรบุคคล
    และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2543 - ปัจจุบัน  กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2546 - ธ.ค. 2556 ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
    และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน 
    กรรมการตรวจสอบ 
    และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
    บริษัท สัมมากร จำากัด (มหาชน) 
 2543 - มี.ค. 2556 กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2543 - 2551 ประธานกรรมการ 
    บริษัท สำานักงานกฎหมาย ปุณยฤทธิ์ จำากัด
 2537 - ธ.ค. 2556 กรรมการ 
    บริษัท สัมมากร จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
    สำานักนายกรัฐมนตรี
 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท สยามกลการ จำากัด
 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ สภากาชาดไทย
 2537 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย 
    มูลนิธิชัยพัฒนา
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี
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10.  ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
 กรรมการอิสระ
 กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน
 อายุ 69 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 28 มิถุนายน 2550
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) 
  Cambridge University, U.K.
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  Imperial College of Science and Technology, 
  University of London, U.K.
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  Tokai University, Japan
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุ่น 114/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่น 67/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการทรัพยากรบุคคล
    และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
    บรษิทั อนิเทอร์เนต็ประเทศไทย จำากดั (มหาชน)

 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เน็ตเบย ์ จำากัด
 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คลื่นปัญญา จำากัด
 2548 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโส 
    สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 
    ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 2544 - ปัจจุบัน  กรรมการ สภากาชาดไทย
 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 
    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
    และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 2538 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ
    ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
    สยามบรมราชกุมารี
 2532 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานฝ่ายวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ 
    สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

11. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
 กรรมการอิสระ
 กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน
 อายุ 53 ปี 
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 31 มกราคม 2554
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
  Rhode Island School of Design, U.S.A.
 การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร  Role of the Chairman Program (RCP)      
  รุ่น 11/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)    
  รุ่น 1/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2554 - ปัจจุบัน กรรมการทรัพยากรบุคคล
    และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
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 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท คอนโทรล คอมโพเน้นท์ จำากัด
 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท วิชัยยุทธ จำากัด
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท บี. กริม บีไอพี เพาเวอร์ จำากัด
 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 
    บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำากัด
 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
    บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำากัด
 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
    บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำากัด
 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
    บริษัท ไทยโตชิบาฟลูออเรสเซ่นท์ แลมป์ จำากัด
 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
    บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำากัด
 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
    บริษัท มิตรกร ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ  
    บริษัท โตชิบา ไลท์ติ้ง คอมโพเน้นท์ส 
    (ประเทศไทย) จำากัด
 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ซุปเปอร์ไลท์ เอ็น.เค.เอส. โฮลดิ้ง จำากัด
 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย จำากัด
 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท นิกรกิจและบุตร จำากัด
 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท บี.ไอ.พี.-1990 จำากัด
 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ที.ที.เอช. จำากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

12. น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์
 กรรมการอิสระ
 กรรมการกำากับดูแลกิจการ
 อายุ 55 ปี 
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 22 สิงหาคม 2555
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 การอบรม    
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่น 100/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2549 - 2553  นายกสมาคมการขายตรง 
    สมาคมการขายตรงไทย
 2538 - 2551  ประธานกรรมการ 
    บริษัท สกายไลน์ ยูนิตี้ จำากัด
 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท กิฟฟารีน บิวตี้ แอนด์ เฮลท์ 
    เมดิคอล คลินิก จำากัด
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท แฮปปี้ กิฟ จำากัด
 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
    บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำากัด
 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
    บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ 
    แอนด์ เฮลท์แคร์ จำากัด
 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
    บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำากัด
 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
    บริษัท สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ จำากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี
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13. นายสราวุฒิ อยู่วิทยา
 กรรมการอิสระ
 กรรมการกำากับดูแลกิจการ
 อายุ 43 ปี 
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 2 ตุลาคม 2555
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (วิศวกรรมอุตสาหการ) Oregon State University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี (วิศวกรรม - คอมพิวเตอร์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
  รุ่น 100/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
    บริษัท เดอเบล จำากัด
 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บรษิทั เคทดี ีพรอ็พเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเมนท์ จำากดั
 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท เครื่องดื่มซุปเปอร์ลูกทุ่ง จำากัด
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำากัด
 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท บูรพากอล์ฟ จำากัด (มหาชน)
 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท กระทิงแดง จำากัด
 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ 
    จำากัด
 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บรษิทั วนัเดอร์แลนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค จำากดั
 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท สวนสัตว์เปิดบ้านสร้าง จำากัด
 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ที.ซี. ปิ่นเกล้า พรอพเพอร์ตี้ส์ จำากัด

 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท เรด บูล ไวตามิน ดริ้งค์ (ประเทศไทย) 
    จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท สมุทรสงคราม ซูเปอร์มาร์เก็ต 
    แอนด์ ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท กระเจี๊ยบไทย จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท เซอร์เคียวเฮอบอลเมด จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท นำ้ามะเขือเทศ (ประเทศไทย) จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท บางบอนผลไม้ จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท บางบอนผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท บางปะกงผลไม้ จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท บางปะกงผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท แปดริ้วผลไม้ จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท แปดริ้วผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทย จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท มหาชัยผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ส้มท่าข่อย จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท สมุทรสาครผลไม้ จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท หนองจอกผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท อินเตอร์ซ้อสโปรดักท์ จำากัด
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 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ไฮ-เกียร์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำากัด 
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท แครายกอล์ฟ จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท เซ็นทรัลกอล์ฟ จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ท่าจีนกอล์ฟ จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท นครชัยศรีกอล์ฟ จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ศาลายากอล์ฟ จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท สุวินทวงศ์กอล์ฟ จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท หนองปลาตะเพียนกอล์ฟ จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท หนองโพกอล์ฟ จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ตลาดน้อยเจ้าพระยาวิวพรอพเพอร์ตีส์ 
    จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ที.ซี คอนโด แอนด์ ดีพาร์เมนท์สโตร์ 
    จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ที.ซี.-กรุงเทพฯ คอนโด จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ที.ซี.-เทรดดิ้ง แอนด์ ลีสซิ่ง จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ที.ซี.ปากนำ้า คอนโด จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ที.ซี.ร่มเกล้า คอนโด จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ที.ซี.สมุทรปราการ คอนโด จำากัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ที ซี สาธร คอนโด จำากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

14.  ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ 
 อายุ 60 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 วันที่ 3 เมษายน 2556
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) London School of Economics 
  and Political Science, University of London, U.K.
 • ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) London School of Economics 
  and Political Science, University of London, U.K.
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (คณิตศาสตร์) 
  University of Oxford, U.K.
 การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
  รุ่น 35/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2552 - 2555  กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 
    บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
 2551 - 2552  ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2549 - 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี 
 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
 2553 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
    มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี
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15. นายกลินท์ สารสิน
 กรรมการอิสระ
 กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน
 อายุ 52 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 วันที่ 3 เมษายน 2556
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Notre Dame, U.S.A.
 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมอุตสาหการ) Lehigh University, U.S.A.
 การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
  รุ่น 105/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • Advanced Management Program, Harvard University, U.S.A.
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการทรัพยากรบุคคล
    และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2555 - มี.ค. 2556 กรรมการ 
    บริษัท จัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จำากัด
 2550 - มี.ค. 2556 กรรมการ 
    บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส จำากัด
 2550 - มี.ค. 2556 กรรมการ 
    บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำากัด
 2546 - ม.ค. 2556 กรรมการ 
    บริษัท โพรวินเชียล (ไทยแลนด์) จำากัด
 2545 - มี.ค. 2556 กรรมการ 
    บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำากัด
 2544 - มี.ค. 2556 กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำากัด
 2544 - มี.ค. 2556 กรรมการ 
    บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำากัด
 2544 - มี.ค. 2556 กรรมการ 
    บริษัท บูรพา โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำากัด

 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน Director - Government Liaison 
    and Public Affairs
    บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
 พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จำากัด
 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการเลขาธิการ 
    หอการค้าไทย
 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท สารสิน จำากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

16.  นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
 กรรมการ
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
 (มีอำานาจลงนามผูกพัน)
 อายุ 49 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 วันที่ 3 เมษายน 2556
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) 
  University of Pennsylvania (Wharton), U.S.A.
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) (วิศวกรรมโยธา) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)    
  รุ่น 178/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
  รุ่น 84/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee 
  (RCC) รุ่น 11/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ก.พ. 2556 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ก.พ. 2556 สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
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 2554 - 2555 ประธานกรรมการ 
    บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จำากดั
 2554 - 2555 ประธานกรรมการ 
    บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด
 2552 ประธานกรรมการ 
    บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2548 - 2553 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จำากัด
 2548 - 2553 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส จำากัด
 2548 - 2553 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส พลัส จำากัด
 2548 - 2553 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำากัด
 2548 - 2553 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส แมเนจเมนท์ จำากัด
 2548 - 2553 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส แลนด์ แอนด์ บิลดิงส์ จำากัด
 2548 - 2553 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำากัด
 2548 - 2553 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำากัด
 2548 - 2553 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำากัด
 2548 - 2553 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำากัด
 2548 - 2553 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำากัด
 2548 - 2553 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส เทรนนิ่ง จำากัด
 2548 - 2553 เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
    และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2547 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
    บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)
 ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2555 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 2552 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการสรรหา
    และกำาหนดค่าตอบแทน 
    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
 2551 - ปัจจุบัน อนุกรรมการเตรียมกำาลังคนภาครัฐ
    สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

17.  นายรพี สุจริตกุล
 กรรมการ
 อายุ 52 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (กฎหมาย) University of Bristol, U.K.
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) (กฎหมาย) 
  University of Essex, U.K.
 การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)            
  รุ่น 5/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)    
  รุ่น 12/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)    
  รุ่น 1/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2552 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร
    บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จำากดั
 2549 - 2552 ประธานกรรมการ
    บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการ 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

18. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์
 รองกรรมการผู้จัดการ
 ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ 
 อายุ 48 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Columbia Business School, U.S.A.
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2551 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2552 - เม.ย. 2556 กรรมการ 
    บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
 2551 - 2554 กรรมการ 
    บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)
 2551 - 2554  กรรมการ
    บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า 
    จำากัด
 2551 - 2553 สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2549 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2546 - 2554 กรรมการ
    บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย 
    จำากัด

 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด
 • กรรมการ บริษัท ธัญธนทวี จำากัด
 • กรรมการ บริษัท ธัญนิธิวัฒนา จำากัด
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี
 
19.  นายธิติ ตันติกุลานันท์
 ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน*
 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
 อายุ 44 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) University of Washington, U.S.A.
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2551 - ปัจจุบัน ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2551 - ปัจจุบัน สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ      
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2549 - 2553 กรรมการ 
    สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 2549 - 2551 ผู้บริหารธุรกิจตลาดทุน
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี
 * ต�ำแหน่งเทียบเท่ำรองกรรมกำรผู้จัดกำร

20.  นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา
 รองกรรมการผู้จัดการ
 ผู้บริหารสายงานกำากับและตรวจสอบ*
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน*
 อายุ 48 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • ปริญญาตรี วทบ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation 
  Committee (RCC) รุ่น 16/2556 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุ่น 131/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2554 - ธ.ค. 2556  กรรมการ
    บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จำากดั
 2553 - ธ.ค. 2556 เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
    และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ธ.ค. 2556 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จำากัด
 2553 - ธ.ค. 2556 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส จำากัด
 2553 - ธ.ค. 2556 ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส พลัส จำากัด
 2553 - ธ.ค. 2556 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำากัด
 2553 - ธ.ค. 2556 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส แมเนจเมนท์ จำากัด
 2553 - ธ.ค. 2556 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำากัด
 2553 - ธ.ค. 2556 ประธานกรรมการ
    บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำากัด
 2553 - ธ.ค. 2556 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำากัด
 2553 - ธ.ค. 2556 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำากัด
 2553 - ธ.ค. 2556 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำากัด
 2553 - ธ.ค. 2556 ประธานกรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส เทรนนิ่ง จำากัด
 2553 - ก.ค. 2556  ประธานกรรมการ
    บริษัท โพรเกรส แลนด์ แอนด์ บิลดิงส์ จำากัด
 2553 - 2555 ประธานกรรมการ 
    บรษิทั โพรเกรส มลัต ิอนิชวัรนัส์ โบรกเกอร์ จำากดั
 2553 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2546 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี
 * มีผลวันที่ 1 มกรำคม 2557

21.  นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย
 รองกรรมการผู้จัดการ
 ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม และสมุห์บัญชีใหญ่
 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
 อายุ 48 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การเงินและการลงทุน) 
  The University of Texas at Austin, U.S.A.
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ปัจจุบัน สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ      
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2548 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

22.  ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย
 รองกรรมการผู้จัดการ
 ผู้บริหารสายงานเลขาธิการองค์การ 
 เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการ
  อายุ 49 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข - เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข) 
  University of Illinois at Chicago, U.S.A.
 • ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข)          
  University of Illinois at Chicago, U.S.A.
 • ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์การนโยบาย)          
  University of Illinois Urbana - Champaign, U.S.A.
 • ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                     
 การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
  รุ่น 53/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • วุฒิบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุ่น 25/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุ่น 115/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการอิสระ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2551 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2542 - ปัจจุบัน Chief Investor Relations Officer
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2549 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2543 - เม.ย. 2556 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • กรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด
 • กรรมการ มูลนิธิกสิกรไทย
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

23.  นายวศิน วณิชย์วรนันต์
 รองกรรมการผู้จัดการ
 ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท
 อายุ 47 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การเงินและการตลาด)                 
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น    
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

24.  นายอำาพล โพธิ์โลหะกุล
 รองกรรมการผู้จัดการ 
 ผู้บริหารสายงานบริหารยุทธศาสตร์องค์การ
 อายุ 48 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Michigan - Ann Arbor, 
  U.S.A.
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2555   ประธานกรรมการบริหาร
    บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จำากดั
 2554 กรรมการ 
    บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด
 2552 - 2553 กรรมการ 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำากัด
 2551 - 2553 กรรมการ 
    บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จำากดั
 2551 - 2553 สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ      
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2549 - 2554 กรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำากัด
 2544 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
 • กรรมการ บริษัท ธัญธนทวี จำากัด
 • กรรมการ บริษัท ธัญธำารงกิจ จำากัด
 • กรรมการ บริษัท ธัญนิธิวัฒนา จำากัด
 • กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำากัด
 • กรรมการ บริษัท สหกิจ อลูมิเนียม จำากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

268 
รายงานประจำาปี 2556



25.  นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร
 รองกรรมการผู้จัดการ
 ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ
 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
 อายุ 41 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - วิศวกรรมการเงิน) 
  Sloan School of Management, 
  Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
 การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุ่น 143/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ปัจจุบัน สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ      
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - 2555 กรรมการ 
    บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด
 • กรรมการ บริษัท ธัญธนทวี จำากัด
 • กรรมการ บริษัท ธัญธำารงกิจ จำากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

26.  นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง
 รองกรรมการผู้จัดการ  
 ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล*
 อายุ 42 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Sloan School of Management, 
  Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
 การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุ่น 140/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
    และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ธ.ค. 2556 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 กรรมการ 
    บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2552 - 2553 กรรมการ 
    บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
 2552 - 2553 กรรมการ 
    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 2551 - 2553 สมาชิกและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  
    ความเสี่ยงองค์การ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 
 2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จำากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส จำากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส พลัส จำากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมแนจเมนต์ จำากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส แมเนจเมนท์ จำากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส เทรนนิ่ง จำากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี
 *มีผลวันที่ 1 มกรำคม 2557
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27. นายสมคิด จิรานันตรัตน์
 รองกรรมการผู้จัดการ  
 ผู้บริหารสายงานระบบ
 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
 อายุ 53 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
  Oregon State University, U.S.A.
 การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุ่น 52/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2555 - ส.ค. 2556 กรรมการ บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำากัด
 2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2545 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
    ธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 
 • กรรมการ บริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จำากัด
 • กรรมการ บริษัท โพรเกรส กันภัย จำากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

28.  นายพิพิธ เอนกนิธิ
 รองกรรมการผู้จัดการ
 ผู้บริหารสายงานธุรกิจข้ามประเทศ
 อายุ 46 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Brighton, U.K.
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Fachhochschule Pforzheim, Germany
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2551 - 2553 กรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด
 2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2549 - 2553 กรรมการ 
    บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

29.  นายพัชร สมะลาภา
 รองกรรมการผู้จัดการ  
 ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ
 อายุ 42 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)  Massachusetts Institute of Technology, 
  U.S.A.
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ก.ค. 2556 กรรมการ 
    บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จำากดั
 2553 - 2554 กรรมการผู้จัดการ
    บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จำากดั
 2552 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการ
    บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จำากดั
 2542 - 2552 Senior Principal, 
    Merrill Lynch & Co., Inc., Australia & Thailand
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

30. นายภานพ อังศุสิงห์
 ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ* 
 อายุ 48 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) The University of Connecticut, U.S.A.
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2555 - ปัจจุบัน ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2552 - 2555 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    บริษัท เค ที บี แอดไวซอรี่ จำากัด 
    ในเครือธนาคารกรุงไทย
 2550 - 2552 กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท ไอแฟค จำากัด
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี
 *ต�ำแหน่งเทียบเท่ำรองกรรมกำรผู้จัดกำร
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31.  ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์
 รองกรรมการผู้จัดการ
 ผู้บริหารสายงานการให้บริการลูกค้า  
 อายุ 45 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (การจัดการวิศวกรรม) University of Missouri - Rolla, 
  U.S.A.
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2554 - มี.ค. 2556  กรรมการ 
    บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำากัด
 2553 - 2555  กรรมการ 
    บริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จำากัด
 2548 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 
 • กรรมการ บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำากัด
 • กรรมการ บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำากัด
 • กรรมการ บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

32. นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร
 รองกรรมการผู้จัดการ
 ผู้บริหารสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ
 อายุ 44 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การจัดการเชิงปฏิบัติการ) 
  Illinois Institute of Technology, U.S.A.
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - ก.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2552 - 2553 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2550 - 2552 ผู้อำานวยการฝ่าย ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

33.  นายประสพสุข ดำารงชิตานนท์
 รองกรรมการผู้จัดการ
 อายุ 51 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การเงินและการตลาด) 
  University of Rochester, U.S.A.
 การอบรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุ่น 136/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - เม.ย. 2556 กรรมการ 
    บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด
 2552 - เม.ย. 2556 กรรมการ 
    บริษัท ธัญธนทวี จำากัด
 2552 - เม.ย. 2556 กรรมการ 
    บริษัท ธัญธำารงกิจ จำากัด
 2552 - เม.ย. 2556 กรรมการ 
    บริษัท ธัญนิธิวัฒนา จำากัด
 2552 - เม.ย. 2556 กรรมการ 
    บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
 2553 - 2554 กรรมการ 
    บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2548 - 2551   กรรมการ 
    บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด
 2546 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี
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34.  นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
 รองกรรมการผู้จัดการ
 อายุ 41 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การเงิน) 
  Case Western Reserve University, U.S.A.
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2551 - เม.ย. 2556 สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ      
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2555 - เม.ย. 2556  กรรมการ 
    บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)
 2554 - 2555  กรรมการ 
    บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จำากดั
 2552 - 2553 กรรมการ 
    บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด
 2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี
 
35.  นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
 รองกรรมการผู้จัดการ 
 อายุ 53 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2551 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

36.  นายจงรัก รัตนเพียร
 รองกรรมการผู้จัดการ 
 อายุ 45 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การเงิน) 
  William Paterson University of New Jersey, U.S.A.
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2551 - 2555 สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ      
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2551 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2549 - 2551 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

37. นางสาวศันสนา สุขะนันท์ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 อายุ 44 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การเงิน) 
  University of Wisconsin - Madison, U.S.A. 
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2553 - 2554  กรรมการ 
    บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด
 2551 - 2552 ผูอ้ำานวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายบรหิารสดัส่วนธรุกจิ 
    ลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2549 - 2551 ผู้อำานวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ
    ลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี
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38.  นางสาววาสนา สุระกิจ 
 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส
 ผู้บริหารฝ่ายจัดการบัญชี
 อายุ 46 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2551 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายจัดการบัญชี
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2551 - 2553 กรรมการ 
    บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย 
    จำากัด
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

39.  นางสาวหทัยพร เจียมประเสริฐ 
 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส
 ผู้ร่วมบริหารฝ่ายวางแผนการเงิน*
 อายุ 40 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนการเงิน
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2555 - ธ.ค. 2556 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส 
    ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2552 - 2555 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส 
    ฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงเครดิต 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2555  ผู้อำานวยการฝ่าย 
    ฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงเครดิต 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2551 - 2555 ผูอ้ำานวยการฝ่าย ฝ่ายตดิตามและแก้ไขหนีธ้รุกจิ
    ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการ 
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี
 *มีผลวันที่ 1 มกรำคม 2557

40.  นายไพศาล วรเศรษฐ์ศิริ 
 ผู้อำานวยการฝ่าย
 ผู้บริหารฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน
 หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
 อายุ 40 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การบัญชี) 
  University of Illinois at Urbana - Champaign, U.S.A.  
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (นิติศาสตรบัณฑิต) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรม
 • โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน 
  สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • ความรูเ้กีย่วกบัการกำากบัดแูลการปฏบิตังิานสำาหรบัผูร้บัผดิชอบสงูสดุ
  ในหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน สมาคมธนาคารไทย
 ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2554 - 2555 ผู้อำานวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2552 - 2554 ผูอ้ำานวยการฝ่าย ฝ่ายตดิตามและแก้ไขหนีธ้รุกจิ
    ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2551 - 2552 รองผูอ้ำานวยการฝ่าย ฝ่ายตดิตามและแก้ไขหนีธ้รุกจิ
    ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการ
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 2551 รองผู้อำานวยการฝ่าย ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี
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การดำารงตำาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	

รายชื่อ

ตำาแหน่ง

บมจ. 
ธนาคารกสิกรไทย

บริษัทย่อย

 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 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-52 53 54 55 56

 1 นายบัณฑูร ลำ่าซำา ประธานกรรมการ                            /                

   และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2 นายสมชาย บุลสุข รองประธานกรรมการ                                            

 3 นายกฤษฎา ลำ่าซำา รองประธานกรรมการ                        / /    / /        

 4 นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการ  X  X X                   /                   

 5 นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการ X  X                     /                

 6 นางสุจิตพรรณ ลำ่าซำา กรรมการ                        / /  /            

 7 ศ.กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการ                                          

 8 ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ กรรมการ                                          

 9 ดร.อภิชัย จันทรเสน กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย                                            

 10 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการ                                            

 11 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการ                               /           

 12 น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ กรรมการ                                // X X /       

 13 นายสราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการ                                    X // // /   

 14 ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการ                                            

 15 นายกลินท์ สารสิน กรรมการ                                            

 16 นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการ                        / /  //               

 17 นายรพี สุจริตกุล กรรมการ                                            

 18 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ    /                /  /   /                 

 19 นายธิติ ตันติกุลานันท์  ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน   //                                       

 20 นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา รองกรรมการผู้จัดการ                         

 21 นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย   รองกรรมการผู้จัดการ    /                    /                  

 22 ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการ  /                                        

 23 นายวศิน วณิชย์วรนันต์ รองกรรมการผู้จัดการ   /                                       

 24 นายอำาพล โพธิ์โลหะกุล รองกรรมการผู้จัดการ                    / / /  /  /                

 25 นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรมการผู้จัดการ    /                / /                     

 26 นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง รองกรรมการผู้จัดการ        X X X X X X X X X X X

 27 นายสมคิด จิรานันตรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ        /           /                       

 28 นายพิพิธ เอนกนิธิ รองกรรมการผู้จัดการ                                            

 29 นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ                         /                 

 30 นายภานพ อังศุสิงห์ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ                                            

 31 ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ          /    /  /                          

 32 นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร รองกรรมการผู้จัดการ                                            

 33 นายประสพสุข ดำารงชิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ / //                                        

 34 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ                                            

 35 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการ    /                                      

 36 นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการ //                                         

 37 นางพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                            

 38 นายทวิช ธนะชานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                            

 39 นายชาติชาย สุนทรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    / /  /              / /                    

 40 นายสุวัฒน์ เจริญวิจิตรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ         /          /                       

 41 นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                            

 42 นางพรรณี เลิศจรรยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                            

 43 นายอติพัฒน์ อัศวจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ     / /    / /      /                         

 44 นายสุรเดช เกียรติธนากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ       /                                 

 45 นางขวัญเนตร รัตนพฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                            

 46 นายสำามิตร สกุลวิระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ     /                                  

 47 นางสาวศิราณี ผู้พัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                         

 48 นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                         

 49 นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   /                                   

บริษัท
ร่วม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

274 
รายงานประจำาปี 2556

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



รายชื่อ

ตำาแหน่ง

บมจ. 
ธนาคารกสิกรไทย

บริษัทย่อย

 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 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-52 53 54 55 56

บริษัท
ร่วม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ :       
1) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามนิยามของสำานักงาน ก.ล.ต. และให้หมายรวมถึงการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดด้วย 
2) X  =  ประธานกรรมการ   :   /   =  กรรมการ   :   //   =  กรรมการบริหาร    
3) รายชื่อบริษัทย่อย
  1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด 10 บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำากัด 19  บริษัท โพรเกรส กันภัย จำากัด
  2 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด  11  บริษัท โพรเกรส แมเนจเมนท์ จำากัด 20 บริษัท ธัญธนทวี จำากัด
  3  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 12  บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำากัด 21  บริษัท ธัญธำารงกิจ จำากัด
  4  บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด 13  บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส จำากัด 22  บริษัท ธัญนิธิวัฒนา จำากัด
  5  บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำากัด  14  บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำากัด 23  บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า จำากัด
  6  บริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จำากัด  15  บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำากัด 24  บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
  7  บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำากัด  16 บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำากัด 25  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
  8  บริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จำากัด  17 บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำากัด
  9  บริษัท โพรเกรส พลัส จำากัด  18  บริษัท โพรเกรส เทรนนิ่ง จำากัด
4) รายชื่อบริษัทร่วม         
  1 บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำากัด 2 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) 
5) รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  1 บริษัท พูคาโฮลดิ้งส์ จำากัด  9  บริษัท เดอเบล จำากัด 53  บริษัท ตรีดนัย จำากัด
  2  บริษัท ทวีปราโมทย์ จำากัด  10  บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำากัด 54  บริษัท ช. วาณิช จำากัด
  3  บริษัท พฤฒิธาดา จำากัด  11  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำากัด 55  บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำากัด
  4  บริษัท บี.ไอ.พี.-1990 จำากัด  12 - 52 ดูรายละเอียดในหัวข้อการดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่น 56  บริษัท คริสตัล ฟุตบอลคลับ จำากัด
  5 บริษัท กิฟฟารีน บิวตี้ แอนด์ เฮลท์ คลินิกเวชกรรม จำากัด  ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนของนายสราวุฒิ อยู่วิทยา
  6  บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำากัด  หน้า 262 - 263 ยกเว้น บริษัท ปราจีนกล๊าส จำากัด
  7  บริษัท สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ จำากัด  และบริษัท วันเดอร์แลนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค จำากัด
  8 บริษัท แฮปปี้กิฟ จำากัด  
6) กรรมการอิสระไม่ได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 50 นางสาวศันสนา สุขะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                         

 51 นายทวี ธีระสุนทรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   /                                   

 52 นายบุนชาน กุลวทัญญู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                            

 53 นายเมธี พรรณเชษฐ์ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์                                            

   ตลาดทุน                                            

 54 นายอาจ วิเชียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                          /              /   

 55 นางสาวศรัณยา ลีลารัศมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                            

 56 นายพจนารถ แสงพฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                /       /                   

 57 นางโสภา หนูเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                  /                         

 58 นายพัฒนพงศ์ ตัณฑ์สมบุญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                            

 59 นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ     /                                      

 60 นายวิชัย ตั้งเจตนาพร ผู้บริหารกลุ่มงานค้าเงินตรา

   ต่างประเทศ ดอกเบี้ย

   และอนุพันธ์ทางการเงิน                                            

 61 นางอรอนงค์ ทองอุไทย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ        /                                   

 62 นางชญาน์ทิพย์ ชูวณิชชานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                         /  

 63 นายธวัชชัย สิลมัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ        /                                   

 64 นางนพวรรณ เจิมหรรษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /                                         / 

 65 นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                            

 66 ดร.วิชัย ณรงค์วณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                            

 67 นายดิถีชัย ลิมโปดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                            

 68 นายเลิศศักดิ์ สุพิทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                            

 69 นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                            

 70 นางสาวณัชชารีย์ นันทิวัชรินทร์ ผู้บริหารกลุ่มงานสนับสนุน                                            

   ผลิตภัณฑ์ธุรกิจ                                            

 71 นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริการ                                           /

   ไพรเวทแบงค์                                            

 72 นางสาววาสนา สุระกิจ ผู้บริหารฝ่ายจัดการบัญชี 
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 1 นายบัณฑูร ลำ่าซำา ประธานกรรมการ  50,000  50,000  0  0.002  
   และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  1,530,000  1,530,000  0 0.064  
 2 นายสมชาย บุลสุข รองประธานกรรมการ  290,120  290,120  0  0.012  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  1,840  1,840  0 0.000  
 3 นายกฤษฎา ลำ่าซำา รองประธานกรรมการ 8,880 8,880 0 0.000
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - 0 0.000
 4 นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ   -     -    -   -  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  110  110  0  0.000  
 5 นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ 24,600 24,600 0 0.001
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -     -    -   -
 6 นางสุจิตพรรณ ลำ่าซำา กรรมการ 2,920,000 3,000,000 80,000 0.125   
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -     -    -  -  
 7 ศ.กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการ 1,000 1,000 0 0.000  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -     -    -   -
 8 ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ กรรมการ  -     -    -   -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -     -    -   -
 9 ดร.อภิชัย จันทรเสน กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย  10,000 10,000 0 0.000 
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -     -    -   -
 10 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการ -   -    -   -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -     -    -   -
 11 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการ 2,100 1,900 (200) 0.000   
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -     -    -   -
 12 น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ กรรมการ -     -    -   - 
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -     -    -   -
 13 นายสราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการ  975,800   975,800  0 0.041  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -     -    -   -
 14 ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการ  N/A  -   N/A - 
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   N/A  -   N/A   -   
 15 นายกลินท์ สารสิน กรรมการ  N/A   1,200  N/A 0.000  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   N/A   4,000  N/A 0.000 
 16 นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการ  -     -    -  -  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -     -    -  -
 17 นายรพี สุจริตกุล  กรรมการ  N/A  -   N/A -  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 18 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ N/A -   N/A -  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 19 นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน N/A -   N/A -  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 20 นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา รองกรรมการผู้จัดการ N/A -   N/A -  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 21 นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย   รองกรรมการผู้จัดการ 40 40 0 0.000   
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -     -    -   -

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหารในปี	2556
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หมายเหตุ : N/A
• ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 จึงไม่แสดงจำานวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อการเปรียบเทียบ
• นายกลินท์ สารสิน ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 จึงไม่แสดงจำานวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อการเปรียบเทียบ
• นายรพี สุจริตกุล ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 จึงไม่แสดงจำานวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อการเปรียบเทียบ
• ลำาดับที่ 18-20 และ 22-35 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารเป็นครั้งแรก เนื่องจากในเดือนมีนาคม 2556 มีการปรับโครงสร้างการบริหาร ทำาให้ผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหาร  
 4 รายแรกมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่แสดงจำานวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อการเปรียบเทียบ

 22 ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการ  N/A   284  N/A 0.000  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 23 นายวศิน วณิชย์วรนันต์ รองกรรมการผู้จัดการ N/A -   N/A -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 24 นายอำาพล โพธิ์โลหะกุล รองกรรมการผู้จัดการ N/A -   N/A -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 25 นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรมการผู้จัดการ  N/A   10,380  N/A 0.000  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 26 นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง รองกรรมการผู้จัดการ  N/A   920  N/A 0.000  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 27 นายสมคิด จิรานันตรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ N/A -   N/A -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 28 นายพิพิธ เอนกนิธิ รองกรรมการผู้จัดการ N/A -   N/A -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 29 นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ N/A -   N/A -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 30 นายภานพ อังศุสิงห์ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ N/A -   N/A -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 31 ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ  N/A   35  N/A 0.000  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 32 นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร รองกรรมการผู้จัดการ  N/A  -   N/A -  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 33 นายประสพสุข ดำารงชิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ  N/A  -   N/A -  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 34 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ  N/A  -   N/A -  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 35 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการ  N/A  -   N/A -  
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -   N/A -
 36 นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการ -     -    -   - 
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -     -    -   -
 37 นางสาวศันสนา สุขะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ -     -    -   - 
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -     -    -   -
 38 นางสาววาสนา สุระกิจ ผู้บริหารฝ่ายจัดการบัญชี 80 80 0 0.000 
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    -     -    -   -
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 * สมุห์บัญชีใหญ่

 ** เลขานุการบริษัท

 *** ผู้บริหารฝ่าย

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

ประธานกรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 นายบัณฑูร ลำ่าซำา

  

กรรมการผู้จัดการ  

 นายปรีดี ดาวฉาย

 นายธีรนันท์ ศรีหงส์

  

รองกรรมการผู้จัดการ  

 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ 

 นายธิติ ตันติกุลานันท์

 นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา

 น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย*

 ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย**

 นายวศิน วณิชย์วรนันต์

 นายอำาพล โพธิ์โลหะกุล

 นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

 นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง

 นายสมคิด จิรานันตรัตน์

 นายพิพิธ เอนกนิธิ

 นายพัชร สมะลาภา

 นายภานพ อังศุสิงห์

 ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์

 นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร

 นายประสพสุข ดำารงชิตานนท์

 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

 นายจงรัก รัตนเพียร

  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

 นางพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช

 นายทวิช ธนะชานันท์

 นายชาติชาย สุนทรเกียรติ

 นายสุวัฒน์ เจริญวิจิตรชัย

 นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล

 นางพรรณี เลิศจรรยากุล

 นายอติพัฒน์ อัศวจินดา

 นายสุรเดช เกียรติธนากร

 นางขวัญเนตร รัตนพฤกษ์

 นายสำามิตร สกุลวิระ

 น.ส.ศิราณี ผู้พัฒน์

 นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา

 นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์ 

 น.ส.ศันสนา สุขะนันท์

 นายทวี ธีระสุนทรวงศ์

 นายบุนชาน กุลวทัญญู

 นายเมธี พรรณเชษฐ์

 นายอาจ วิเชียรเจริญ

 น.ส.ศรัณยา ลีลารัศมี

 นายพจนารถ แสงพฤกษ์

 นางโสภา หนูเนตร

 นายพัฒนพงศ์ ตัณฑ์สมบุญ

 นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก

 นายวิชัย ตั้งเจตนาพร

 นางอรอนงค์ ทองอุไทย

 นางชญาน์ทิพย์ ชูวณิชชานนท์

 นายธวัชชัย สิลมัฐ

 นางนพวรรณ เจิมหรรษา

 นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ

 ดร.วิชัย ณรงค์วณิชย์

 นายดิถีชัย ลิมโปดม

 นายเลิศศักดิ์ สุพิทยากุล

 นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต

 น.ส.ณัชชารีย์ นันทิวัชรินทร์

 นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

 นายวรวิทย์ เกียรติทวีอนันต์

 นายอนันต์ ลาภสุขสถิต

  

สายงานเลขาธิการองค์การ  
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส

 น.ส.จิตราวิณี วรรณกร***   

 นางมาริสา วัตถพาณิชย์*** 

ผู้อำานวยการฝ่าย  

 น.ส.นุชสรัญ รัตนชูโชติ 

 นางปราณี วิศิษฐ์กิจการ 

 นายรังษี บูรณประภาพงศ์ 

  

สายงานบริหารยุทธศาสตร์องค์การ 
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส  

 น.ส.พรรณราย ปิยะชินวรรณ

 น.ส.พรรณี แซ่ตั้ง 

 นางวราลักษณ์ อภิกุลวณิช 

 นายสรศักดิ์ พึ่งรัตน์ 

 นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์

 นายสุวิชัย หล่อวิจิตร 

ผู้อำานวยการฝ่าย  

 นางนาถสินี สารวานิชพิทักษ์

 นายศิริพงษ์ นันทศรี***

 นายสีหนาท ลำ่าซำา***

 น.ส.สุพัชรี ศิริกุลวัฒนา  

 น.ส.เสาวภาค พินิจพิชิตกุล 
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สายงานกำากับและตรวจสอบ 

ผู้อำานวยการฝ่าย  

 นายกฤษณะ เทศประสิทธิ์ 

 นายกิตติชาติ ด่านวชิระกุล***

 น.ส.พิมพ์ปวีณ์ ศิริวัลลภ 

 นางพีระพัฒน์ ว่องเจริญวัฒนา 

 นายไพศาล วรเศรษฐ์ศิริ***

 น.ส.ภรณี หรูวรรธนะ 

 นายภาสกร อรพนิชอารี***

 น.ส.วิสินี สมรรคเสวี 

  

สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท  

ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส  

 น.ส.เกษมศรี เจริญสิทธิ์ 

 น.ส.ชนกสุดา ชิตรัตน์

 น.ส.ชุติมา โมกขะสมิต***

 นายปัญญา คงคาไพศาล

 นางศรัณยา บุณยะรัตเวช 

 นายสุรินทร์ สืบวงษ์แพทย์

ผู้อำานวยการฝ่าย 

 นายกานต์ นิลุบล 

 น.ส.จิราพร เหลืองไตรรัตน์ 

 นางจุฑาทิพย์ ตัสมา 

 นายณพวิทย์ โทเทอดวิไล

 น.ส.ดวงกมล มงคลพลา 

 น.ส.ดวงฤทัย โชติสุระกัลยา 

 นายทิพากร สายพัฒนา 

 นายปฏิญญา หรรษาเวก 

 นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล 

 น.ส.ปริยานุช ตัณมณี

 น.ส.พัชรี จำานง

 น.ส.พัชรี อุทัยรัตนกิจ 

 น.ส.เพ็ญพิไล ปิยะรัตน์ 

 นางเพียงตา ดีที 

 นายสงกรานต์ จันทร์คณากร

 

สายงานผลิตภัณฑ์บรรษัท
และผู้ประกอบการ  

ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส  

 นายกิตติพันธุ์ แจ่มประวิทย์***

 นายเดชา งามธนไพศาล***

 นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์***

 น.ส.ศรียุพา มหาลีลากุล***

ผู้อำานวยการฝ่าย 

 นายกฤตพัฒน์ พรายมณี 

 นายกุลวัชร์ พุ่มเทียน***

 นางจตุพร สุวิมลพันธุ์

 นางธมนวรรณ์ กุลศิริเรืองยศ

 นายนพพร นุชนิยม

 ดร.พัชราภรณ์ จีนะวิจารณะ***

 นายพีระพล ขจรเกียรติสกุล***

 นายวศิน เจนถาวร

 นายวิสุทธ สุวิมลพันธุ์

 น.ส.สุพิน มากบุญประสิทธิ์

 นายอิทธิพร อินทรวิศิษฎ์

  

สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส  

 นายโกวิทย์ เกิดกมลคุปต์

 นายฉลอม พาทัน

 นายชลัฐ ศิริพงศ์วุฒิกร

 นางชลารัตน์ พินิจเบญจพล***

 นายณัฐพล สุขุม

 นายอรรถพล สมิทธิเวทย์วงศ์

ผู้อำานวยการฝ่าย  

 น.ส.จินดา ศรีจรัสสิน 

 นายชัยยศ ตันพิสุทธิ์***

 นายตรีวุฒิ ศรีเกตุ 

 นายนิวัฒน์ ยงค์ไพบูลย์

 นายมานะ จตุระบุล

 นายวราธัช ตันติวรวงศ์***

 น.ส.ศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์***

 นายอนันต์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

  

สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคล
และเครือข่ายบริการ  

ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส  

 นายกำาพล สุทธิพิเชษฐ์***

 นายกิตติพงศ์ คุ้มมั่น***

 นางจันทร์ฉาย อังศมาพร***

 นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส***

 นายทนง สมบัติพานิช

 นายปรเมศวร์ พรหมบุรี***

 น.ส.พัลลภา ศรีสุกใส***

 นายมนัส ปิ่นทอง

 นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์***

 นายวรกิต ภาณุทัต

 น.ส.ศุภนีวรรณ จูตระกูล***

 *** ผู้บริหารฝ่าย
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ผู้อำานวยการฝ่าย

 นายกฤตภาส คูสมิทธิ์***

 นายจตุรงค์ พโยมรัตน์

 นายณปภัช พิทักษ์ศิริพรรณ

 นายทัศพงศ์ บุศยพลากร***

 นายธวัชชัย สุเมธนภิส

 นายบุญเติบ จีรภัทร์

 นายพงศกร ลำ่าซำา

 นายพล ธนโชติ***

 นางพิชญ์สินี ตั้งตรงจิตต์

 น.ส.ยุพา บุญมี***

 นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์***

 นายรวินท์ เบญจตันติกุล***

 น.ส.วราณี วรรณรัตน์

 นายศาสตรา มังกรอัศวกุล***

 นายสุขสันต์ วัฒนายากร 

 น.ส.สุดฤทัย ทองสอง***

 นายสุรพงษ์ ศิวาลัย

 นายอมร สุวจิตตานนท์***

 น.ส.อรธิดา บุญเปี่ยมศักดิ์***

 นายอลงกต บุญมาสุข***

 น.ส.อุดมลักษณ์ ตัณฑ์ไพโรจน์*** 

สายงานธุรกิจตลาดทุน  

 นายกอบสิทธิ์ ศิลปชัย

 นายกิตติ เจริญกิจชัยชนะ

 น.ส.จิตเกษม เวทย์วัฒนะ

 นายธนา ภูธนกิจ

 นายวรวิทย์ ศรีรงควัฒน์

 น.ส.วิภาวี ภูดิสานนท์

  

สายงานวาณิชธนกิจ  

 นายก้องกฤษฎิ์ กังวานชัย

 น.ส.พรวิภา ตั้งตรงจิตร

  

สายงานธุรกิจข้ามประเทศ  

ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส

 นายคิน ชอง ชอย  

 นายชัช เหลืองอาภา***

 นายวงศ์พัฒน์ พันธุ์เจริญ 

 นายวิโรจน์ ตันติอภิกุล

 น.ส.ศิริพร วงศ์ตรีภพ***

ผู้อำานวยการฝ่าย  

 น.ส.จริภรณ์ กิจเจริญไพศาล

 นายชัยวุธ ชัยพันธ์

 น.ส.ณัชชา อากาศฤกษ์ 

 นายดิศพงศ์ ใจภักดีมั่น***

 นายนัยสิน ลำ่าซำา***

 น.ส.นิรัตน์ บูชาสุข

 น.ส.พิมพ์พรรณ เลาหะพันธุ์

 น.ส.รุ่งรัตน์ เตชะวิญญูธรรม 

 นายสมบูรณ์ วาณิชวศิน

 นายสุรเชษฐ์ จันทร์ถิระติกุล 

 นางอาจารี ธนะพงศ์พร

  

สายงานการให้บริการลูกค้า 
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส  

 นายชีวิน ปรางค์ชัยกุล***

 นายพงศ์เชษฐ์ มังคลาภิบาล***

 นายวินิจ พนาเมธา***

 นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ***

 น.ส.สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์***

 นางอรทัย ตรีมังคลายน

ผู้อำานวยการฝ่าย 

 นายชณาธัช สันติบูรณ์***

 นายชวลิต อรรคสมพร 

 นายชิดโชติ ลอยประเสริฐ 

 นางนิตยา พิทักษ์พงษ์

 นางปิยะรัตน์ เสริมชัยวงศ์ 

 นางยุคล ร่มโพธิ์***

 นางสาธินี ศรีรัตนพงษ์***

 นางอุษา เกาศล 

  

สายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ 
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส 

 นายจิตต์เจริญ พิจิตรคุรุการ***

 นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์***

 นายสมยศ บุญมา

 ดร.สรรเพชญ สุขเพสน์***

 *** ผู้บริหารฝ่าย
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ผู้อำานวยการฝ่าย 

 นายจิตติพล จันทนะรัตน์ 

 นายฐานิสร์ ชำานิจ 

 นายฐิติพัทธ ณ ป้อมเพ็ชร์***

 น.ส.ณัฐธร ภุชงค์สวัสดิ์

 นายดลพาห์ เพ็ชร์พิรุณ

 น.ส.นาถสินี บุญสุนานนท์ 

 นางนิดาภา สุทธิรัตน์

 นางปกเกศ วงศกิตติรักษ์ 

 นายปกรณ์ กิจธิคุณ

 นางพรรณทิพย์ ฐิรวัฒนวงศ์

 นางพิชาวดี จารุพัฒนพรกิจ

  น.ส.มณฑา วรประสิทธิ์***

 นางมุกดา สุนทรสิงห์ 

 นายวรวิทย์ พงษ์จำารัส

 นายวิชัย ยงชัยตระกูล

 นายสมศิต อัศวนุภาพ***

 นายสิทธิพร ดำาแสงสวัสดิ์

 น.ส.สุคนธา ชัยสถาวรวงศ์

 นายสุวัฒน์ ชิตามระ***

 นายเสน่ห์ มะอยู่เที่ยง

 ดร.อนุวรรตน์ ศรีอุดม 

 นายอรรถสิทธิ์ เอื้ออารักษ์ 

 น.ส.อัจจิมา จิรวิชัย

 

สายงานการเงินและควบคุม 
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส  

 ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์***

 น.ส.วาสนา สุระกิจ***

 น.ส.หทัยพร เจียมประเสริฐ***

ผู้อำานวยการฝ่าย  

 น.ส.มนสิกานต์ ภักดีศรีสันติกุล

  

สายงานระบบ  

ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส 

 น.ส.จรัสศรี เจริญผล***

 นายจรุง เกียรติสุภาพงศ์ 

 นางมาณวิกา ปิยาภิมุข*** 

 นายวิชัย เจิมหรรษา***

 น.ส.ศุภนิจ โรจน์สราญรมย์***

 นายสาธิต ไกรญาณสม*** 

ผู้อำานวยการฝ่าย  

 น.ส.จุไรรัตน์ กระจ่างตา 

 น.ส.ใจสวรรค์ จีระกุล***

 นายฉลองชัย ศศิบุตร***

 นายชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์***

 นายชัยสิทธิ์ ธรรมรัตนากร

 นางชุมพิศ วัธนะชัย***

 นายดำารงค์ เลิศพลังสันติ

 น.ส.ทิฆัมพร พาไพรสว่าง 

 น.ส.นิภาพร รุ่งรัตนพิทักษ์

 น.ส.บุญวรงค์ บุญยไวโรจน์***

 น.ส.บุหงา ศีตสาธิต***

  นายประสงค์ ชาญวิทย์การ

 นายพรชัย ยงนพกุล***

 นางพัชรี จิตรบำารุง 

 นางเพ็ญศิริ ดุษฎีเมธา***

 นายมงคล เอื้อจิตอนันตกุล

 นายยงยุทธ์ ยอดอินทร์ล้อม***

 นายวิชัย สินบุญมี

 นายวิทูร ปองเสงี่ยม 

 ดร.วิพุธ พิชัยสนิธ

  น.ส.สมศรี เลิศศรัณยพงศ์

 น.ส.สุจิรา สุทธิวรพันธ์ชัย ***

 นายสุรส เพ็ชรกิจ***

 นางสุวรรณี ภาณุบุษย์***

  

สายงานทรัพยากรบุคคล  

ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส  

 นายวิวัฒน์ รุมรัตนะ***

 นางสุนันท์ ศิริอักษร***

ผู้อำานวยการฝ่าย  

 นางนฤมล อัศวทองกุล***

 นายประสิทธิ์ องอาจตระกูล

 นายเป็นหนึ่ง ไชยชิต***

 น.ส.พรรษมน วิจิตรกำาธร***

 น.ส.วัศยา มีมุขกิจ

 นางอภิญญา พันธุมโพธิ

 นางอัจฉรา คล้ายสกุล 

 น.ส.อุมาพร สุเมธกิจการ 

  

 

 

 

 *** ผู้บริหารฝ่าย
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รายงานประจำาปี 2556

ธนาคารมีการลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :  จำานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้วและจำานวนหุ้นที่ถือ รวมหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ  

ชนิดของหุ้น
อัตรา

การถือหุ้น 
(%)

จำานวนหุ้น
ที่ถือ

จำานวนหุ้น
ทั้งหมด
ที่ออก

จำาหน่ายแล้ว

สถานที่ตั้ง
สำานักงานใหญ่

ชื่อบริษัทลำาดับ ประเภทธุรกิจ

 1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด กรุงเทพฯ จัดการกองทุน 27,154,274    27,154,274  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-6733999 โทรสาร 02-6733988      
 2 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด กรุงเทพฯ บริการ 100,000    100,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2731144 โทรสาร 02-2701235      
 3 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ ธุรกิจหลักทรัพย์ 100,001,877    99,996,096  99.99  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-6960000 โทรสาร 02-6960099      
 4 บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด กรุงเทพฯ ให้เช่าซื้อ 90,000,000    90,000,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-6969999  โทรสาร 02-6969966   และลีสซิ่งรถยนต์   
 5 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำากัด กรุงเทพฯ ให้เช่าซื้อ 1,600,000    1,600,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2902900 โทรสาร 02-2903000   และลีสซิ่งเครื่องจักร   
 6 บริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จำากัด กรุงเทพฯ บริหารสินทรัพย์ 238,000,000    238,000,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-5626401-25 โทรสาร 02-2733171      
 7 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำากัด กรุงเทพฯ ร่วมลงทุน 20,000,000    20,000,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-6738701-4 โทรสาร 02-6738709      
 8 บริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จำากัด กรุงเทพฯ บริการ 100,000    100,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2257900-1 โทรสาร 02-2255654-5      
 9 บริษัท โพรเกรส พลัส จำากัด กรุงเทพฯ บริการ 60,000    60,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2252020 โทรสาร 02-2252021      
 10 บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำากัด กรุงเทพฯ บริการ 5,000    5,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2706900 โทรสาร 02-2785035      
 11 บริษัท โพรเกรส กันภัย จำากัด กรุงเทพฯ บริการ 200,000    200,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2733900 โทรสาร 02-9806265      
 12 บริษัท โพรเกรส แมเนจเมนท์ จำากัด กรุงเทพฯ บริการ 60,000    60,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2751880 โทรสาร 02-2751889-91      
 13 บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำากัด กรุงเทพฯ บริการ 50,000    50,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2733288-91 โทรสาร 02-2733292      
 14 บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส จำากัด กรุงเทพฯ บริการ 20,000    20,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2733293-4 โทรสาร 02-2733292      
 15 บริษัท โพรเกรส แลนด์ แอนด์ บิลดิงส์ จำากัด กรุงเทพฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 117,750    117,750  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2751880 โทรสาร 02-2751889      
 16 บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำากัด กรุงเทพฯ บริการ 30,000    30,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2733833 โทรสาร 02-2714784      
 17 บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำากัด กรุงเทพฯ บริการ 10,000    10,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2701070-6 โทรสาร 02-2701068-9      
 18 บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำากัด กรุงเทพฯ บริการ 40,000    40,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-4705420 โทรสาร 02-8888882      
 19 บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำากัด กรุงเทพฯ บริการ 50,000    50,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2733210 โทรสาร 02-2732559      
 20 บริษัท โพรเกรส เทรนนิ่ง จำากัด กรุงเทพฯ บริการ 17,000    17,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-4706273 โทรสาร 02-4703198      

การลงทุนของธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)	ในบริษัทอื่น
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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ชนิดของหุ้น
อัตรา

การถือหุ้น 
(%)

จำานวนหุ้น
ที่ถือ

จำานวนหุ้น
ทั้งหมด
ที่ออก

จำาหน่ายแล้ว

สถานที่ตั้ง
สำานักงานใหญ่

ชื่อบริษัทลำาดับ ประเภทธุรกิจ

 21 บริษัท ธัญธนทวี จำากัด กรุงเทพฯ ลงทุนในบริษัทอื่น 114,865,000    114,865,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-4706330 โทรสาร 02-4702652      
 22 บริษัท ธัญธำารงกิจ จำากัด กรุงเทพฯ ลงทุนในบริษัทอื่น 114,865,000    114,865,000  100.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-4706330 โทรสาร 02-4702652      
 23 บริษัท ธัญนิธิวัฒนา จำากัด กรุงเทพฯ ลงทุนในบริษัทอื่น 449,930,000    220,465,700  49.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-4706330 โทรสาร 02-4702652      
 24 บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำากัด กรุงเทพฯ บริการ 500,000    150,000  30.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2376330-4 โทรสาร 02-2376340      
 25 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด  กรุงเทพฯ ลงทุนในบริษัทอื่น 45,865,949    11,925,147  26.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2764859 โทรสาร 02-2764859      
 26 บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จำากัด กรุงเทพฯ การพาณิชย์ 1,000    249  24.90  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-6991609 โทรสาร 02-6431881       
 27 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำากัด กรุงเทพฯ บริการ 500,000    100,500  20.10  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-6506800       
 28 บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำากัด กรุงเทพฯ ลงทุนในบริษัทอื่น 45,600,000    4,560,000  10.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2749400       
 29 บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ บริการ 5,740,000    574,000  10.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-7218888 โทรสาร 02-7219444      
 30 บริษัท ที เอส ซี อินโนเวชั่น จำากัด  กรุงเทพฯ สื่อสาร 30,000,000    3,000,000  10.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-6829700 โทรสาร 02-6829709      
 31 บริษัท บ้านสมถวิล จำากัด กรุงเทพฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,000,000    100,000  10.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-3320352-71 ต่อ 2344 
  โทรสาร 02-3320372-4      
 32 บริษัท ผลิตพลังงาน จำากัด กรุงเทพฯ สาธารณูปโภค-โรงไฟฟ้า 10,000    1,000  10.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-7161600 โทรสาร 02-7161488      
 33 บริษัท สหธร จำากัด กรุงเทพฯ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 110,532    11,053  10.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2627694 โทรสาร 02-2490503      
 34 บริษัท สินเสือป่า จำากัด กรุงเทพฯ บริการ 6,000    600  10.00  หุ้นสามัญ
  โทรศัพท์ 02-2215895 โทรสาร 02-2215895      
 35 บริษัท เหว่ย เป่า จำากัด ฮ่องกง อุตสาหกรรมการเกษตร 5,500,000    550,000  10.00  หุ้นสามัญ

หมายเหตุ :  จำานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้วและจำานวนหุ้นที่ถือ รวมหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ  



ข้อมูลอื่นๆ

285	 ข้อมูลอ้างอิง

286	 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

287	 รางวัลเกียรติคุณ



285 
ข้อมูลอื่นๆ

	 ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์	ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจ

สถาบันการเงินฯ	และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	และประกาศที่เกี่ยวข้อง	โดยมี

	 	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่		 :		เลขที่	1	ซอยราษฎร์บูรณะ	27/1	ถนนราษฎร์บูรณะ	แขวงราษฎร์บูรณะ

	 	 	 	 	 เขตราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10140

	 	 เลขทะเบียนบริษัท		 :	0107536000315	(เดิมเลขที่	บมจ.	105)

	 	 โทรศัพท์		 :		02-2220000

	 	 โทรสาร		 :		02-4701144

	 	 อีเมล		 :	info@kasikornbank.com

	 	 K-Contact	Center		 :	02-8888888	(ภาษาไทย),	02-8888822	กด	2	(ภาษาจีนกลาง),	

	 	 	 	 	 02-8888800	(ภาษาอังกฤษ),	02-8888826	(ภาษาญี่ปุ่น),	

	 	 	 	 	 02-8888888	กด	*5	(ภาษาพม่า)

	 	 K-BIZ	Contact	Center	 :		02-8888822	(ภาษาไทย,	ภาษาจีนกลาง,	ภาษาอังกฤษ,	ภาษาญี่ปุ่น)

	 	 เว็บไซต์		 :		www.kasikornbankgroup.com

ชื่อ	ที่ตั้งสำานักงาน	หมายเลขโทรศัพท์	หมายเลขโทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียน	 -	หุ้นสามัญ		 :		บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 	 	 	 	 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 	 	 	 เลขที่	62	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110

	 	 	 	 	 โทรศัพท์		02-2292800	โทรสาร	02-3591259	

	 	 -	หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย		 :	บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

	 	 	 ครั้งที่	1/2552	ครบกำาหนดไถ่ถอน	พ.ศ.	2562		 	 เลขที่	1	ซอยราษฎร์บูรณะ	27/1	ถนนราษฎร์บูรณะ	แขวงราษฎร์บูรณะ

	 	 -	หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย		 	 เขตราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพมหานคร	10140

	 	 	 ครั้งที่	1/2553	ครบกำาหนดไถ่ถอน	พ.ศ.	2563		 	 โทรศัพท์	02-2220000	โทรสาร	02-4701144

	 	 -	หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

	 	 	 ครั้งที่	1/2555	ครบกำาหนดไถ่ถอน	พ.ศ.	2565

	 	 -	KASIKORNBANK	8	1/4%		 :		The	Bank	of	New	York	Mellon,

	 	 	 Subordinated	Bonds	due	2016	 	 One	Wall	Street,	New	York,	N.Y.	10286	U.S.A.

	 	 	 	 	 Tel.	(1)	(212)	495	1784	Fax	(1)	(212)	635	1799

ผู้สอบบัญชี 	 	 	 :		นายนิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2316

	 	 	 	 	 น.ส.สมบูรณ์	ศุภศิริภิญโญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3731

	 	 	 	 	 นางวิไล	บูรณกิตติโสภณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3920

	 	 	 	 	 บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด

	 	 	 	 	 อาคารเอ็มไพร์	ทาวเวอร์	ชั้น	50-51	

	 	 	 	 	 เลขที่	195	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	02-6772000	โทรสาร	02-6772222

ที่ปรึกษากฎหมาย 	 :		ดร.อภิชัย	จันทรเสน

     เลขที่	22	ซอยสุนทรศารทูล	(อ่อนนุช	21/1)	สุขุมวิท	77	เขตสวนหลวง	

	 	 	 	 	 กรุงเทพมหานคร	10250

     โทรศัพท์	02-7306969-76	โทรสาร	02-7306967-8

ข้อมูลอ้างอิง
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จำานวนหุ้นสามัญของธนาคาร ณ วันที่ 13 กันยายน 2556    
ทุนจดทะเบียน					3,048,614,697	หุ้น			มูลค่าหุ้นละ	10	บาท			รวมมูลค่า	30,486,146,970	บาท	 	
ทุนชำาระแล้ว						 2,393,260,193	หุ้น			มูลค่าหุ้นละ	10	บาท			รวมมูลค่า	23,932,601,930	บาท	

ธนาคารกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่	12	กันยายน	2556    
และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	ในวันที่	13	กันยายน	2556

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)	10	รายแรก*

	 1	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	 640,303,475	 	26.754	

	 2	 STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED	 204,421,415	 	8.542	

	 3	 CHASE	NOMINEES	LIMITED	42	 117,560,800	 	4.912	

	 4	 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY	 104,487,511	 	4.366	

	 5	 HSBC	(SINGAPORE)	NOMINEES	PTE	LTD	 58,259,343	 	2.434	

	 6	 NORTRUST	NOMINEES	LIMITED-NT0	SEC	LENDING	THAILAND	 51,649,532	 	2.158	

	 7	 CHASE	NOMINEES	LIMITED	1	 47,850,536	 	1.999	

	 8	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด	เพื่อผู้ฝาก	 38,272,964	 	1.599	

	 9	 THE	BANK	OF	NEW	YORK	MELLON-CGT	TAXABLE	 31,956,210	 	1.335	

	 10	 GIC	PRIVATE	LIMITED	-	C**	 31,844,400	 	1.331		

	 	 ผู้ถือหุ้นอื่น	 1,066,654,007	 	44.569		 

  ยอดรวมทุนชำาระแล้ว 2,393,260,193  100.000 

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	 1,221,041,351	 	51.02			

	 	 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	 1,172,218,842	 	48.98	

 ลำาดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้นสามัญที่ถือ สัดส่วน (ร้อยละ)

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หมายเหตุ :	 *	 รายชื่อผู้ถือหุ้น	10	รายแรก	จัดเรียงโดยบริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 **	 GIC	ถือหุ้นของธนาคารผ่าน	3	บัญชี	 โดยหากรวมทั้ง	3	บัญชีแล้ว	GIC	ถือหุ้นธนาคารคิดเป็นร้อยละ	1.721	ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว	และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

	 	 อันดับ	8	ของธนาคาร	
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	 ในปี	2556	ธนาคารกสกิรไทย	ได้รบัยกย่องจากสถาบนัต่างๆ	ดงันี้

ธนาคารกสกิรไทย

รางวัลด้านการบริหารจัดการ

	 •	รางวัลจากวารสาร	Corporate	Governance	Asia	 จำานวน	 

3	รางวัล	ได้แก่

 1. รางวัล Asia Best CEO (Investor Relations)	 มอบให้แก่	 

	 	 คุณบัณฑูร	 ลำ่าซำา	 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ 

	 	 บริหาร	ได้รับเป็นปีที่	3	ติดต่อกัน	(2554	-	2556)

 2. รางวัล Asia Best CFO (Investor Relations)	 มอบให้แก่	 

	 	 คุณขัตติยา	อินทรวิชัย	รองกรรมการผู้จัดการ

 3. รางวัล Best Investor Relations Company (Thailand)  

	 	 ได้รับเป็นปีที่	3	ติดต่อกัน	(2554	-	2556)

	 •	รางวลัจากนติยสาร	The	Asset	ได้แก่	รางวลัองค์กรทีม่กีารบรหิาร 

จัดการเป็นเลิศระดับแพลทินัม ในหมวดสถาบันการเงิน (The Asset  

Corporate Awards 2012 - Platinum Award, Banking and  

Finance sector) ได้รับเป็นปีที่	3	ติดต่อกัน	(2553	-	2555)

	 •	รางวัลจากงาน	 SET	 Awards	 2013	 ครั้งที่	 10	 จัดโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร	 

จำานวน	4	รางวัล	ได้แก่

 1. รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ (SET Award of Honor)  

  ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง 

  ปี 2551 - 2556

 2. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำาเนินงานดีเด ่น  

  (Outstanding Company Performance Award)

 3.  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด ้านนักลงทุนสัมพันธ ์ดี เด ่น  

  (Outstanding Investor Relations Award)

 4.  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น  

  (Outstanding Corporate Social Responsibility Award)

	 •	รางวัลจากกระทรวงแรงงาน	 ได้แก่	 รางวัลแรงงานสัมพันธ์ 

และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ประจำาปี 2556 ได้รับเป็นปีที่	8	ติดต่อกัน	 

(2549	-	2556)

กรรมการผู้จัดการ	
เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล
องค์กรที่มีการบริหารจัดการ
เป็นเลิศระดับแพลทินัม
ในหมวดสถาบันการเงิน	
จากนิตยสาร	The	Asset

ผู้บริหารธนาคาร	
เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล	
Channel	Excellence	
in	Branch	จากวารสาร	
Bill	Payments	Asia

กรรมการผู้จัดการ	พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร	
เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ
ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำาเนินงานดีเด่น	
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น	
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น	
รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน	
และรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการหลักทรัพย์
แก่นักลงทุนรายย่อย	ในงาน	SET	Awards	ประจำาปี	2556

ผู้บริหารธนาคาร	
เป็นผู้แทนธนาคาร
รับรางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่น	
ด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน	
ประจำาปี	2556	
จากกระทรวงแรงงาน
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รางวัลด้านการให้บริการ

	 •	รางวัลจากวารสาร	The	Asian	Banker	จำานวน	3	รางวัล	ได้แก่

 1. รางวลั Best Retail Bank in Thailand ได้รบัเป็นปีที	่4	ตดิต่อกนั	 

	 	 (2553	-	2556)

 2. รางวัล Best Cash Management Bank in Thailand ได้รับ 

	 	 เป็นปีที่	2	ติดต่อกัน	(2555	-	2556)

 3. รางวัล Best Managed Banks Achievement Awards 2013

	 •	รางวัลจากนิตยสาร	ABF	จำานวน	2	รางวัล	ได้แก่

 1. Thailand Domestic Cash Management Bank of The Year

 2. Thailand Domestic Trade Finance Bank of the Year

	 •	รางวัลจากนิตยสาร	Alpha	Southeast	Asia	จำานวน	2	รางวัล	

ได้แก่

 1. Best Bank in Thailand ได้รับเป็นปีที่	 2	 ติดต่อกัน	 

	 	 (2555	-	2556)

 2. Best Cash Management Bank in Thailand ได้รับเป็น 

	 	 ปีที่	2	ติดต่อกัน	(2555	-	2556)

	 •	รางวัลจากนิตยสาร	The	European	ได้แก่	รางวัล SME Bank  

of the Year 2013 - Asia

	 •	รางวัลจากวารสารการเงินการธนาคาร	 ได้แก่	 รางวัลธนาคาร

ลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2556 (Best Retail Bank 2013) ได้รับเป็นปีที่	6	

ติดต่อกัน	(2551	-	2556)

	 •	รางวัลจากนิตยสาร	The	Asset	จำานวน	2	รางวัล	ได้แก่

 1.  รางวัล Best in Treasury and Working Capital SMEs,  

  Thailand 

 2.  รางวัล Best Regional Cash Management Solution

	 •	รางวัลจากสมาคมตราสารหนี้ไทย	จำานวน	6	รางวัล	ได้แก่

 1.  Best Bond House	ได้รับเป็นปีที่	6	ติดต่อกัน	(2551	-	2556)

 2.  Deal of the Year	ได้รับเป็นปีที่	6	ติดต่อกัน	(2551	-	2556)

 3.  Most Creative Issue ได้รบัเป็นปีที	่3	ตดิต่อกนั	(2554	-	2556)

 4.  Best Dealer Compliance

 5.  Dealer of the Year

 6.  Best Ministry of Finance’s Counterparty

	 •	รางวัลจากวารสาร	Bill	Payments	Asia	ได้แก่	รางวัล Channel 

Excellence in Branch 

	 •	รางวัลจากงาน	 “หุ ้นขวัญใจมหาชน	 ปี	 2555”	 ซึ่งจัดโดย

หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น	 ธุรกิจ	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

ได้แก่	รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มธุรกิจการเงิน 

กรรมการผู้จัดการ	
เป็นผู้แทนธนาคาร
รับรางวัลธนาคาร

เพื่อรายย่อยแห่งปี	2556	
จากงาน	Money	

&	Banking	Awards	2013	
จัดโดยวารสาร

การเงินการธนาคาร

ผู้บริหารธนาคาร	
เป็นผู้แทนธนาคาร

รับรางวัล	Best	Bond	
House	จากสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย	

ผู้บริหารธนาคาร	
เป็นผู้แทนธนาคาร

รับรางวัล	Best	Retail	
Bank	in	Thailand	จาก

วารสาร	The	Asian	Banker	

ธนาคารรับรางวัล	
สุดยอดธนาคาร

เพื่อเอสเอ็มอีในภูมิภาค
เอเซียประจำาปี	2013	จาก
นิตยสาร	The	European

ผู้บริหารธนาคาร	
เป็นผู้แทนธนาคาร

รับรางวัลธนาคารที่ดีที่สุด
ในประเทศไทย	และรางวัล

ธนาคารยอดเยี่ยม
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการเงินของไทย	
จากนิตยสาร	Alpha	

Southeast	Asia	
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รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

	 •	รางวัลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพลังงาน	จำานวน	2	รางวัล	ได้แก่

 1. รางวลัธนาคารผูส้นบัสนนุโครงการด้านการประหยดัพลงังาน 

  ยอดเยี่ยม (ESCO Excellence Supporting Bank Award)	 

	 	 ได้รับเป็นปีที่	2	ติดต่อกัน	(2555	-	2556)

 2. รางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงาน 

  ทดแทน ประเภทสมาคม องค์กรหน่วยงาน (ภาคเอกชน)

	 •	รางวัลจาก	LEED-NC	Platinum	 ได้แก่	 รางวัล LEED-NC  

Platinum ประเภท อาคารใหม่แห่งแรกของไทย

	 •	รางวัลจากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม	(CSRI)	 ได้แก่	 รางวัลบริษัท 

ที่ให้ความสำาคัญ และดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

	 •	รางวัลจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	(CSR	Club)	 ได้แก่	

รายงานความยั่งยืนดีเด่นประจำาปี 2556 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด 

	 •	รางวลัจากนติยสาร	Reader’s	Digest	ประเทศไทย	ได้แก่	รางวลั 

Reader’s Digest Trusted Brand 2013 ประเภท Gold Winner ในหมวด 

Investment Fund Company ได้เป็นปีที่	6	ติดต่อกัน	(2551	-	2556)

	 •	รางวัลจากงาน	Money	&	Banking	Awards	2013	โดยนิตยสาร

การเงินธนาคาร	จำานวน	2	รางวัล	ได้แก่

 1.  รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทกองทุนตราสารหนี้  

  ได้แก่ กองทุนเปิด เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม 

 2.  รางวลักองทนุยอดเยีย่มแห่งปี ประเภทกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

  ได้แก่ กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 

 •	รางวัลจากงาน	Thailand	Smart	Money	 ครั้งที่	3	 โดยเครือ

หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ	ได้แก่	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บริการ

ในดวงใจ ประเภทกองทุน LTF/RMF 

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด 

	 •	รางวลัจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและนติยสารการเงนิ

ธนาคาร	จำานวน	2	รางวัล	ได้แก่

 1.  รางวัล บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมปี 2556 ประเภทรายย่อย 

 2.  รางวัล บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมปี 2556 ประเภทสถาบัน 

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด 

	 •	รางวลัจากบรษิทั	กรงัด์ปรซ์ีอนิเตอร์เนชัน่แนล	จำากดั	ได้แก่	รางวลั  

Best Car Leasing of The Year ได้รบัเป็นปีที	่5	ตดิต่อกนั	(2552	-	2556)

ธนาคารรับรางวัลมาตรฐานระดับโลก	LEED-NC	Platinum	ประเภทอาคารใหม่
แห่งแรกของไทย

กรรมการผู้จัดการ	เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มธุรกิจการเงิน	
จากงาน	“หุ้นขวัญใจมหาชนปี	2555”	ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการบริหาร	บลจ.	กสิกรไทย	เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัล
กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี	2556	จำานวน	2	รางวัล	คือ	รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี	
ประเภทกองทุนตราสารหนี้	และรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี	
ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	จากงาน	Money	&	Banking	Awards	2013



ธนาคารกสิกรไทย

291	 ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)

	 สาขาและสำานักงานย่อยในประเทศ

	 สำานักงานแลกเปลี่ยนเงิน

	 ศนูยบ์รกิารและมมุรบัรองลกูคา้เดอะวสิดอม	

	 ศูนย์ธุรกิจลูกค้าบรรษัท

	 ศูนย์บริการธุรกิจ

	 ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ

	 สาขาและสำานักงานผู้แทนในต่างประเทศ

317	 บริษัทของธนาคารกสิกรไทย
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ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)

สำ�นักง�นใหญ่
ที่ตั้ง		 	 	 :		เลขที่	1	ซอยราษฎร์บูรณะ	27/1	ถนนราษฎร์บูรณะ	แขวงราษฎร์บูรณะ	เขตราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพมหานคร	

	 	 	 	 	 รหัสไปรษณีย์	10140		

โทรศัพท์		 	 :		02-2220000

โทรสาร		 	 :	 02-4701144

อีเมล	 	 	 :	 info@kasikornbank.com

K-Contact	Center		 :		02-8888888	(ภาษาไทย),	02-8888822	กด	2	(ภาษาจีนกลาง),	02-8888800	(ภาษาอังกฤษ),	

	 	 	 	 	 02-8888826	(ภาษาญี่ปุ่น),	02-8888888	กด	*5	(ภาษาพม่า)

K-BIZ	Contact	Center	 :	 02-8888822	(ภาษาไทย,	ภาษาจีนกลาง,	ภาษาอังกฤษ,	ภาษาญี่ปุ่น)

สวิฟท์	 	 	 :	 KASITHBK

เว็บไซต์			 	 :		www.kasikornbankgroup.com			

ส�ข�และศูนย์ให้บริก�รท�งก�รเงิน	
	 ส�ข�และสำ�นักง�นย่อยในประเทศ	 965	ส�ข�

	 1.	 ส�ข�ในประเทศ	 	 	 869	ส�ข�	

	 	 -	 เขตกรุงเทพมหานคร	 291	สาขา

	 	 -	 ส่วนภูมิภาค	 	 	 578	สาขา

	 2.	 สำ�นักง�นย่อยในประเทศ	 96	ส�ข�	

	 	 -	 เขตกรุงเทพมหานคร	 14	สาขา

	 	 -	 ส่วนภูมิภาค	 	 	 82	สาขา

	 สำ�นักง�นแลกเปลี่ยนเงิน	 	 135	ส�ข�

	 ศูนย์บริก�รและมุมรับรองลูกค้�เดอะวิสดอม	 75	ส�ข�

	 ศูนย์ธุรกิจลูกค้�บรรษัท		 	 8	ศูนย์

	 ศูนย์บริก�รธุรกิจ	 	 	 63	ศูนย์

	 ศูนย์ธุรกิจลูกค้�ผู้ประกอบก�ร*	 127	ศูนย์

	 ส�ข�และสำ�นักง�นผู้แทนในต่�งประเทศ	 10	ส�ข�

บริษัทของธนาคารกสิกรไทย	 5	บริษัท

ธนาคารกสิกรไทย

*	จ�านวนศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการอาจมีมากกว่า	1	ศูนย์	ใน	1	สาขา



292 
รายงานประจ�าปี	2556

เขตกรุงเทพมห�นคร	291	ส�ข�
สาขาในประเทศ	869	สาขา

		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร 		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

043.	 ดินแดง	 02-2481841	 02-2481843
044.	 เดอะไนน์	เซ็นเตอร์	พระราม	9	 02-7167925-9	 02-7167930
045.	 เดอะมอลล์	ท่าพระ	 02-4777343-7	 02-4777348
046.	 เดอะมอลล์	บางกะปิ	 02-3744261-3	 02-3747298
047.	 เดอะมอลล์	บางแค	 02-4549023-6	 02-4549027
048.	 ตลาด	อ.ต.ก.	(จตุจักร)	 02-2783137-41	 02-2783145
049.	 ตลาดนัดสวนจตุจักร	 02-2724790-3	 02-2724802
050.	 ตลาดพลู	 02-8914022-9	 02-8914278
051.	 ตลาดพัฒนาการ	 02-3217426-7	 02-3217425
052.	 ตลาดมีนบุรี	 02-5407972-4	 02-5408146
053.	 ตลาดวงศกร	สายไหม	 02-5634357-61	 02-5634362
054.	 เตาปูน	 02-9113126-8	 02-9113129
055.	 ถนนกัลปพฤกษ์	 02-8975035-7	 02-8975059
056.	 ถนนข้าวสาร	 02-2805904-8	 02-2805909
057.	 ถนนคอนแวนต์	(ลิเบอร์ตี้สแควร์)	 02-2338601-5	 02-2338606
058.	 ถนนจันทน์	 02-2129788-9	 02-6730438
059.	 ถนนเจริญนคร	36	 02-8627920-2	 02-8627924
060.	 ถนนเจริญรัถ	 02-4370256-8	 02-4370259
061.	 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์	 02-2379858-62	 02-2379863
062.	 ถนนนวมินทร์	36	 02-3740269-72	 02-3750986
063.	 ถนนนวลจันทร์	 02-3638949-53	 02-3638954
064.	 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล	 02-4166184-5	 02-4166362
065.	 ถนนบางนา-ตราด	กม.	4	 02-3973570-2	 02-3973568
066.	 ถนนประชาชื่น	 02-5869352-3	 02-5860757
067.	 ถนนประชาราษฎร์	สาย	2	 02-9128045-6	 02-9128047
068.	 ถนนประชาอุทิศ	 02-4287390-2	 02-4283987
069.	 ถนนประดิพัทธ	 02-6184168-70	 02-6186042
070.	 ถนนพระรามที่	2	 02-8940274-7	 02-4165554
071.	 ถนนพระรามที่	3	 02-6834250-3	 02-6834264
072.	 ถนนพระรามที่	9	 02-7196809-16	 02-3184820
073.	 ถนนพัฒนาการ	20	 02-7178870-3	 02-3198352
074.	 ถนนพาณิชยการธนบุรี	 02-8657364-5	 02-8657367
075.	 ถนนเพชรบุรี	17	 02-2555320-4	 02-2555325
076.	 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	 02-3184700-1	 02-7165209
077.	 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่		 02-3691834-8	 02-3691839	

(อิตัลไทย	ทาวเวอร์)	
078.	 ถนนมหาไชย	 02-6210764-6	 02-2264805
079.	 ถนนมังกร	 02-2245070-1	 02-2245178
080.	 ถนนร่มเกล้า	32	 02-7376082-6	 02-7376087
081.	 ถนนรัชดาภิเษก	(ตากสิน-ท่าพระ)	 02-4768856-8	 02-4768862
082.	 ถนนรัชดาภิเษก		 02-2640213-6	 02-2640221	

(สุขุมวิท-พระรามที่	4)	
083.	 ถนนรัชดาภิเษก	15	 02-2754072-6	 02-2754077
084.	 ถนนรัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	 02-6932460-9	 02-6932472
085.	 ถนนรางน�้า	 02-6424611-6	 02-6400128

001.	 กล้วยน�้าไท	 02-3673111-7	 02-3673109
002.	 การบินไทย	 02-5136243-6	 02-5136982
003.	 กิ่งเพชร	 02-6120463-74	 02-6121550
004.	 คณะสาธารณสุขศาสตร์		 02-3545124-8	 02-3545129	

มหาวิทยาลัยมหิดล	
005.	 คริสตัล	ดีไซน์	เซ็นเตอร์	 02-1022470-4	 02-1022475
006.	 คลองจั่น	 02-7337136-40	 02-7337141
007.	 คลองเตย	 02-6712042-7	 02-2495011
008.	 คลองถม	 02-2213239-40	 02-2213868
009.	 คลองสาน	 02-4370260-2	 02-4393344
010.	 จตุจักรพลาซ่า	 02-2659502-6	 02-2659507
011.	 จรัญสนิทวงศ์	11	 02-4120068-71	 02-4128296
012.	 จักรวรรดิ	 02-2255807-8	 02-2259675
013.	 จามจุรี	สแควร์	 02-1605085-9	 02-1605090
014.	 เจริญกรุง	 02-6232609-12	 02-6232614
015.	 ช่องนนทรี	 02-2852071-3	 02-6780844
016.	 โชคชัย	4	 02-5398735-7	 02-5304584
017.	 ซอยคู้บอน	 02-5092169-70	 02-5092680
018.	 ซอยจารุรัตน์	 02-6517093-8	 02-2533537
019.	 ซอยเจริญราษฎร์	7	 02-2919280-1	 02-2919812
020.	 ซอยแฉล้มนิมิตร	(ประดู่	1)	 02-6884250-4	 02-2911079
021.	 ซอยวัชรพล	 02-5090013-4	 02-5090019
022.	 ซอยวิภาวดีรังสิต	2	(หอการค้า)	 02-2768511-3	 02-2768725
023.	 ซอยอุดมสุข	 02-3617666-7	 02-3617668
024.	 ซีคอน	บางแค	 02-4582810-4	 02-4582815
025.	 ซีคอนสแควร์	 02-7218554-61	 02-7218562
026.	 ซีคอนสแควร์	2	 02-3217432-6	 02-3217437
027.	 ซีพี	ทาวเวอร์	 02-2383044-8	 02-2383049
028.	 เซ็นทรัล	ชิดลม	 02-2554804-8	 02-2554809
029.	 เซ็นทรัล	บางนา	 02-3987240-2	 02-3988483
030.	 เซ็นทรัล	บางนา	2	 02-3985820-1	 02-3985827
031.	 เซ็นทรัล	ปิ่นเกล้า	 02-4243595-6	 02-4242834
032.	 เซ็นทรัล	พระรามที่	2	 02-8724250-2	 02-8724555
033.	 เซ็นทรัล	พระรามที่	3	 02-6736338-9	 02-6736240
034.	 เซ็นทรัล	รามอินทรา	 02-5212813-4	 02-5211140
035.	 เซ็นทรัล	ลาดพร้าว	 02-5411543-5	 02-5411548
036.	 เซ็นทรัล	ลาดพร้าว	2	 02-5411631-4	 02-5411635
037.	 เซ็นทรัลพลาซา	แกรนด์	 02-1603813-7	 02-1603818	

พระราม	9
038.	 เซ็นทรัลเวิลด์	 02-2510231-5	 02-2510236
039.	 เซฟ-อี	พุทธมณฑล	สาย	2	 02-4479461-5	 02-4479494	

(ปิ่นเกล้า)
040.	 เซียงกง	 02-6394041-5	 02-2374990
041.	 ดาวคนอง	 02-8775671-2	 02-4764463
042.	 ดิ	อเวนิว	รัชโยธิน	 02-5126013-6	 02-5126148

สาขาและสำานักงานย่อยในประเทศ	965	สาขา
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ธนาคารกสิกรไทย

		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร 		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

086.	 ถนนรามค�าแหง	 02-3141871-2	 02-3141873
087.	 ถนนรามค�าแหง	151	 02-3730981-3	 02-3730985
088.	 ถนนรามค�าแหง	53	 02-3740756-7	 02-3759239
089.	 ถนนรามอินทรา	 02-5523060-2	 02-9716515
090.	 ถนนลาดหญ้า	 02-8614415-25	 02-4380538
091.	 ถนนวุฒากาศ	 02-8754536	 02-8754535
092.	 ถนนศรีนครินทร์	กม.	9	 02-3935850-4	 02-3617236
093.	 ถนนสวนผัก	 02-4485321-5	 02-4485326
094.	 ถนนสาทร	 02-6338013-6	 02-6338018
095.	 ถนนสาธุประดิษฐ์	 02-6740164-70	 02-2122900
096.	 ถนนสิรินธร	 02-4230787	 02-4230918
097.	 ถนนสุขสวัสดิ์	 02-8770350-5	 02-8771090
098.	 ถนนสุขุมวิท	55	(ซอยทองหล่อ	1)	 02-7125067-9	 02-7125139
099.	 ถนนสุขุมวิท	55	(ซอยทองหล่อ	20)	 02-1780904-8	 02-1780909
100.	 ถนนสุขุมวิท	55	(ซอยทองหล่อ	9)	 02-7128770-2	 02-3900457
101.	 ถนนเสรีไทย	46	(สวนสยาม)	 02-5182040-1	 02-5182043
102.	 ถนนหลังสวน	 02-6571642-6	 02-6571641
103.	 ถนนหลานหลวง	 02-6281391-6	 02-6281406
104.	 ถนนอโศกดินแดง	 02-6418660-2	 02-2477552
105.	 ถนนเอกชัย-บางบอน	 02-4530562-3	 02-4530702
106.	 ท็อปส์	มาร์เก็ตเพลส	สีลม	 02-1010214-8	 02-1010219
107.	 ท่าน�้าราชวงศ์	 02-2245490-1	 02-2249244
108.	 ท่าพระ	 02-8680125-35	 02-4578812
109.	 ท่าเรือสาธุประดิษฐ์	 02-2950123-5	 02-2946661
110.	 ท่าอากาศยานดอนเมือง	 02-5043301-5	 02-5043306
111.	 ทุ่งครุ	 02-8735140-1	 02-8735144
112.	 เทเวศร์	 02-2814182-3	 02-6285050
113.	 เทสโก้	โลตัส	บางแค	 02-4548304-8	 02-4548309
114.	 เทสโก้	โลตัส	ประชาชื่น	 02-5872010-4	 02-5872015
115.	 เทสโก้	โลตัส	ปิ่นเกล้า	 02-4332530-3	 02-4332543
116.	 เทสโก้	โลตัส	พระรามที่	1	 02-2191836-40	 02-2191842
117.	 เทสโก้	โลตัส	พระรามที่	2	 02-4154514-8	 02-4154510
118.	 เทสโก้	โลตัส	พระรามที่	3	 02-2943703-4	 02-2943712
119.	 เทสโก้	โลตัส	มีนบุรี	 02-5402740	 02-5402772
120.	 เทสโก้	โลตัส	ลาดพร้าว	 02-9393682-4	 02-9393265
121.	 เทสโก้	โลตัส	สุขาภิบาล	3	 02-9166743-4	 02-9166881
122.	 เทียมร่วมมิตร	 02-2744200	 02-2744203
123.	 ธนบุรี	 02-8614357-64	 02-4389921
124.	 นวมินทร์	ซิตี้	อเวนิว	 02-9072010-3	 02-9072110
125.	 นางเลิ้ง	 02-6298810-7	 02-6299379
126.	 นานาเหนือ	 02-6550735-7	 02-2530298
127.	 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	 02-3260874-7	 02-3260863
128.	 บรรทัดทอง	 02-2154674-5	 02-2155971
129.	 บางกระบือ	 02-6690870-6	 02-6690877
130.	 บางขุนเทียน	 02-8780023-4	 02-8780526

131.	 บางขุนนนท์	 02-8825818	 02-8825495
132.	 บางเขน	 02-9301234-7	 02-5139040
133.	 บางแค	 02-8010610-9	 02-4542891
134.	 บางซ่อน	 02-9108768-9	 02-5870094
135.	 บางซื่อ	 02-5870219-21	 02-5870652
136.	 บางบอน	 02-8998330-7	 02-4164396
137.	 บางปะกอก	 02-8744764-5	 02-4283523
138.	 บางพลัด	 02-8853333-6	 02-4346197
139.	 บางโพ	 02-9126790-3	 02-5857700
140.	 บางมด	 02-8700224-30	 02-4282025
141.	 บางยี่ขัน	 02-8830163-9	 02-4331337
142.	 บางรัก	 02-6306370-7	 02-2667540
143.	 บางล�าภู	 02-2815187-90	 02-6290947
144.	 บ้านหม้อ	 02-2253089-90	 02-2253291
145.	 บิ๊กซี	ดอนเมือง	(สะพานใหม่)	 02-5214354-5	 02-5214361
146.	 บิ๊กซี	บางบอน	 02-4172351-5	 02-4172356
147.	 บิ๊กซี	บางปะกอก	 02-4289833-5	 02-4289857
148.	 บิ๊กซี	ประชาอุทิศ	 02-4643808-9	 02-4643919
149.	 บิ๊กซี	พระรามที่	2	(ท่าข้าม)	 02-4165037-8	 02-4168062
150.	 บิ๊กซี	พระรามที่	4	 02-2597132-6	 02-2597137
151.	 บิ๊กซี	พระรามที่สอง	2		 02-4513756-7	 02-4513760	

(การเคหะธนบุรี	3)	
152.	 บิ๊กซี	เพชรเกษม	2		 02-4217631-2	 02-4217622	

(พุทธมณฑล	สาย	3)	
153.	 บิ๊กซี	ร่มเกล้า	 02-5438273-7	 02-5438278
154.	 บิ๊กซี	รัชดาภิเษก	 02-2480290-4	 02-2480295
155.	 บิ๊กซี	ราชด�าริ	 02-2505430-4	 02-2505435
156.	 บิ๊กซี	รามอินทรา	 02-5514001-3	 02-5514005
157.	 บิ๊กซี	ราษฎร์บูรณะ	 02-8731268	 02-8731269
158.	 บิ๊กซี	ลาดพร้าว	2	(ซอย	9)	 02-5120463-4	 02-5120458
159.	 บิ๊กซี	สะพานควาย	 02-6167468-70	 02-6167471
160.	 บิ๊กซี	สายไหม	 02-5360403-6	 02-5360422
161.	 บิ๊กซี	อ่อนนุช	 02-3111021-5	 02-3111017
162.	 บุคคโล	 02-8776689-96	 02-4772812
163.	 โบ๊เบ๊	ทาวเวอร์	 02-2829674-6	 02-2829803
164.	 ประชานิเวศน์	1	 02-9543334-7	 02-5892914
165.	 ประดิษฐ์มนูธรรม	 02-5150506-10	 02-5150511
166.	 ประตูน�้าปทุมวัน	 02-2080112-7	 02-2080096
167.	 ประเวศ	 02-7260484-7	 02-7260494
168.	 ปาร์คเวนเชอร์	 02-2522177-9	 02-2522055
169.	 ปิ่นเกล้า	 02-8846380-90	 02-4339920
170.	 พระโขนง	 02-7110203-8	 02-7111682
171.	 พรานนก	 02-8661323-7	 02-8661328
172.	 พัฒน์พงศ์	 02-6370041-8	 02-6370477
173.	 พันธุ์ทิพย์	ประตูน�้า		 02-2547140-4	 02-2547145
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174.	 พาราไดซ์	พาร์ค	 02-7871922-5	 02-7872149
175.	 เพชรเกษม	51	 02-8013626-9	 02-4542975
176.	 เพชรเกษม	อเวนิว	บางแค	 02-8092747-8	 02-8093313
177.	 เพียวเพลส	รามค�าแหง	110	 02-3723589-93	 02-3723594
178.	 แพลทินั่ม	แฟชั่นมอลล์	 02-1219544-8	 02-1219549
179.	 โพธิ์สามต้น	 02-8910037-8	 02-4654660
180.	 ฟอร์จูนทาวน์	 02-2467519-23	 02-2467524
181.	 แฟชั่นไอส์แลนด์	รามอินทรา	 02-5194813-6	 02-5194817
182.	 มหาพฤฒาราม	 02-6390740-9	 02-2365566
183.	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		 02-5794510	 02-5794595	

บางเขน	
184.	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		 02-2260536-7	 02-2260643	

ท่าพระจันทร์	
185.	 มันนี่พาร์ค	มาบุญครองเซ็นเตอร์	 02-6863940-2	 02-6863943
186.	 มาบุญครองเซ็นเตอร์	 02-2164820	 02-2164821
187.	 มีนบุรี	 02-9187708-12	 02-5181475
188.	 แม็กซ์แวลู	พัฒนาการ	 02-7221004-8	 02-3222589
189.	 แม็กซ์แวลู	หลักสี่	 02-5217932-4	 02-5217942
190.	 แม็คโคร	จรัญสนิทวงศ์	 02-4113274-6	 02-4114410
191.	 ยศเส	 02-2246075-6	 02-2244819
192.	 ยานนาวา	 02-6755120-7	 02-2123281
193.	 ยูเนี่ยน	มอลล์	ลาดพร้าว	 02-5111227-8	 02-5111342
194.	 เยาวราช	 02-6230016-9	 02-2264806
195.	 ราชด�าริ	 02-2534997-9	 02-2531423
196.	 ราชวัตร	 02-2437815-7	 02-6685637
197.	 รามค�าแหง	2	 02-3977185-9	 02-3977190
198.	 โรงพยาบาลกรุงเทพ	 02-7165534-8	 02-7165539
199.	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 02-2511420-2	 02-2511423
200.	 โรงพยาบาลศิริราช	 02-4184124-5	 02-4184245
201.	 ลาดกระบัง	 02-7390187-94	 02-3267198
202.	 ลาดพร้าว	10	 02-9387425-9	 02-5125565
203.	 ลาดพร้าว	101	 02-7368047-8	 02-7368128
204.	 ลาดพร้าว	25	 02-9383040-2	 02-5131603
205.	 ลาดพร้าว	67	 02-9330960-8	 02-5393273
206.	 ลาดพร้าว	71	 02-5303866-9	 02-5303624
207.	 ลาดพร้าว	92	 02-5304958-60	 02-5304966
208.	 ลาดพร้าว	99	 02-5300545-7	 02-5300548
209.	 โลตัส	ทาวน์อินทาวน์	 02-5149037-41	 02-5149042
210.	 โลตัส	บางกะปิ	 02-3750211-4	 02-3750198
211.	 โลตัส	พระรามที่	4	 02-6727953	 02-6714661
212.	 โลตัส	เพชรเกษม	81	 02-4892071-5	 02-4892076
213.	 โลตัส	รามอินทรา	109	 02-1753435-9	 02-1753440
214.	 โลตัส	วังหิน	 02-5786341-5	 02-5786346
215.	 โลตัส	สุขาภิบาล	1	 02-9479271-3	 02-9479103
216.	 โลตัส	สุขุมวิท	101/1	 02-3613966-70	 02-3613971

217.	 โลตัส	สุทธิสาร	 02-2769067-9	 02-2769095
218.	 วงเวียน	22	กรกฎา	 02-6230030-2	 02-2249860
219.	 วงศ์สว่าง	ทาวน์	เซ็นเตอร์	 02-5867624-7	 02-5869821
220.	 วงแหวนรอบนอก	 02-8996930-9	 02-4160356	

(เอกชัย-บางบอน)
221.	 วรจักร	 02-6210244-7	 02-6210064
222.	 วอเตอร์เกท	พาวิลเลี่ยน	ประตูน�้า	 02-2501834-8	 02-2501839
223.	 วังบูรพา	 02-6237681-90	 02-2250344
224.	 วัดไทร	 02-8936285-93	 02-4165371
225.	 ศรีวรา	ทาวน์อินทาวน์	 02-5590080-2	 02-5590086
226.	 ศาลยุติธรรม	 02-5128130-4	 02-5128135
227.	 ศิริราช	 02-4110232-4	 02-4110520
228.	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์		02-3543226-7	 02-3543791	

(ร.พ.รามาธิบดี)	
229.	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ		 02-1439648-52	 02-1439659	

(อาคาร	B)	
230.	 สถานีขนส่งสายใต้		 02-8946020-4	 02-8946025	

พุทธมณฑล	สาย	1	
231.	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 02-3264771-5	 02-3264776	

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
232.	 สนามเป้า	 02-6172315-6	 02-6172842
233.	 สยามพารากอน	 02-6109404-8	 02-6109409
234.	 สยามสแควร์	 02-6581755-9	 02-6581754
235.	 สรงประภา-ดอนเมือง	 02-5664345-6	 02-5664347
236.	 สวนจตุจักร	 02-6176040-7	 02-2720857
237.	 สวนพลู	 02-6794246-53	 02-2131362
238.	 สวนมะลิ	 02-2245970-1	 02-2246173
239.	 สะพานกรุงธน	 02-8830172-9	 02-4334554
240.	 สะพานพุทธ	 02-6237504-8	 02-6237613
241.	 สะพานเหลือง	 02-6116183-6	 02-2159240
242.	 สะพานใหม่	ดอนเมือง	 02-9725512-20	 02-5526544
243.	 สาทร	(เซนต์หลุยส์	3)	 02-2123533-4	 02-2123652
244.	 สาทร	สแควร์	 02-1632716-20	 02-1632721
245.	 ส�านักถนนเสือป่า	 02-2213131-8	 02-2256573
246.	 ส�านักพหลโยธิน	 02-2733337	 02-2731399
247.	 ส�านักราษฎร์บูรณะ	 02-8713650-5	 02-8713645
248.	 ส�านักสีลม	 02-2325001	 02-2347445
249.	 ส�าเหร่	 02-4380050-1	 02-4378236
250.	 สี่แยกเกษตร	 02-5615231-2	 02-5615475
251.	 สี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลอง	 02-6784101-4	 02-6784105	

ช่องนนทรี	
252.	 สี่แยกทศกัณฑ์	 02-4103503-4	 02-4103887
253.	 สี่แยกบางนา	 02-7452900-5	 02-7452905
254.	 สี่แยกราชวงศ์	 02-2256527-9	 02-2255753
255.	 สี่แยกวังหิน	 02-9404824-8	 02-9404840



295 
ธนาคารกสิกรไทย

ภ�คกล�ง	196	ส�ข�
ส่วนภมูภิาค	578	สาขา

		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร 		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

256.	 สี่แยกสะพานกรุงเทพ	 02-6890092-8	 02-6890694
257.	 สีลม	ซอย	1	(อาคารซิลลิค	เฮ้าส์)	 02-2330721-5	 02-2330726
258.	 สีลม	ซอย	22	 02-2352540-4	 02-2352545
259.	 สุขาภิบาล	1	(บางบอน)	 02-4544331-2	 02-4544333
260.	 สุขุมวิท	1	(บ�ารุงราษฎร์)	 02-2552324-8	 02-2552329
261.	 สุขุมวิท	101	 02-7417661-5	 02-7418352
262.	 สุขุมวิท	11	 02-2538623-4	 02-2558600
263.	 สุขุมวิท	15	 02-2537381-5	 02-2537386
264.	 สุขุมวิท	18	(เอ็กเชน	ทาวเวอร์)	 02-2614054-8	 02-2614059
265.	 สุขุมวิท	21	(อาคารเสริมมิตร)	 02-2600112-6	 02-2600117
266.	 สุขุมวิท	23	 02-2614060-4	 02-2614065	

(อาคารอินเตอร์	เชนจ)
267.	 สุขุมวิท	33	(บางกะปิ)	 02-2610151-7	 02-2610164
268.	 สุขุมวิท	57	 02-7141089-93	 02-3900784
269.	 สุขุมวิท	6	 02-2551861-5	 02-2551866	

(อาคารทูแปซิฟิคเพลส)
270.	 สุขุมวิท	71	 02-3925012-6	 02-3925017
271.	 สุทธิสาร	 02-6169990-5	 02-6169997
272.	 สุรวงศ์	 02-6394056-60	 02-6390927
273.	 สุวินทวงศ์	หนองจอก	 02-9880680-5	 02-9880692
274.	 เสาชิงช้า	 02-6220034-6	 02-6221344
275.	 ห้วยขวาง	 02-6921375-9	 02-2761820
276.	 หัวหมาก	 02-7322560-3	 02-3756487
277.	 หัวหมาก	ทาวน์	เซ็นเตอร์	 02-3143061-2	 02-3143720
278.	 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	 02-2458140-1	 02-6446881
279.	 อโศก	 02-2040188-92	 02-2040193
280.	 อ่อนนุช	 02-7425080-4	 02-3325285
281.	 อ่อนนุช	39	 02-3226514-5	 02-7213031
282.	 ออลซีซั่นส์	เพลส	 02-2514610-4	 02-2514615
283.	 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์	 02-2366063-7	 02-2366068
284.	 อาคารซันทาวเวอร์ส	 02-2738186-90	 02-2738191
285.	 เอกมัย	 02-7141081-8	 02-7140410
286.	 เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	(ปตท.)	 02-5370352-6	 02-5370357
287.	 เอ็นมาร์ค	พลาซ่า	บางกะปิ	 02-3781527-8	 02-3782383
288.	 เอ็มไพร์ทาวเวอร์	 02-6701755-8	 02-6701759
289.	 เอสพละนาด	รัชดาภิเษก	 02-6609224-8	 02-6609229
290.	 เออร์เบิน	สแควร์	(ประชาชื่น	12)	 02-5910677	 02-5910921
291.	 ไอที	สแควร์	 02-5760691-5	 02-5760696

ก�ญจนบุรี	 	
001.	 กาญจนบุรี	 034-511203	 034-512382
002.	 ท่าม่วง	กาญจนบุรี	 034-613081-5	 034-613086
003.	 ท่าเรือ	 034-636859-60	 034-561994
004.	 โรบินสัน	กาญจนบุรี	 034-603320-4	 034-603325
ชัยน�ท	 	
005.	 ชัยนาท	 056-411264	 056-411331
006.	 วัดสิงห์	 056-461080-3	 056-461085
007.	 สรรคบุรี	 056-481362-3	 056-481004
008.	 หันคา	 056-451373-5	 056-451378
นครน�ยก
009.	 นครนายก	 037-321159-64	 037-311854
010.	 องครักษ์	 037-391486-90	 037-391492
นครปฐม	 	
011.	 ก�าแพงแสน	 034-355126-7	 034-355393
012.	 ตลาดปฐมมงคล	นครปฐม	 034-256627-8	 034-253554
013.	 ตลาดองค์พระปฐมเจดีย์	 034-273469-71	 034-273209
014.	 ถนนพุทธมณฑล	สาย	4		 02-4296431-5	 02-4296427	

(ตลาดศรีสวัสดิ์)	
015.	 ถนนพุทธมณฑล	สาย	5		 02-8118405-9	 02-8118410	

(ตลาดเสรี)	
016.	 ถนนเพชรเกษม	นครชัยศรี	 034-230513-6	 034-230517
017.	 ถนนเพชรเกษม	นครปฐม	 034-213387-9	 034-213390
018.	 เทสโก้	โลตัส	นครชัยศรี	 034-332260-4	 034-332265
019.	 เทสโก้	โลตัส	นครปฐม	 034-252227-8	 034-252337
020.	 เทสโก้	โลตัส	ศาลายา	 02-4822400-4	 02-4822405
021.	 เทสโก้	โลตัส	สามพราน	 034-312134-8	 034-312139
022.	 นครปฐม	 034-253822-9	 034-252510
023.	 บางเลน	นครปฐม	 034-301235-9	 034-301240
024.	 บิ๊กซี	อ้อมใหญ่	 02-4311919-21	 02-4311931
025.	 ศาลายา	 02-4415421-5	 02-4415426
026.	 สามพราน	 034-225649-51	 034-322990
027.	 ห้วยพลู	 034-239662-4	 034-389121
028.	 อ้อมใหญ่	 02-4205561-5	 02-4208607
นนทบุรี
029.	 เซ็นทรัล	แจ้งวัฒนะ	 02-1938065-9	 02-1938070
030.	 เซ็นทรัล	รัตนาธิเบศร์	 02-9698085-90	 02-9698091
031.	 เดอะมอลล์	งามวงศ์วาน	 02-5500790	 02-5500799
032.	 เดอะสแควร์	บางใหญ่	 02-1950100-4	 02-1950105
033.	 ตลาดเจ้าพระยา	บางใหญ่	 02-5951261-3	 02-5951264
034.	 ตลาดดวงแก้ว	 02-9616390-1	 02-9616392
035.	 ตลาดอ�าเภอบางกรวย	 02-8836218-9	 02-8836222
036.	 ติวานนท์	8	 02-9659070-8	 02-9659086
037.	 ถนนกาญจนาภิเษก	บางใหญ่	 02-5950401-3	 02-5950790
038.	 ถนนงามวงศ์วาน	 02-5917895-7	 02-5895091
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039.	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 02-9829760-5	 02-9829934
040.	 ถนนติวานนท์	(แคราย)	 02-5890030-3	 02-5802838
041.	 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย		 02-9276105-6	 02-9276168	

(บัวทองสแควร์)	
042.	 ถนนรัตนาธิเบศร์	บางใหญ่	 02-9211145-56	 02-5940626
043.	 ถนนราชพฤกษ์	 02-1952039-40	 02-1952160	

(ปตท.ประดับดาว)
044.	 ถนนสามัคคี	 02-5736191	 02-5738542
045.	 ท่าน�้านนทบุรี	 02-5269183-4	 02-5269508
046.	 นนทบุรี	 02-9674023-30	 02-9672006
047.	 บางกรวย	 02-8793060-6	 02-4470696
048.	 บางบัวทอง	 02-5715214-8	 02-5715219
049.	 บิ๊กซี	แจ้งวัฒนะ	2	 02-5821162-4	 02-5821229	

(แยกปากเกร็ด)
050.	 บิ๊กซี	บางใหญ่	 02-9263235-8	 02-9263259
051.	 ปากเกร็ด	 02-9608940-5	 02-5838919
052.	 พันธุ์ทิพย์	งามวงศ์วาน	 02-9536047-9	 02-9536073
053.	 เมืองทองธานี	 02-9806055-9	 02-9806060
054.	 โลตัส	นิชดาธานี	 02-5828120-4	 02-5828125
055.	 โลตัส	รัตนาธิเบศร์	 02-5910199	 02-5910525
056.	 โลตัส	วัดลาดปลาดุก	 02-1945054-8	 02-1945059
057.	 สนามบินน�้า	 02-5919613-6	 02-5915628
058.	 สะพานนนทบุรี	 02-5845034-5	 02-5845383
059.	 ส�านักแจ้งวัฒนะ	เมืองทองธานี	 02-5628001-7	 02-5628015
060.	 เอสพลานาด	รัตนาธิเบศร์	 02-5895823-6	 02-5899705
061.	 โฮมเวิร์ค	ราชพฤกษ์	 02-4476740-3	 02-4476744
ปทุมธ�นี	 	
062.	 คลอง	2	ธัญบุรี	 02-9960262-3	 02-9960181
063.	 คลอง	6	ธัญบุรี	 02-5772360-3	 02-5772366
064.	 คลองหลวง	 02-5162130-1	 02-5162998
065.	 เซียร์	รังสิต	 02-9926112-4	 02-9926117
066.	 ตลาดไท	 02-5295697	 02-5295550
067.	 ตลาดพูนทรัพย์	 02-5933800-4	 02-5933805
068.	 ตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต	 02-5367176-9	 02-5367171
069.	 ตลาดเอซี	ล�าลูกกา	(คลอง	4)	 02-5693513-7	 02-5693518
070.	 ถนนบางขันธ์-คลองหลวง	 02-9016951-3	 02-9016973
071.	 ถนนปทุมธานี-บางเลน	(ระแหง)	 02-5991889-93	 02-5991894
072.	 เทสโก้	โลตัส	ปทุมธานี	 02-5813802-4	 02-5813805
073.	 นวนคร	 02-9091123-5	 02-5292904
074.	 นวนคร	2	 02-5291077	 02-5291859
075.	 บางเดื่อ	ปทุมธานี	 02-5818513-7	 02-5818518
076.	 บิ๊กซี	นวนคร	 02-5204250-3	 02-5204209
077.	 บิ๊กซี	รังสิตคลอง	3	 02-5922901-5	 02-5922906
078.	 บิ๊กซี	รังสิตคลอง	6	 02-5770051-3	 02-5772888
079.	 บิ๊กซี	ล�าลูกกา	 02-1527182-6	 02-1527187

080.	 ปทุมธานี	 02-9780112-8	 02-5811773
081.	 ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	 02-9580971-2	 02-9580974
082.	 ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	2	 02-9586160-4	 02-9586165
083.	 รังสิต	 02-9590001-10	 02-5314124
084.	 ลาดหลุมแก้ว	 02-9793434	 02-9793131
085.	 โลตัส	รังสิต	 02-5674536-8	 02-5674916
086.	 โลตัส	รังสิตคลอง	7	 02-5772401-4	 02-5773888
087.	 โลตัส	ล�าลูกกา	(คลอง	2)	 02-1911581-5	 02-1911586
088.	 โลตัส	ล�าลูกกา	(คลอง	6)	 02-5691403-5	 02-5691388
089.	 สามโคก	ปทุมธานี	 02-5932495-9	 02-5932500
ประจวบคีรีขันธ์	 	
090.	 ตลาดฉัตร์ไชย	หัวหิน	 032-521044-6	 032-521275
091.	 ทับสะแก	 032-546686-8	 032-671212
092.	 บางสะพาน	 032-548435-7	 032-691249
093.	 ประจวบคีรีขันธ์	 032-550933-5	 032-611101
094.	 ปราณบุรี	 032-621992-3	 032-621942
095.	 สามร้อยยอด	 032-688551-2	 032-688553
096.	 หัวหิน	 032-511775-6	 032-512585
097.	 หัวหิน	มาร์เก็ต	วิลเลจ	 032-526290-4	 032-526295
พระนครศรีอยุธย�
098.	 ตลาดนิคมอุตสาหกรรม	 035-221954-5	 035-221849	

บางปะอิน
099.	 ถนนโรจนะ	อยุธยา	 035-213870-2	 035-213875
100.	 ท่าเรือ	อยุธยา	 035-341642-4	 035-342333
101.	 บิ๊กซี	อยุธยา	 035-747139-43	 035-747144
102.	 ประตูน�้าพระอินทร์	 035-219524-7	 035-361123
103.	 ผักไห่	 035-239324-5	 035-391298
104.	 โลตัส	อยุธยา	 035-345324	 035-345160
105.	 วังน้อย	 035-215286-8	 035-215289
106.	 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	 035-332281-5	 035-332286
107.	 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	2	 035-746974-8	 035-746979
108.	 เสนา	 035-217332-4	 035-201551
109.	 อยุธยา	 035-252260-2	 035-252256
เพชรบุรี	 	
110.	 ชะอ�า	 032-433894-6	 032-471409
111.	 ท่ายาง	 032-461444	 032-461222
112.	 บ้านแหลม	 032-450692-4	 032-481118
113.	 เพชรบุรี	 032-426111-3	 032-426245
114.	 เพชรไพบูลย์พลาซ่า	เพชรบุรี	 032-402990-3	 032-402994
ร�ชบุรี		 	
115.	 ด�าเนินสะดวก	 032-245160-4	 032-245165
116.	 ถนนศรีสุริยวงศ์	ราชบุรี	 032-310630-3	 032-310634
117.	 เทสโก้	โลตัส	บ้านโป่ง	 032-201585-7	 032-201718
118.	 บ้านโป่ง	 032-344679-80	 032-201193
119.	 บิ๊กซี	ราชบุรี	 032-317313-5	 032-316760
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120.	 โพธาราม	ราชบุรี	 032-232327-9	 032-232415
121.	 ราชบุรี	 032-314054-5	 032-325834
122.	 โรบินสัน	ราชบุรี	 032-310860-4	 032-310865
ลพบุรี
123.	 โคกส�าโรง	 036-441117	 036-441581
124.	 ถนนสุระสงคราม	ลพบุรี	 036-617280	 036-413761
125.	 บ้านหมี่	 036-628729-32	 036-471675
126.	 บิ๊กซี	ลพบุรี	 036-615762-3	 036-616113
127.	 ล�านารายณ์	 036-461151-2	 036-461153
128.	 วงเวียนสระแก้ว	ลพบุรี	 036-613770-1	 036-413733
129.	 หนองม่วง	 036-648452-6	 036-431103
สมุทรปร�ก�ร	 	
130.	 คลองด่าน	 02-3301133-5	 02-3301136
131.	 ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปู	 02-3243046-50	 02-3243051
132.	 ตลาดบางบ่อ	 02-7084056-7	 02-3381188
133.	 ตลาดสมุทรปราการ	 02-3870995	 02-3871794
134.	 ตลาดหนามแดง	 02-7547160-1	 02-7547844
135.	 ถนนกิ่งแก้ว	สมุทรปราการ	 02-7388025-6	 02-7388216
136.	 ถนนเทพารักษ์	 02-7582403-5	 02-3946966
137.	 ถนนเทพารักษ์	กม.	16	 02-7506193-5	 02-7507328
138.	 ถนนบางนา-ตราด	กม.	18	 02-7406611-8	 02-7406623
139.	 ถนนศรีนครินทร์	กม.	15	 02-3857901-2	 02-3857149
140.	 ถนนศรีนครินทร์	กม.	17	 02-3856968-71	 02-3856977
141.	 บางครุ	 02-4636314-6	 02-4634549
142.	 บางบ่อ	 02-3381184-6	 02-3381113
143.	 บางพลี	 02-7510650-4	 02-3167827
144.	 บางเมฆขาว	 02-7038524-31	 02-3872779
145.	 บิ๊กซี	สมุทรปราการ	 02-3955027-9	 02-3952452
146.	 บิ๊กซี	สุขสวัสดิ์	 02-4644281-5	 02-4644284
147.	 ปู่เจ้าสมิงพราย	 02-7543348-52	 02-7545531
148.	 พระประแดง	 02-8180990-3	 02-4631976
149.	 พระสมุทรเจดีย์	 02-8197747-50	 02-8197967
150.	 เมกาบางนา	 02-1051715-9	 02-1051720
151.	 เยส	บางพลี	 02-7051728-9	 02-7054130
152.	 โลตัส	ศรีนครินทร์	 02-1757812-5	 02-1757818
153.	 สมุทรปราการ	 02-3953000-2	 02-7017805
154.	 ส�าโรง	(ศูนย์การค้าปู่เจ้าฯ)	 02-7578963-8	 02-3843413
155.	 สุขุมวิท	107	 02-3985849-53	 02-3985884
156.	 อาคารปลอดอากร	สุวรรณภูมิ	 02-1341916-9	 02-1341905
157.	 อิมพีเรียลเวิลด์	ส�าโรง	 02-1830732-6	 02-1830737
158.	 โฮมโปร	บางนา	 02-3164849-52	 02-3164856
สมุทรสงคร�ม	 	
159.	 สมุทรสงคราม	 034-711522-3	 034-712433
สมุทรส�คร	 	
160.	 กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	 034-472006-7	 034-479503

161.	 คลองมะเดื่อ	สมุทรสาคร	 034-849695-7	 034-849326
162.	 ตลาดสมุทรสาคร	 034-811100-1	 034-427137
163.	 ถนนพระรามที่	2	สมุทรสาคร	 034-428751-5	 034-428756
164.	 ถนนเศรษฐกิจ	1	สมุทรสาคร	 034-816662-5	 034-816671
165.	 ถนนเอกชัย	สมุทรสาคร	 034-425605-7	 034-425667
166.	 ถนนเอกชัย-โพธิ์แจ้	 034-494551-4	 034-495002
167.	 เทสโก้	โลตัส	กระทุ่มแบน	 034-472012-3	 034-473044
168.	 บ้านแพ้ว	หลักสาม	 034-850597-9	 034-481463
169.	 บิ๊กซี	มหาชัย	 034-442860-4	 034-442865
170.	 พอร์โต้	ชิโน่	มหาชัย	 034-110748-52	 034-110753
171.	 พันท้ายนรสิงห์	สมุทรสาคร	 034-458503-7	 034-458508
172.	 พุทธมณฑล	สาย	4	 02-8131701-7	 02-4209978
173.	 สมุทรสาคร	 034-811087-91	 034-423013
174.	 อ้อมน้อย	 02-4201571	 02-4202364
สระบุรี		
175.	 แก่งคอย	สระบุรี	 036-245429-33	 036-245434
176.	 ถนนสุดบรรทัด	สระบุรี	 036-221132-3	 036-221941
177.	 เทสโก้	โลตัส	สระบุรี	 036-214361-5	 036-214433
178.	 พระพุทธบาท	 036-266716-7	 036-266998
179.	 โรบินสัน	สระบุรี	 036-351452-6	 036-351457
180.	 สระบุรี	 036-220414-8	 036-220422
181.	 หนองแค	 036-326281-5	 036-326290
สิงห์บุรี	 	
182.	 ตลาดชันสูตร	บางระจัน	 036-591478	 036-591479
183.	 บางระจัน	สิงห์บุรี	 036-591096-7	 036-591098
184.	 สิงห์บุรี	 036-520035-7	 036-511308
185.	 อินทร์บุรี	 036-533519-21	 036-581722
สุพรรณบุรี	 	
186.	 ด่านช้าง	 035-595013	 035-595252
187.	 เดิมบางนางบวช	 035-578011	 035-578099
188.	 ถนนมาลัยแมน	สุพรรณบุรี	 035-524044-6	 035-524047
189.	 โรบินสัน	สุพรรณบุรี	 035-454225-9	 035-454230
190.	 สองพี่น้อง	 035-531943-4	 035-531092
191.	 สามชุก	สุพรรณบุรี	 035-572184-8	 035-572189
192.	 สุพรรณบุรี	 035-511522-3	 035-522155
193.	 อู่ทอง	 035-404202-4	 035-551405
อ่�งทอง	 	
194.	 ป่าโมก	 035-661235-6	 035-661237
195.	 วิเศษชัยชาญ	 035-631242	 035-631262
196.	 อ่างทอง	 035-611306-7	 035-611346
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กำ�แพงเพชร	 	
001.	 ก�าแพงเพชร	 055-711244	 055-713702
002.	 คลองขลุง	 055-724383-6	 055-724390
003.	 คลองลาน	ก�าแพงเพชร	 055-735250	 055-786233
เชียงร�ย	 	
004.	 เชียงของ	 053-655393-4	 053-791112
005.	 เชียงราย	 053-752226-9	 053-714003
006.	 เซ็นทรัลพลาซา	เชียงราย	 053-179801-5	 053-179806
007.	 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์	เชียงราย	 053-754144-5	 053-717489
008.	 เทิง	เชียงราย	 053-669105-9	 053-669110
009.	 ป่าแดด	 053-654282-4	 053-761011
010.	 พาน	เชียงราย	 053-722818-9	 053-722789
011.	 แม่จัน	 053-771230-2	 053-771054
012.	 แม่สาย	 053-640786-90	 053-733101
013.	 แม่สาย	2	 053-732435-6	 053-732223
014.	 ห้วยไคร้	แม่จัน	 053-763003-4	 053-763004
015.	 ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย	 053-748311-3	 053-748314
เชียงใหม่	 	
016.	 จอมทอง	 053-341181-2	 053-341180
017.	 ช้างเผือก	เชียงใหม่	 053-211672	 053-212013
018.	 เซ็นทรัลพลาซา	เชียงใหม่		 053-903607-8	 053-903612	

แอร์พอร์ต	
019.	 เซ็นทรัลเฟสติวัล	เชียงใหม่	 053-807605-9	 053-807610
020.	 ตลาดวโรรส	 053-252960	 053-252961
021.	 ถนนเจริญเมือง	เชียงใหม่	 053-242855	 053-242901
022.	 ถนนช้างคลาน	เชียงใหม่	 053-281850-3	 053-281859
023.	 ถนนท่าแพ	เชียงใหม่	 053-270151-8	 053-282679
024.	 ถนนนิมมานเหมินทร์	เชียงใหม่	 053-357650-4	 053-357655
025.	 ถนนมูลเมือง	เชียงใหม่	 053-218210-3	 053-218217
026.	 ถนนราชวงศ์	เชียงใหม่	 053-251852-3	 053-233918
027.	 ถนนศรีดอนไชย	เชียงใหม่	 053-282085-6	 053-279026
028.	 ถนนสุเทพ	เชียงใหม่	 053-808514-6	 053-808523
029.	 ไนท์บาซาร์	 053-273487	 053-273552
030.	 บ่อสร้าง	 053-386850-1	 053-339036
031.	 บิ๊กซี	เชียงใหม่	2	(แยกศาลเด็ก)	 053-240482-3	 053-240484
032.	 บิ๊กซี	หางดง	 053-447822-6	 053-447827
033.	 ฝาง	 053-451111-3	 053-451114
034.	 พรอมเมนาดา	เชียงใหม่	 053-142681-5	 053-142686
035.	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 053-223371-3	 053-223506
036.	 มีโชคพลาซ่า	(ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้)	053-230351-5	 053-230356
037.	 แม่แจ่ม	 053-485124-5	 053-828192
038.	 แม่โจ้	 053-353406-9	 053-353426
039.	 แม่ริม	เชียงใหม่	 053-298171-5	 053-298176
040.	 โลตัส	ค�าเที่ยง	เชียงใหม่	 053-227356-60	 053-227369
041.	 สันป่าตอง	 053-823503-4	 053-311113

042.	 สามแยกสันทราย	 053-491822	 053-491821
043.	 สารภี	 053-423248-50	 053-321591
044.	 สี่แยกสนามบิน	เชียงใหม่	 053-202529-37	 053-270825
045.	 สี่แยกหนองหอย	เชียงใหม่	 053-140421-5	 053-140426
046.	 หางดง	เชียงใหม่	 053-442871-2	 053-442951
ต�ก	 	 	
047.	 ตาก	 055-540609-11	 055-511188
048.	 เทสโก้	โลตัส	แม่สอด	 055-506934-8	 055-506939
049.	 แม่สอด	 055-544824-8	 055-532738
นครสวรรค์	 	
050.	 ตาคลี	 056-261520-1	 056-261972
051.	 ถนนโกสีย์	นครสวรรค์	 056-312885-8	 056-225202
052.	 ถนนสวรรค์วิถี	นครสวรรค์	 056-311500-5	 056-221581
053.	 ถนนสายเอเชีย	นครสวรรค์	 056-229120-1	 056-229122
054.	 ท่าตะโก	 056-360636-8	 056-249330
055.	 บิ๊กซี	นครสวรรค์	(วี-สแควร์)	 056-233241-5	 056-233141
056.	 ลาดยาว	 056-317640-2	 056-271438
057.	 หนองบัว	 056-323396-7	 056-251053
น่�น	 	 	
058.	 น่าน	 054-710162	 054-710566
059.	 ปัว	 054-791106-7	 054-791108
พะเย�		 	
060.	 จุน	 054-420186-7	 054-459033
061.	 เชียงค�า	 054-416340-3	 054-451432
062.	 พะเยา	 054-412209-16	 054-431774
063.	 สี่แยกแม่ต�๋า	พะเยา	 054-412526-9	 054-412530
พิจิตร		 	
064.	 ตะพานหิน	 056-621388	 056-621488
065.	 ทับคล้อ	 056-641237-8	 056-654430
066.	 บางมูลนาก	 056-660758-60	 056-631278
067.	 พิจิตร	 056-611221	 056-612178
พิษณุโลก	 	
068.	 เซ็นทรัลพลาซา	พิษณุโลก	 055-338519-23	 055-338524
069.	 ถนนบรมไตรโลกนารถ	พิษณุโลก	 055-248802-3	 055-248819
070.	 พิษณุโลก	 055-241497-9	 055-241744
071.	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 055-227064-5	 055-227355
072.	 หนองตม	 055-366000-1	 055-366002
073.	 ห้าแยกโคกมะตูม	 055-211730-3	 055-302018
เพชรบูรณ์	 	
074.	 ซับสมอทอด	 056-731168	 056-731169
075.	 ดงขุย	 056-769223-5	 056-769226
076.	 ตลาดห้วยไผ่	 056-750045-8	 056-750050
077.	 เทสโก้	โลตัส	เพชรบูรณ์	 056-726033-7	 056-726022
078.	 เพชรบูรณ์	 056-722262-3	 056-711163
079.	 หล่มสัก	 056-746048-9	 056-701119
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แพร่	 	 	
080.	 กาดน�้าทอง	แพร่	 054-531312-6	 054-531317
081.	 แพร่	 054-627230-2	 054-521483
แม่ฮ่องสอน	 	
082.	 ปาย	 053-699119	 053-699285
083.	 แม่ฮ่องสอน	 053-620337-9	 053-611557
ลำ�ป�ง		 	
084.	 เซ็นทรัลพลาซา	ล�าปาง	 054-811925-9	 054-811930
085.	 ถนนฉัตรไชย	ล�าปาง	 054-224830-1	 054-221994
086.	 ถนนรอบเวียง	ล�าปาง	 054-323501-4	 054-227676
087.	 เถิน	ล�าปาง	 054-333112-6	 054-333117
ลำ�พูน		 	
088.	 นิคมอุตสาหกรรมล�าพูน	 053-581376-7	 053-582304
089.	 บิ๊กซี	ล�าพูน	 053-575512-4	 053-575616
090.	 ป่าซาง	 053-557264-8	 053-520227
091.	 ล�าพูน	 053-561115-7	 053-561118
092.	 ลี้	 053-979777-8	 053-979779
สุโขทัย		 	
093.	 สวรรคโลก	 055-623651-3	 055-641392
094.	 สุโขทัย	 055-611101-2	 055-612887
อุตรดิตถ์	 	
095.	 เทสโก้	โลตัส	อุตรดิตถ์	 055-409695-6	 055-409713
096.	 น�้าปาด	อุตรดิตถ์	 055-481556-8	 055-481370
097.	 อุตรดิตถ์	 055-441829-31	 055-412082
อุทัยธ�นี	 	
098.	 ลานสัก	 056-522313-5	 056-537003
099.	 หนองฉาง	 056-531037-8	 056-531190
100.	 อุทัยธานี	 056-511414-5	 056-511962

ก�ฬสินธุ์	 	
001.	 กาฬสินธุ์	 043-811024	 043-811497
002.	 กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	 043-851929-32	 043-851936
003.	 บิ๊กซี	กาฬสินธุ์	 043-810400-4	 043-810405
ขอนแก่น	 	
004.	 กระนวน	 043-251276	 043-251683
005.	 ชุมแพ	 043-311027	 043-311007
006.	 เซ็นทรัลพลาซา	ขอนแก่น	 043-288060-4	 043-288065
007.	 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง	ขอนแก่น	 043-241901-5	 043-241908
008.	 ถนนประชาสโมสร	ขอนแก่น	 043-333761-7	 043-237709
009.	 ถนนมิตรภาพ	ขอนแก่น	 043-325519-24	 043-325442
010.	 ถนนศรีจันทร์	ขอนแก่น	 043-326154-5	 043-326156

011.	 ถนนหน้าเมือง	ขอนแก่น	 043-225131-3	 043-225069
012.	 เทสโก้	โลตัส	หนองเรือ	 043-294078	 043-294813
013.	 น�้าพอง	ขอนแก่น	 043-473075-6	 043-473125
014.	 บ้านไผ่	 043-272433-4	 043-272435
015.	 บิ๊กซี	ขอนแก่น	 043-227187-91	 043-227192
016.	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 043-204434-8	 043-204439
017.	 เมืองพล	 043-414132	 043-414138
018.	 โลตัส	ขอนแก่น	 043-472621-5	 043-472626
ชัยภูมิ		 	
019.	 แก้งคร้อ	 044-882754	 044-882758
020.	 ชัยภูมิ	 044-838015-7	 044-811267
021.	 เทพสถิต	 044-857005	 044-857131
022.	 ภูเขียว	 044-844900-2	 044-861498
นครพนม	 	
023.	 ท่าอุเทน	 042-581117-8	 042-581116
024.	 นครพนม	 042-522896-7	 042-511411
025.	 ศรีสงคราม	 042-599160-2	 042-599165
นครร�ชสีม�	 	
026.	 ครบุรี	 044-448011-2	 044-448012
027.	 จอหอ	นครราชสีมา	 044-928955-9	 044-928960
028.	 โชคชัย	นครราชสีมา	 044-492905-9	 044-492910
029.	 ด่านขุนทด	 044-204875-8	 044-204874
030.	 เดอะมอลล์	นครราชสีมา	 044-288490-2	 044-288493
031.	 ถนนจอมพล	นครราชสีมา	 044-242526	 044-253225
032.	 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์	 044-251041-5	 044-251046	

นครราชสีมา
033.	 ถนนมิตรภาพ	นครราชสีมา	 044-268239-42	 044-251367
034.	 บัวใหญ่	 044-913866-70	 044-913871
035.	 ปักธงชัย	 044-283970-1	 044-441433
036.	 ปากช่อง	 044-280383-6	 044-311387
037.	 พิมาย	 044-287403-6	 044-471394
038.	 โลตัส	ปากช่อง	 044-328744-7	 044-328866
039.	 วังน�้าเขียว	 044-228023-5	 044-228026
040.	 สามแยกปักธงชัย	นครราชสีมา	 044-278608-11	 044-278612
041.	 สีคิ้ว	นครราชสีมา	 044-413202-6	 044-413207
042.	 เสิงสาง	 044-447150-4	 044-447079
043.	 หัวทะเล	นครราชสีมา	 044-251372-4	 044-256394
บึงก�ฬ	 	
044.	 บึงกาฬ	 042-491667-9	 042-491666
045.	 ปากคาด	 042-404260-4	 042-480016
บุรีรัมย์		 	
046.	 ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์	 044-625451-4	 044-625474	

บุรีรัมย์
047.	 นางรอง	 044-624466-8	 044-631863
048.	 บุรีรัมย์	 044-611056	 044-612590
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049.	 ประโคนชัย	 044-652008-10	 044-671483
050.	 สตึก	 044-627407-9	 044-681325
มห�ส�รค�ม	 	
051.	 โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	 043-761944-8	 043-761949
052.	 มหาสารคาม	 043-740920-4	 043-711242
053.	 วาปีปทุม	 043-799375-8	 043-799380
054.	 เสริมไทยคอมเพล็กซ์		 043-970733-5	 043-970739	

มหาสารคาม	
มุกด�ห�ร	 	
055.	 ตลาดมุกดาหาร	 042-611655	 042-611620
056.	 มุกดาหาร	 042-631200-5	 042-631206
ยโสธร		 	
057.	 ยโสธร	 045-712592-3	 045-712679
058.	 เลิงนกทา	ยโสธร	 045-782490-2	 045-782497
ร้อยเอ็ด	 	
059.	 เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	 043-530025-8	 043-530061
060.	 ถนนเทวาภิบาล	ร้อยเอ็ด	 043-513021-2	 043-513023
061.	 ร้อยเอ็ด	 043-522790-1	 043-512426
062.	 สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	 043-581456	 043-581510
เลย	 	 	
063.	 เชียงคาน	เลย	 042-822360-4	 042-822365
064.	 เลย	 042-811080	 042-811443
065.	 วังสะพุง	 042-850920-2	 042-841043
ศรีสะเกษ	 	
066.	 กันทรลักษ์	 045-661159	 045-661160
067.	 ขุขันธ์	 045-671096-7	 045-671140
068.	 บิ๊กซี	ศรีสะเกษ	 045-634363-5	 045-634497
069.	 ศรีสะเกษ	 045-620708	 045-612874
070.	 อุทุมพรพิสัย	 045-691202-4	 045-691440
สกลนคร	 	
071.	 พังโคน	 042-734928-30	 042-771282
072.	 โรบินสัน	สกลนคร	 042-971751-5	 042-971756
073.	 สกลนคร	 042-733581-2	 042-711712
074.	 สว่างแดนดิน	 042-721588-90	 042-721592
สุรินทร์	 	
075.	 โรบินสัน	สุรินทร์	 044-044755-9	 044-044760
076.	 สังขะ	 044-571071-3	 044-571020
077.	 ส�าโรงทาบ	 044-569098-9	 044-569103
078.	 สุรินทร์	 044-511543	 044-514416
หนองค�ย	 	
079.	 ท่าบ่อ	 042-431329-31	 042-431332
080.	 ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	 042-406503-5	 042-451449
081.	 หนองคาย	 042-411669-70	 042-411058
082.	 อัศวรรณ	ช้อปปิ้ง	คอมเพล็กซ์	 042-423250-1	 042-423306

หนองบัวลำ�ภู	 	
083.	 ศรีบุญเรือง	 042-353910-1	 042-353912
084.	 หนองบัวล�าภู	 042-360843-7	 042-360852
อำ�น�จเจริญ	 	
085.	 อ�านาจเจริญ	 045-270803-4	 045-511560
อุดรธ�นี	 	
086.	 กุมภวาปี	 042-331992	 042-334933
087.	 เซ็นทรัลพลาซา	อุดรธานี	 042-343906-10	 042-343920
088.	 ตลาดบ้านห้วย	อุดรธานี	 042-246419	 042-246274
089.	 ตลาดเมืองทองเจริญศรี	อุดรธานี	 042-247050-1	 042-247044
090.	 ถนนประจักษ์	อุดรธานี	 042-248570-4	 042-222416
091.	 เทสโก้	โลตัส	นาดี	อุดรธานี	 042-130575-9	 042-130580
092.	 น�้าโสม	 042-289174-8	 042-289179
093.	 บ้านดุง	 042-271097-8	 042-271100
094.	 บ้านผือ	 042-282830-4	 042-282835
095.	 อุดรธานี	 042-241121-2	 042-243320
อุบลร�ชธ�นี	 	
096.	 เขมราฐ	อุบลราชธานี	 045-491069	 045-491586
097.	 เซ็นทรัลพลาซา	อุบลราชธานี	 045-422284-8	 045-422289
098.	 เดชอุดม	 045-361488-9	 045-361199
099.	 ถนนชยางกูร	อุบลราชธานี	 045-261598-9	 045-242803
100.	 ถนนพรหมเทพ	อุบลราชธานี	 045-243470-3	 045-255675
101.	 พิบูลมังสาหาร	 045-204817-9	 045-441871
102.	 วารินช�าราบ	 045-269416-8	 045-269415
103.	 สุนีย์ทาวเวอร์	อุบลราชธานี	 045-475921-5	 045-475926	
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จันทบุรี	 	
001.	 ขลุง	 039-441659	 039-441367
002.	 ถนนตรีรัตน์	จันทบุรี	 039-321822-3	 039-321824
003.	 ถนนศรีรองเมือง	จันทบุรี	 039-325964-7	 039-321172
004.	 ท่าใหม่	 039-356810-2	 039-431547
005.	 โรบินสัน	จันทบุรี	 039-328804-8	 039-328809
006.	 สอยดาว	 039-381384-6	 039-381387
ฉะเชิงเทร�	 	
007.	 ฉะเชิงเทรา	 038-816296	 038-512195
008.	 ตลาดคลองสวน	 038-595061-2	 038-595063
009.	 บางคล้า	 038-541847	 038-541391
010.	 บางปะกง	 038-832449-51	 038-532815
011.	 บางวัว	 038-841040-2	 038-841043
012.	 บิ๊กซี	ฉะเชิงเทรา	2	 038-512581-2	 038-512279	

(ถนนศรีโสธร)
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013.	 พนมสารคาม	 038-551464-5	 038-551025
014.	 สถานีขนส่ง	ฉะเชิงเทรา	 038-516102-3	 038-812087
015.	 สุวินทวงศ์	ฉะเชิงเทรา	 038-593470-3	 038-845982
ชลบุรี		 	
016.	 เกาะสีชัง	 038-216131-2	 038-216133
017.	 ซอยบัวขาว	พัทยา	 038-416989-93	 038-416994
018.	 เซ็นทรัล	เซ็นเตอร์	พัทยา	 038-415273-6	 038-415277
019.	 เซ็นทรัลพลาซา	ชลบุรี	 038-053616-20	 038-053621
020.	 เซ็นทรัลเฟสติวัล	พัทยา	บีช	 038-043260-4	 038-043265
021.	 ดอนหัวฬ่อ	(อมตะนคร	ชลบุรี)	 038-149611-5	 038-149616
022.	 ดิ	อเวนิว	พัทยา	 038-052240-4	 038-052245
023.	 ตลาดเกาะโพธิ์	 038-209101-3	 038-209104
024.	 ตลาดนาเกลือ	 038-367867-9	 038-225664
025.	 ตลาดโรงโป๊ะ	ชลบุรี	 038-234069-71	 038-234457
026.	 ถนนชายหาดพัทยา	 038-052274-8	 038-052279
027.	 ถนนพระยาสัจจา	ชลบุรี	 038-276010-2	 038-277854
028.	 ถนนพัทยา-นาเกลือ	 038-420960-2	 038-420358
029.	 ถนนเลียบชายหาดจอมเทียน	 038-236264-8	 038-236269
030.	 ถนนวชิรปราการ	ชลบุรี	 038-273850-5	 038-273856
031.	 ถนนสายอ้อมเมือง	ชลบุรี	 038-271995	 038-798993
032.	 ถนนสุขุมวิท	ชลบุรี	1	 038-273862-6	 038-273867
033.	 ถนนสุขุมวิท	ชลบุรี	2	 038-272055-7	 038-272058
034.	 ถนนสุขุมวิท	ชลบุรี	3		 038-794689-92	 038-794593	

(สี่แยกเฉลิมไทย)	
035.	 ถนนสุขุมวิท	นาเกลือ	 038-727450-2	 038-727454
036.	 ถนนสุขุมวิท	พัทยา	 038-416859-63	 038-416864
037.	 ถนนอัสสัมชัญ	ศรีราชา	 038-338455-9	 038-338453
038.	 เทสโก้	โลตัส	บ่อวิน	 038-117048-52	 038-117053
039.	 เทสโก้	โลตัส	พัทยาเหนือ	 038-370701-2	 038-370139
040.	 เทสโก้	โลตัส	อมตะนคร	ชลบุรี	 038-457415-9	 038-457420
041.	 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	ชลบุรี	038-213555-8	 038-213560
042.	 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 038-457596-7	 038-457598	

ชลบุรี	2
043.	 เนินพลับหวาน	ชลบุรี	 038-406305-6	 038-406348
044.	 บ่อทอง	 038-211001-3	 038-211005
045.	 บ่อวิน	ชลบุรี	 038-346654-5	 038-346656
046.	 บางพระ	ชลบุรี	 038-358259-63	 038-358264
047.	 บ้านบึง	 038-443097-8	 038-443707
048.	 บิ๊กซี	ชลบุรี	2	(แยกอ่างศิลา)	 038-387910-4	 038-387915
049.	 บิ๊กซี	พัทยา	3	(พัทยากลาง)	 038-427630-2	 038-427745
050.	 พนัสนิคม	 038-473080-3	 038-473085
051.	 พัทยากลาง	 038-425583-8	 038-425582
052.	 พัทยาใต้	 038-428513-5	 038-427696
053.	 พานทอง	ชลบุรี	 038-452791-5	 038-452796
054.	 รอยัล	การ์เด้น	พลาซ่า	พัทยา	 038-416972-4	 038-416997

055.	 โรบินสัน	ศรีราชา	 038-314391-3	 038-324368
056.	 โลตัส	พัทยาใต้	 038-412661-2	 038-413508
057.	 ศรีราชา	 038-311194-5	 038-322476
058.	 สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน	 038-762787-90	 038-762791	

ศรีราชา
059.	 สัตหีบ	 038-739351-3	 038-437666
060.	 หนองปรือ	 038-292444-8	 038-292450
061.	 หนองมน	ชลบุรี	 038-392601-3	 038-392604
062.	 แหลมฉบัง	 038-493624-7	 038-493628
063.	 แหลมทอง	บางแสน	 038-153900-4	 038-153905
064.	 ฮาร์เบอร์	มอลล์	แหลมฉบัง	 038-493488-92	 038-493582
ตร�ด		 	
065.	 เกาะช้าง	 039-551509-10	 039-551508
066.	 คลองใหญ่	 039-581123-4	 039-581255
067.	 ตราด	 039-520569-73	 039-532857
068.	 ตลาดเทศบาลตราด	 039-524851-5	 039-524856
069.	 แหลมงอบ	 039-597045-6	 039-538297
ปร�จีนบุรี	 	
070.	 กบินทร์บุรี	 037-281879	 037-281880
071.	 นิคมอุตสาหกรรม	304	 037-414537-41	 037-414542
072.	 ปราจีนบุรี	 037-211440-1	 037-212305
073.	 ศรีมโหสถ	 037-276509-10	 037-276511
ระยอง		 	
074.	 แกลง	 038-884119-21	 038-671360
075.	 ตลาดบ้านเพ	ระยอง	 038-896026-30	 038-896031
076.	 ถนนจันทอุดม	ระยอง	 038-616002-5	 038-616006
077.	 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	 038-650334-8	 038-650339	

ระยอง
078.	 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด		 038-656494-8	 038-656499	

ระยอง	
079.	 บ้านฉาง	 038-882875-7	 038-602577
080.	 บิ๊กซี	ระยอง	 038-011771-5	 038-011776
081.	 มาบตาพุด	 038-607518-21	 038-607525
082.	 ระยอง	 038-611007	 038-613969
083.	 แหลมทอง	ระยอง	 038-617084-7	 038-617209
สระแก้ว	 	
084.	 ตลาดโรงเกลือ	อรัญประเทศ	 037-230217-8	 037-230219
085.	 เทสโก้	โลตัส	อรัญประเทศ	 037-541618-21	 037-541622
086.	 วังน�้าเย็น	 037-251002-3	 037-251001
087.	 วัฒนานคร	 037-261580-4	 037-261756
088.	 สระแก้ว	 037-220522-3	 037-241022
089.	 อรัญประเทศ	 037-231272	 037-231072
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ภ�คใต้	90	ส�ข�
		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร 		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

กระบี่		 	
001.	 กระบี่	 075-611333	 075-631465
002.	 ตลาดเก่า	กระบี่	 075-663550-1	 075-663512
003.	 โลตัส	กระบี่	 075-650902-6	 075-650907
004.	 อ่าวนาง	กระบี่	 075-695683-7	 075-695688
ชุมพร		 	
005.	 ชุมพร	 077-501418	 077-501029
006.	 ท่าแซะ	 077-599260-1	 077-599262
007.	 ปากน�้าชุมพร	 077-521013	 077-521620
008.	 หลังสวน	ชุมพร	 077-581490-2	 077-541071
ตรัง	 	 	
009.	 กันตัง	 075-238100-4	 075-238111
010.	 ตรัง	 075-210137-8	 075-218200
011.	 ถนนเจิมปัญญา	ตรัง	 075-219681-2	 075-219853
นครศรีธรรมร�ช	 	
012.	 จันดี	 075-486490-3	 075-486446
013.	 ตลาดหัวอิฐ	 075-345771-2	 075-345773
014.	 ท่าศาลา	 075-521337-8	 075-521336
015.	 ทุ่งสง	 075-332423-5	 075-411798
016.	 นครศรีธรรมราช	 075-312085-9	 075-342891
017.	 โรบินสัน	นครศรีธรรมราช	 075-346317-21	 075-346322
018.	 โลตัส	นครศรีธรรมราช	 075-324964-5	 075-324486
019.	 สหไทยพลาซ่า	ทุ่งสง	 075-420078-80	 075-412828
นร�ธิว�ส	 	
020.	 นราธิวาส	 073-511360	 073-511231
021.	 รือเสาะ	 073-571186-7	 073-571196
022.	 สุไหงโก-ลก	 073-611578-9	 073-612455
ปัตต�นี	
023.	 ปัตตานี	 073-311518-20	 073-331039
024.	 ปาลัส	 073-485181	 073-485186
พังง�	 	 	
025.	 เขาหลัก	พังงา	 076-485380-4	 076-485385
026.	 ตลาดย่านยาว	 076-421555	 076-421389
027.	 ท้ายเหมือง	 076-571501	 076-571203
028.	 พังงา	 076-430529-30	 076-411888
พัทลุง		 	
029.	 พัทลุง	 074-627808-9	 074-612214
030.	 แม่ขรี	พัทลุง	 074-695446-8	 074-695456
ภูเก็ต	 	 	
031.	 จังซีลอน	ภูเก็ต	 076-366060-4	 076-366065
032.	 เชิงทะเล	ภูเก็ต	 076-271490-3	 076-324522
033.	 เซ็นทรัลเฟสติวัล	ภูเก็ต	 076-249981-3	 076-249985
034.	 ถนนเทพกระษัตรี	ภูเก็ต	 076-373520-4	 076-373525
035.	 ถนนนาใน	หาดป่าตอง	 076-344790-2	 076-344927
036.	 ถนนประชานุเคราะห์	หาดป่าตอง	 076-341152-3	 076-293253

037.	 ถลาง	ภูเก็ต	 076-311588-90	 076-311584
038.	 ภูเก็ต	 076-256400-1	 076-213561
039.	 โลตัส	เจ้าฟ้า	ภูเก็ต	 076-216836-7	 076-216848
040.	 โลตัส	ภูเก็ต	 076-612794-8	 076-612799
041.	 โลตัส	ราไวย์	ภูเก็ต	 076-383423-4	 076-383701
042.	 ศูนย์การค้าติลก	ภูเก็ต	 076-218068-70	 076-218074
043.	 สามกอง	ภูเก็ต	 076-217011-2	 076-217450
044.	 หาดกมลา	ภูเก็ต	 076-385491-3	 076-385499
045.	 หาดกะตะ	ภูเก็ต	 076-330573-6	 076-330699
046.	 หาดกะรน	ภูเก็ต	 076-398041-5	 076-398055
047.	 หาดป่าตอง	 076-340447-9	 076-340198
048.	 ห้าแยกฉลอง	ภูเก็ต	 076-381388-9	 076-381634
ยะล�	 	 	
049.	 เบตง	 073-245806-7	 073-231386
050.	 ยะลา	 073-240816-8	 073-214190
ระนอง		 	
051.	 ถนนสะพานปลา	ระนอง	 077-835216-8	 077-835219
052.	 ระนอง	 077-832188-9	 077-811345
สงขล�		 	
053.	 คลองแงะ	 074-452757-61	 074-452762
054.	 ช่องเขา-มอ.	หาดใหญ่	 074-262631-4	 074-262637
055.	 เซ็นทรัลเฟสติวัล	หาดใหญ่	 074-339700-2	 074-339703
056.	 ถนนกาญจนวณิชย์	หาดใหญ่	 074-559159-61	 074-559408
057.	 ถนนไทรบุรี	สงขลา	 074-487247-9	 074-313322
058.	 ถนนนครใน	สงขลา	 074-321063-4	 074-321065
059.	 ถนนเพชรเกษม	หาดใหญ่	 074-366151-2	 074-246923
060.	 ถนนรัถการ	หาดใหญ่	 074-239119-22	 074-239129
061.	 ถนนลพบุรีราเมศวร์	หาดใหญ่	 074-214450-4	 074-214455
062.	 ถนนศรีภูวนารถ	หาดใหญ่	 074-354727-9	 074-235770
063.	 ถนนศุภสารรังสรรค์	หาดใหญ่	 074-220884	 074-245233
064.	 เทสโก้	โลตัส	สะเดา	 074-411717-8	 074-411719
065.	 นาทวี	 074-373784-6	 074-373787
066.	 บิ๊กซี	หาดใหญ่	2	 074-469185-9	 074-469190	

(ถนนเพชรเกษม)
067.	 ปาดังเบซาร์	 074-521977-8	 074-521980
068.	 โรบินสัน	หาดใหญ่	 074-223473-6	 074-223509
069.	 สงขลา	 074-440420-3	 074-321071
070.	 หาดใหญ่ใน	 074-257840-2	 074-254843
สตูล	 	 	
071.	 สตูล	 074-730431-5	 074-721358
สุร�ษฎร์ธ�นี	 	
072.	 เกาะพะงัน	 077-377848-50	 077-377852
073.	 เกาะสมุย	 077-421200-1	 077-420141
074.	 โคลีเซี่ยม	สุราษฎร์ธานี	 077-910035-9	 077-910040
075.	 เฉวง	2	เกาะสมุย	 077-422252	 077-422762
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ส่วนภูมิภ�ค	82	ส�ข�
		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร 		ลำ�ดับ	 สำ�นักง�นย่อย	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

		ลำ�ดับ	 สำ�นักง�นย่อย	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

076.	 เฉวง	3	เกาะสมุย	(ลีฟวิ่ง	พลาซ่า)	 077-413243	 077-414223
077.	 เฉวง	เกาะสมุย	 077-430267-8	 077-430494
078.	 ชัยบุรี	 077-367141-3	 077-367150
079.	 เซ็นทรัลพลาซา	สุราษฎร์ธานี	 077-489829-33	 077-489834
080.	 ถนนตลาดใหม่	สุราษฎร์ธานี	 077-284093-5	 077-284096
081.	 เทสโก้	โลตัส	ละไม	เกาะสมุย	 077-418633-5	 077-418909
082.	 บ้านตาขุน	 077-397003-4	 077-397055
083.	 พระแสง	 077-369165-9	 077-369170
084.	 พุนพิน	 077-311033	 077-311000
085.	 แม่น�้า	เกาะสมุย	 077-248305-9	 077-248310
086.	 โลตัส	สุราษฎร์ธานี	 077-910056-60	 077-910061
087.	 เวียงสระ	 077-361661-3	 077-362007
088.	 สี่แยกบางกุ้ง	สุราษฎร์ธานี	 077-205260-4	 077-205265
089.	 สี่แยกแสงเพชร	สุราษฎร์ธานี	 077-218392	 077-219594
090.	 สุราษฎร์ธานี	 077-272200	 077-283972

เขตกรุงเทพมห�นคร	14	ส�ข�
สำานกังานย่อยในประเทศ	96	สาขา

001.	 เดอะพาซิโอ	รามค�าแหง	 02-1113029-31	 02-1113032
002.	 เดอะวอล์ค	เกษตร-นวมินทร์	 02-1167149	 02-1172168
003.	 บีทีเอส	ช่องนนทรี	 02-6351061-2	 02-6351063
004.	 บีทีเอส	ชิดลม	 02-6557016-7	 02-6557018
005.	 บีทีเอส	นานา	 02-6513146-7	 02-6513148
006.	 บีทีเอส	พร้อมพงษ์	 02-6635124-5	 02-6635126
007.	 บีทีเอส	ศาลาแดง	 02-6328026-7	 02-6328028
008.	 บีทีเอส	สนามกีฬาแห่งชาติ	 02-6124023-4	 02-6124025
009.	 บีทีเอส	หมอชิต	 02-6177030-1	 02-6177032
010.	 บีทีเอส	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	 02-6409125-6	 02-6409127
011.	 บีทีเอส	อโศก	 02-6513090-1	 02-6513092
012.	 บีทีเอส	อ่อนนุช	 02-7427024-5	 02-7427026
013.	 บีทีเอส	อารีย์	 02-6197003-4	 02-6197005
014.	 แอมเวย์	 02-3741569	 02-3741822

ก�ฬสินธุ์	 	
001.	 ยางตลาด	 043-891244-6	 043-891250
002.	 สมเด็จ	 043-823071-3	 043-823074
กำ�แพงเพชร	 	
003.	 พรานกระต่าย	 055-775722-3	 055-775726
004.	 สลกบาตร	 055-726158-60	 055-726161
ขอนแก่น	 	
005.	 เทสโก้	โลตัส	ขอนแก่น	2	 043-911787-9	 043-911790
ชลบุรี		 	
006.	 ถนนเฉลิมพระเกียรติ	พัทยา	 038-413853-5	 038-413874
ชัยน�ท	 	
007.	 เทสโก้	โลตัส	ชัยนาท	 056-426882-4	 056-426885
ชุมพร		 	
008.	 วังไผ่	 077-575008-10	 077-575011
เชียงร�ย	 	
009.	 บ้านดู่	 053-175821-3	 053-175825
เชียงใหม่	 	
010.	 ไชยปราการ	 053-457812-4	 053-457815
011.	 เซ็นทรัลพลาซา	เชียงใหม่		 053-903607-9	 053-903612	

แอร์พอร์ต	2	
012.	 บิ๊กซี	เชียงใหม่	(ดอนจั่น)	 053-249733-5	 053-249857
013.	 พร้าว	เชียงใหม่	 053-474111-2	 053-474124
014.	 แม่แตง	 053-471739-41	 053-471742
015.	 สันก�าแพง	 053-332464	 053-332570
ตรัง	 	 	
016.	 บิ๊กซี	ตรัง	 075-581964-6	 075-581967
017.	 ห้วยยอด	 075-235449-51	 075-235452
ต�ก	 	 	
018.	 พบพระ	(บ้านซอโอ)	 055-520023-5	 055-520027
นครพนม	 	
019.	 ธาตุพนม	 042-525043-5	 042-525046
นครร�ชสีม�	 	
020.	 เทสโก้	โลตัส	โคราช	 044-261671-3	 044-261674
นครศรีธรรมร�ช	 	
021.	 ทุ่งใหญ่	 075-489450-1	 075-489270
022.	 บิ๊กซี	สิชล	 075-535435-6	 075-535448
023.	 พรหมคีรี	 075-338397-9	 075-338400
024.	 หัวถนน	นครศรีธรรมราช	 075-446223	 075-446417
นครสวรรค์	 	
025.	 บรรพตพิสัย	 056-350041-3	 056-350044
026.	 บิ๊กซี	นครสวรรค์	2	 056-371791-3	 056-370794
น่�น	 	 	
027.	 เวียงสา	 054-752063-5	 054-752066
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บุรีรัมย์		 	
028.	 กระสัง	 044-691916-8	 044-691919
029.	 ล�าปลายมาศ	 044-623431-3	 044-623434
ปร�จีนบุรี	 	
030.	 ตลาดอุดมสุข	กบินทร์บุรี	 037-204817-9	 037-204820
พระนครศรีอยุธย�	 	
031.	 นครหลวง	อยุธยา	 035-360523	 035-360617
032.	 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	 035-351685-9	 035-351690
พัทลุง		 	
033.	 ถนนราเมศวร์	พัทลุง	 074-620051-3	 074-620054
พิษณุโลก	 	
034.	 เทสโก้	โลตัส	พิษณุโลก	 055-253632-3	 055-253634
035.	 เทสโก้	โลตัส	พิษณุโลก	2	 055-330362-4	 055-330365
036.	 นครไทย	พิษณุโลก	 055-388350-2	 055-388353
037.	 บางระก�า	 055-371926-8	 055-371929
เพชรบุรี	 	
038.	 เขาวัง	เพชรบุรี	 032-419168-9	 032-419179
เพชรบูรณ์	 	
039.	 วิเชียรบุรี	 056-791745-7	 056-791748
040.	 หนองไผ่	 056-782390-2	 056-782393
ภูเก็ต	 	 	
041.	 เทสโก้	โลตัส	ฉลอง	ภูเก็ต	 076-295065-7	 076-295068
มห�ส�รค�ม	 	
042.	 บรบือ	 043-770030-2	 043-770033
043.	 บิ๊กซี	มหาสารคาม	 043-995615-7	 043-995618
044.	 พยัคฆภูมิพิสัย	 043-791623-5	 043-791626
ร้อยเอ็ด	 	
045.	 บิ๊กซี	ร้อยเอ็ด	 043-624734-5	 043-624737
046.	 โพนทอง	 043-571870-2	 043-571873
047.	 เสลภูมิ	 043-550243-5	 043-550246
ระยอง		 	
048.	 เทสโก้	โลตัส	แกลง	 038-886990-2	 038-886993
049.	 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช	 038-950203-5	 038-950206
ร�ชบุรี		 	
050.	 ปากท่อ	ราชบุรี	 032-282401-2	 032-282413
ลพบุรี		 	
051.	 พัฒนานิคม	 036-638486-8	 036-638489
ลำ�ป�ง		 	
052.	 เกาะคา	 054-327737-9	 054-327740
053.	 ตลาดน�้าโท้ง	ล�าปาง	 054-312944-6	 054-312947
054.	 บิ๊กซี	ล�าปาง	 054-324554	 054-325244
ศรีสะเกษ	 	
055.	 กันทรารมย์	 045-636033-5	 045-636036
056.	 ราษีไศล	 045-682889-91	 045-682892

สกลนคร	 	
057.	 วานรนิวาส	 042-791901	 042-791906
สงขล�		 	
058.	 ด่านนอก	 074-557226-8	 074-557229
059.	 เทสโก้	โลตัส	สงขลา	 074-352730-2	 074-352733
060.	 รัตภูมิ	 074-395186-8	 074-395190
สมุทรปร�ก�ร	 	
061.	 ถนนเทพารักษ์	กม.	9	(ซอยมังกร)	 02-7575373-4	 02-7575594
สมุทรสงคร�ม	 	
062.	 บิ๊กซี	สมุทรสงคราม	 034-724216-8	 034-724219
สมุทรส�คร	 	
063.	 เทสโก้	โลตัส	มหาชัย	 034-827396-7	 034-827799
สระแก้ว	 	
064.	 คลองหาด	 037-512251-4	 037-512249
สระบุรี		 	
065.	 หินกอง	สระบุรี	 036-390444-6	 036-390447
สุโขทัย		 	
066.	 ศรีส�าโรง	 055-628201-3	 055-628204
สุพรรณบุรี	 	
067.	 ดอนเจดีย์	 035-507432-3	 035-507443
068.	 เทสโก้	โลตัส	สุพรรณบุรี	 035-503230-1	 035-503402
069.	 บิ๊กซี	สุพรรณบุรี	 035-543274-5	 035-545859
สุร�ษฎร์ธ�นี	 	
070.	 กาญจนดิษฐ์	 077-379310	 077-379319
071.	 ไชยา	 077-431870-2	 077-431873
072.	 บางสวรรค์	 077-365022	 077-365146
สุรินทร์	 	
073.	 ปราสาท	 044-552315-7	 044-552371
หนองค�ย	 	
074.	 โพนพิสัย	 042-405159-61	 042-405162
หนองบัวลำ�ภู	 	
075.	 นากลาง	 042-364107-9	 042-364110
อุดรธ�นี	 	
076.	 ยูดี	ทาวน์	อุดรธานี	 042-136216-8	 042-136219
077.	 วังสามหมอ	 042-387450-2	 042-387757
078.	 หนองหาน	 042-261344	 042-261499
อุบลร�ชธ�นี	 	
079.	 เขื่องใน	 045-203152-4	 045-203155
080.	 ตระการพืชผล	 045-482261-3	 045-482264
081.	 ตลาดบิ๊กซี	อุบลราชธานี	 045-281459-61	 045-281462
082.	 เทสโก้	โลตัส	วารินช�าราบ	 045-324889-91	 045-324894
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ส่วนภูมิภ�ค	102	ส�ข�เขตกรุงเทพมห�นคร	33	ส�ข�
		ลำ�ดับ	 สำ�นักง�นแลกเปลี่ยนเงิน	 โทรศัพท์	 โทรส�ร 		ลำ�ดับ	 สำ�นักง�นแลกเปลี่ยนเงิน	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

กระบี่		 	
001.	 อ่าวนาง	กระบี่	1	 075-695687	 075-695688
002.	 อ่าวนาง	กระบี่	2	 075-637112	 075-637113
003.	 อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์	รีสอร์ท	 075-637167	 075-637168	

แอนด์	สปา
ชลบุรี		 	
004.	 เกาะล้าน	 038-434185	 038-434186
005.	 จอมเทียน	1	พัทยา	 038-252862	 038-252863
006.	 จอมเทียน	2	พัทยา	 038-232320	 038-232321
007.	 จอมเทียน	3	พัทยา	 038-232239	 038-232240
008.	 ซอยบัวขาว	พัทยา	1	 038-416989-93	 038-416994
009.	 ซอยบัวขาว	พัทยา	2	 038-426170	 038-426171
010.	 ซอยบัวขาว	พัทยา	3	 038-416421	 038-416422
011.	 ซอยบัวขาว	พัทยา	4	 038-420180	 038-420570
012.	 เซ็นทรัล	เซ็นเตอร์	พัทยา	 038-425121	 038-425122
013.	 เซ็นทรัลเฟสติวัล	พัทยา	บีช	 038-043508	 038-043509
014.	 เซ็นทรัลเฟสติวัล	พัทยา	บีช	2	 038-043510	 038-043510
015.	 เซ็นทรัลเฟสติวัล	พัทยา	บีช	3	 038-043260-4	 038-043265
016.	 ดิ	อเวนิว	พัทยา	 038-052240-4	 038-052245
017.	 ถนนชายหาดพัทยา	 038-052274-8	 038-052279
018.	 ถนนชายหาดพัทยา	3	พัทยาใต้	 038-413427	 038-413428
019.	 ถนนชายหาดพัทยา	4		 038-416430	 038-416431	

พัทยากลาง	
020.	 ถนนชายหาดพัทยา	ซอย	13/4	 038-415849	 038-415850
021.	 ถนนพระต�าหนัก	พัทยา	 038-710803	 038-710804
022.	 ถนนพัทยา	สาย	2	 038-416423	 038-416424
023.	 ถนนพัทยา	สาย	2	(พัทยากลาง)	 038-426210	 038-426211
024.	 ถนนพัทยา-นาเกลือ	 038-420960-2	 038-420358
025.	 ถนนเลียบชายหาดจอมเทียน		 038-236264-8	 038-236269	

	 ต่อ	109
026.	 เทสโก้	โลตัส	พัทยาใต้	 038-413342	 038-412662	

	 ต่อ	109
027.	 บิ๊กซี	พัทยา	3	(พัทยากลาง)	 038-421750	 038-421751
028.	 พัทยากลาง	 038-425583	 038-425582
029.	 พัทยาใต้	2	 038-428511	 038-427696	

	 ต่อ	150
030.	 พีเอส	พลาซ่า	พัทยา	 038-425316	 038-425929
031.	 รอยัล	การ์เด้น	พลาซ่า	พัทยา	 038-412951	 038-412952
032.	 รอยัล	การ์เด้น	พลาซ่า	พัทยา	2	 038-710217	 038-710218
033.	 โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซ	 038-233628	 038-233769	

พัทยา
034.	 โรงแรมคาร์ลตั้น	พัทยา	 038-428781	 038-428782
035.	 โรงแรมซัมเมอร์บีช	จอมเทียน	 038-231845	 038-231846
036.	 โรงแรมไดอาน่าอินน์	พัทยา	 038-413440	 038-413441
037.	 วอล์คกิ้ง	สตรีท	พัทยา	 038-421345	 038-429429

001.	 จตุจักรพลาซ่า	 02-2659502-6	 02-2659507
002.	 ซอยรามบุตรี	1	 02-6295031	 02-6295032
003.	 ซอยรามบุตรี	2	 02-2828628-9	 02-2828661
004.	 ซอยสุขุมวิท	4		 02-2531280	 02-2531281
005.	 ซิตี้คอมเพล็กซ์	ประตูน�้า	 02-2531196	 02-2531197
006.	 ตลาดนัดสวนจตุจักร	 02-2724790-3	 02-2724802
007.	 ถนนข้าวสาร	1	 02-2828959	 02-2824122
008.	 ถนนข้าวสาร	2	 02-2827367	 02-2827368
009.	 ถนนข้าวสาร	3	 02-2805904-8	 02-2805909
010.	 ถนนข้าวสาร	4	 02-2802798	 02-2802799
011.	 ถนนเพชรบุรี	17	 02-2555320-4	 02-2555325	

	 ต่อ	108
012.	 ท่าอากาศยานดอนเมือง	 02-5043418	 02-5043419
013.	 ธนิยะ	พลาซา	 02-6329260	 02-6329261
014.	 นานาสแควร์	 02-6557050	 02-6557051
015.	 นานาเหนือ	 02-6550735-40	 02-6550741	

	 ต่อ	120	
016.	 พันธุ์ทิพย์	ประตูน�้า	 02-6566164	 02-6566165
017.	 แพลทินั่ม	แฟชั่นมอลล์	 02-1219745	 02-1219746
018.	 ฟอร์จูนทาวน์	 02-6420013	 02-6420014
019.	 มันนี่พาร์ค	มาบุญครองเซ็นเตอร์	 02-6863936-7	 02-6863943
020.	 มาบุญครองเซ็นเตอร์	1	 02-2164820-2	 02-2164820-2		

	 ต่อ	19	 ต่อ	20
021.	 มาบุญครองเซ็นเตอร์	2	 02-6117104	 02-6209973
022.	 มาบุญครองเซ็นเตอร์	3	 02-6114891	 02-6114892
023.	 วัดไตรมิตร	 02-2219184	 02-2219185
024.	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า	 02-2511393	 02-2511392
025.	 สีลม	ซอย	22	 02-2352540-4	 02-2352545
026.	 สุขุมวิท	1	(บ�ารุงราษฎร์)	 02-2552324-7	 02-2552328	

	 ต่อ	107
027.	 สุขุมวิท	11	 02-2538623-4	 02-2558600
028.	 สุขุมวิท	15	 02-2537381-5	 02-2537386
029.	 สุขุมวิท	21	(ซอยคาวบอย)	 02-2593078	 02-2593079
030.	 สุขุมวิท	33	(บางกะปิ)	 02-2610150-7	 02-2610164	

	 ต่อ	144
031.	 สุขุมวิท	6	(อาคารทูแปซิฟิคเพลส)	 02-2551861-5	 02-2551866
032.	 สุขุมวิท	ซอย	8	 02-6531032	 02-6531033
033.	 แอร์พอร์ตลิงค์	สถานีพญาไท	 02-6424071	 02-6424072	

สำานักงานแลกเปลี่ยนเงิน	135	สาขา
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		ลำ�ดับ	 สำ�นักง�นแลกเปลี่ยนเงิน	 โทรศัพท์	 โทรส�ร 		ลำ�ดับ	 สำ�นักง�นแลกเปลี่ยนเงิน	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

เชียงใหม่	 	
038.	 เซ็นทรัลเฟสติวัล	เชียงใหม่	 053-807605-9	 053-807610
039.	 ถนนท่าแพ	เชียงใหม่	 053-270151-8	 053-282679	

	 ต่อ	143
040.	 ถนนนิมมานเหมินทร์	เชียงใหม่	 053-213084	 053-213085
041.	 ถนนมูลเมือง	เชียงใหม่	 053-218210-3	 053-218217
042.	 ถนนราชวิถี	เชียงใหม่	 053-289526	 053-289527
043.	 ไนท์บาซาร์	 053-819117-9	 053-273552
044.	 ประตูท่าแพ	เชียงใหม่	 053-233150	 053-233151
ตร�ด		 	
045.	 เกาะช้าง	 039-551483-4	 039-551508
046.	 หาดไก่แบ้	เกาะช้าง	 039-696906	 039-696908
ประจวบคีรีขันธ์	 	
047.	 ถนนพูลสุข	หัวหิน	 032-516348	 032-516349
048.	 หัวหิน	มาร์เก็ต	วิลเลจ	 032-526294	 032-526295
049.	 หาดหัวหิน	 032-513858	 032-513859
พังง�	 	 	
050.	 เขาหลัก	พังงา	1	 076-485380-4	 076-485385
051.	 เขาหลัก	พังงา	2	 076-485386	 076-485387
052.	 เขาหลัก	พังงา	3	 076-484660	 076-484661
ภูเก็ต	 	 	
053.	 กะรน	ซี	แซนด์	รีสอร์ท	 076-396429	 076-396430
054.	 จังซีลอน	ภูเก็ต	1	 076-366060-4	 076-366065
055.	 จังซีลอน	ภูเก็ต	2	 076-366745	 076-366746
056.	 จังซีลอน	ภูเก็ต	3	 076-366741	 076-366742
057.	 จังซีลอน	ภูเก็ต	4	 076-295034	 076-295035
058.	 เซ็นทรัลเฟสติวัล	ภูเก็ต	 076-249981-3	 076-249985
059.	 ถนนนาใน	หาดป่าตอง	 076-344790-2	 076-344927
060.	 ถนนบางลา	ป่าตอง	1	 076-343440	 076-343441
061.	 ถนนประชานุเคราะห์	 076-293198	 076-293253	

หาดป่าตอง	1
062.	 ถนนประชานุเคราะห์	 076-341629	 076-341630	

หาดป่าตอง	2
063.	 โทนี่	รีสอร์ท	หาดป่าตอง	 076-343207	 076-343208
064.	 บานาน่า	วอล์ค	ป่าตอง	 076-341194	 076-341195
065.	 พิโซน่า	หาดป่าตอง	 076-346390	 076-346391
066.	 มิสเตอร์กู๊ดส์	ซีฟู้ด	ป่าตอง	 076-340167	 076-340168
067.	 ร้านอาหารสวีท	แอนด์	เซาร์	 076-398070	 076-398071
068.	 ราไวย์	ปาล์ม	บีช	รีสอร์ท	 076-613551	 076-613552
069.	 โรงแรมธาราป่าตอง	ภูเก็ต	 076-346288	 076-346289
070.	 โรงแรมโนโวเทล	ภูเก็ต	 076-340261	 076-340262	

วินเทจ	พาร์ค
071.	 หาดกมลา	ภูเก็ต	 076-385491-3	 076-385499
072.	 หาดกะตะ	ภูเก็ต	1	 076-330573-6	 076-330699
073.	 หาดกะตะ	ภูเก็ต	2	 076-333010	 076-333011

074.	 หาดกะตะ	ภูเก็ต	3	 076-330670	 076-330671
075.	 หาดกะตะ	ภูเก็ต	4	 076-331005	 076-331006
076.	 หาดกะตะ	ภูเก็ต	5	 076-330817	 076-330818
077.	 หาดกะตะ	ภูเก็ต	6	 076-330824	 076-330825
078.	 หาดกะตะ	ภูเก็ต	7	 076-330961	 076-330962
079.	 หาดกะรน	ภูเก็ต	1	 076-398041-5	 076-398055	

	 ต่อ	109
080.	 หาดกะรน	ภูเก็ต	2	 076-333551	 076-333552
081.	 หาดป่าตอง	1	 076-340447-9	 076-340198	

	 ต่อ	114
082.	 หาดป่าตอง	2			 076-340060	 076-340069
083.	 ห้าแยกฉลอง	ภูเก็ต	 076-381710-1	 076-381634
084.	 อมตะ	รีสอร์ท	หาดป่าตอง	 076-340346	 076-340407
085.	 เอพีเค	รีสอร์ท	ป่าตอง	 076-366147	 076-366148
086.	 โอเชี่ยนพลาซ่า	หาดป่าตอง	 076-341545	 076-341546
สงขล�		 	
087.	 เซ็นทรัลเฟสติวัล	หาดใหญ่	1	 074-339704	 074-339705
สมุทรปร�ก�ร	 	
088.	 แอร์พอร์ตลิงค์	สถานีสุวรรณภูมิ	 02-1346417	 02-1346418
สุร�ษฎร์ธ�นี	 	
089.	 เกาะพะงัน	 077-377851	 077-377852
090.	 เฉวง	2	เกาะสมุย	 077-422252	 077-422762
091.	 เฉวง	3	เกาะสมุย	(ลีฟวิ่ง	พลาซ่า)	 077-413243	 077-414223
092.	 เฉวง	เกาะสมุย	 077-430267-8	 077-430494
093.	 เฉวง	บีช	วิลเลจ	 077-413181	 077-413182
094.	 เฉวง-เชิงมนต์	 077-601015	 077-601016
095.	 ท่าเรือเพชรรัตน์	เกาะสมุย	 077-484726	 077-484727
096.	 ฟิชเชอร์แมน	เกาะสมุย	 077-430363	 077-430364
097.	 หาดเฉวง	1	 077-413871	 077-413872
098.	 หาดเฉวง	2	 077-422690	 077-422692
099.	 หาดเฉวง	3	 077-413059	 077-413060
100.	 หาดเฉวง	4	 077-300389	 077-300390
101.	 หาดละไม	เกาะสมุย	1	 077-256564	 077-256625
102.	 หาดละไม	เกาะสมุย	2	 077-256618	 077-256643
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		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร	 เวล�ทำ�ก�ร

ส่วนภูมิภ�ค	24	ส�ข�

เขตกรุงเทพมห�นคร	14	ส�ข�
มมุรบัรองลกูค้าเดอะวสิดอม	(THE WISDOM Corner)	38	สาขา

001.	 ถนนสุขุมวิท	พัทยา	 038-416859-63	 038-416864	 จันทร์	-	ศุกร์	9.00	-	17.00	น.	
002.	 ฉะเชิงเทรา	 038-511025,		 038-512195	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 038-511377
003.	 ช้างเผือก	เชียงใหม่		 053-211672,		 053-212013	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 053-211676
004.	 ชุมแพ	 043-311027,		 043-311007	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 043-312375
005.	 ถนนจอมพล	นครราชสีมา	 044-242526,		 044-253225	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 044-268206-12
006.	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 02-9829760-5,		 02-9829934	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.	

	 02-9829927-30
007.	 ถนนท่าแพ	เชียงใหม่		 053-270151-8,		 053-282679	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	16.30	น.		

	 053-275472

		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร	 เวล�ทำ�ก�ร

001.	 ถนนเทพารักษ์	กม.	16	 02-7507326-7	 02-7507328	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.	
002.	 ถนนสุขุมวิท	55	(ซอยทองหล่อ	20)	 02-1780904-8	 02-1780909	 ทุกวัน	10.00	-	18.00	น.	
003.	 พัฒน์พงศ์	 02-6370041-8,		 02-6370477	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 02-6370470-4
004.	 แม็กซ์แวลู	พัฒนาการ	 02-7221004-8	 02-3222589	 จันทร์	-	ศุกร์	9.00	-	18.00	น.	และเสาร์-อาทิตย์	10.00	-	18.00	น.	
005.	 เยาวราช		 02-6234560-9	 02-2264806	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.	
006.	 วังบูรพา		 02-6237681-90	 02-2250344	 จันทร์	-	เสาร์	8.30	-	18.00	น.
007.	 สยามสแควร์		 02-6581755-9	 02-6581754	 ทุกวัน	10.00	-	18.00	น.	
008.	 ส�านักแจ้งวัฒนะ	เมืองทองธานี	 02-5628001-14	 02-5628015	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.	
009.	 ส�านักถนนเสือป่า	 02-2264560-9	 02-2256902	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.	
010.	 ส�านักราษฎร์บูรณะ	 02-8713650-5	 02-8713645	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.	
011.	 ส�านักสีลม	 02-2327050,	 02-2345145	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 02-4377099
012.	 สุขุมวิท	6	 02-2546848-9	 02-2551866	 จันทร์	-	ศุกร์	9.30	-	16.30	น.		

(อาคารทูแปซิฟิคเพลส)
013.	 สุขุมวิท	33	(บางกะปิ)	 02-2610151-7		 02-2610164	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.	
014.	 สุขุมวิท	57	 02-7141089-94	 02-3900784	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.	

ศูนย์บริการและมุมรับรองลูกค้าเดอะวิสดอม	75	สาขา
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		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร	 เวล�ทำ�ก�ร

008.	 ถนนเพชรเกษม	หาดใหญ่		 074-220503,		 074-246923	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30-16.30	น.		
	 074-231828	

009.	 ถนนโรจนะ	อยุธยา	 035-213870-2	 035-213875	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.
010.	 ถนนวชิรปราการ	ชลบุรี		 038-273850-5,			 038-273856	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 038-791267-71
011.	 ถนนเศรษฐกิจ	1	สมุทรสาคร	 034-816662-9,		 034-816671	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	16.30	น.		

	 034-816670
012.	 ถนนสวรรค์วิถี	นครสวรรค์	 056-311500-5	 056-221581	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.
013.	 ถนนสุเทพ	เชียงใหม่	 053-808514-6,		 053-808523	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 053-808520-1
014.	 ถนนหน้าเมือง	ขอนแก่น	 043-225131-3,		 043-225069	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 043-225771-5
015.	 นครปฐม	 034-253822-9,		 034-252510	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 034-258902-3
016.	 บ้านโป่ง	 032-211397,		 032-201193	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 032-211904
017.	 ปากช่อง	 044-280383-6,		 044-311387	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 044-313685
018.	 พันท้ายนรสิงห์	สมุทรสาคร		 034-458503-7	 034-458508	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	16.30	น.	และเสาร์	9.00	-	16.00	น.
019.	 พุทธมณฑล	สาย	4	 02-8131701-7	 02-4209978	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		
020.	 ระยอง	 038-611007,		 038-613969	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 038-612577
021.	 ราชบุรี		 032-314054-5,	 032-325834	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 032-315049-56
022.	 ศูนย์การค้าติลก	ภูเก็ต	 076-218068-70,		 076-218074	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.	และเสาร์	8.30	-	16.30	น.	

	 076-232166-9
023.	 อุดรธานี	 042-241121-2,		 042-243320	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.	

	 042-221615	
024.	 เอกมัย	 02-7141081-8,	 02-7140410	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 02-7140730-2,		
	 02-3918165,		
	 02-7140728
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เขตกรุงเทพมห�นคร	11	ส�ข�
ศนูย์บรกิารเดอะวสิดอม	(THE WISDOM Lounge)	24	สาขา

001.	 เซ็นทรัล	บางนา	 02-3987240-2,		 02-3988483	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.		
	 02-3988481-2	

002.	 เซ็นทรัล	บางนา	2	 02-3985820-1,		 02-3985827	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.		
	 02-3985824-6

003.	 เซ็นทรัล	ปิ่นเกล้า	 02-4243595-6,		 02-4242834	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.		
	 02-4243990-2

004.	 เซ็นทรัล	พระรามที่	3	 02-6736338-9	 02-6736240	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.	
005.	 เซ็นทรัลพลาซ่า	แกรนด์	 02-1603813-7	 02-2768725	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.		

พระราม	9
006.	 เซ็นทรัลลาดพร้าว		 02-5411543	 02-5411548	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.	
007.	 เซ็นทรัลเวิลด์	 02-2510231-5	 02-2510236	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.	
008.	 เดอะมอลล์	บางแค	 02-4549023-6	 02-4549027	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.	
009.	 พาราไดซ์	พาร์ค	 02-3259108-12	 02-3259113	 ทุกวัน	10.30	-	20.00	น.	
010.	 พาราไดซ์	พาร์ค	2	 02-7460067-69	 02-7460070	 ทุกวัน	10.30	-	20.00	น.	
011.	 สยามพารากอน	 02-6109404-8		 02-6109409	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.	

		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร	 เวล�ทำ�ก�ร

ส่วนภูมิภ�ค	13	ส�ข�

001.	 เซ็นทรัลพลาซ่า	เชียงใหม่	 053-904102-6	 053-903612	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.		
แอร์พอร์ต	2

002.	 เซ็นทรัล	เฟสติวัล	ภูเก็ต	 076-249981	 076-249985	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.	
003.	 เซ็นทรัลพลาซา	ขอนแก่น	 043-288060-4	 043-288065	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.	
004.	 เซ็นทรัลพลาซา	สุราษฎร์ธานี	 077-489829	 077-489834	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.	
005.	 เซ็นทรัลพลาซา	อุดรธานี	 042-343906	 042-343920	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.	
006.	 เซ็นทรัลพลาซา	อุบลราชธานี	 045-422284,		 045-422289	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.		

	 045-361488
007.	 เซ็นทรัลเฟสติ	พัทยา	บีช	 038-043260-4	 038-043265	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.	
008.	 เซ็นทรัลเฟสติวัล	เชียงใหม่	 053-807605-9	 053-807610	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.	
009.	 เซ็นทรัลเฟสติวัล	หาดใหญ่	 074-339700-5	 074-235770	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.	
010.	 เดอะมอลล์	นครราชสีมา	 044-288490-2	 044-288493	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.	
011.	 พอร์โต้	ชิโน่	มหาชัย	 034-110748-52	 034-110753	 ทุกวัน	11.00	-	19.00	น.	
012.	 โรบินสัน	ราชบุรี	 032-310860-4	 032-310865	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.	
013.	 โรบินสัน	สระบุรี	 036-351452-6	 036-351457	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.	

		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร	 เวล�ทำ�ก�ร
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001.	 ถนนรัชดาภิเษก	ห้วยขวาง		 02-6932460-9	 02-6933240	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	16.30	น.	
002.	 ถนนสาทร		 02-2382881-6	 02-2382887	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.	
003.	 ถนนหลังสวน		 02-6571642	 02-6571641	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.	
004.	 ส�านักพหลโยธิน		 02-7311211-4,		 02-2731234	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	16.30	น.		

	 02-2731216

เขตกรุงเทพมห�นคร	4	ส�ข�
ศนูย์บรกิารเดอะวสิดอม	(THE WISDOM Center)	4	สาขา

001.	 บางบอน		 02-8998330-7		 02-4164396	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.	
002.	 ลาดพร้าว	92	 02-5304905,		 02-5304966	 จันทร์	-	ศุกร์	9.00	-	20.00	น.	และเสาร์	-	อาทิตย์	9.00	-	17.00	น.		

	 02-5304865	
003.	 สุขุมวิท	6	(อาคารทูแปซิฟิคเพลส)	 02-2546848-9	 02-2551866	 จันทร์	-	ศุกร์	9.00	-	20.00	น.	และเสาร์	-	อาทิตย์	9.00	-	17.00	น.	

เขตกรุงเทพมห�นคร	3	ส�ข�
ศนูย์บรกิารเดอะวสิดอมพร้อมตู้นริภยั	(THE WISDOM Center with SafE BOx)	7	สาขา

001.	 ถนนช้างคลาน	เชียงใหม่	 053-281850-3	 053-281859	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.	
002.	 ถนนตลาดใหม่	สุราษฎร์ธานี	 077-284093-5,		 077-284096	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 077-213501-5
003.	 ถนนสุขุมวิท	ชลบุรี	1	 038-273862-6,		 038-273867	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	15.30	น.		

	 038-790144-8	
004.	 ภูเก็ต	 076-256400-1,		 076-213561	 จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	16.30	น.		

	 076-213903-4

ส่วนภูมิภ�ค	4	ส�ข�

001.	 โรงแรม	โซฟิเทล	โซ	แบงคอก	 02-5627780-8	 02-2732996	 ทุกวัน	9.00	-	21.00	น.	
002.	 สยามพารากอน	 02-6109751-3	 02-6109754	 ทุกวัน	11.00	-	20.00	น.	

เขตกรุงเทพมห�นคร	2	ส�ข�
ศนูย์บรกิารเดอะวสิดอม	ณ...(THE WISDOM Lounge@...)	2	สาขา

		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร	 เวล�ทำ�ก�ร

		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร	 เวล�ทำ�ก�ร

		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร	 เวล�ทำ�ก�ร

		ลำ�ดับ	 ส�ข�	 โทรศัพท์	 โทรส�ร	 เวล�ทำ�ก�ร
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เขตกรุงเทพมห�นคร	1	ศูนย์	
		ลำ�ดับ	 ศูนย์ธุรกิจลูกค้�บรรษัท	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

เวล�ทำ�ก�ร	จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	16.30	น.

001.	 ส�านักพหลโยธิน	 02-4702951	 	 -	
	

ศูนย์บริการธุรกิจ	63	ศูนย์

เขตกรุงเทพมห�นคร	28	ศูนย์

เวล�ทำ�ก�ร	จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	16.30	น.

001.	 กล้วยน�้าไท		 02-3673388-89		 02-3673390
002.	 ดาวคนอง	 02-8775641-7	 02-4760620,		

	 ต่อ	200-7,	301-4		 02-8775697
003.	 ถนนพระรามที่	2		 02-4172361-3	 02-4172364
004.	 ถนนพระรามที่	3	 02-2843760-2	 02-2843763	
005.	 ถนนพัฒนาการ	20	 02-3142313-16	 02-3142317
006.	 ถนนเพชรบุรี	17	 02-2545652-4	 02-2545655
007.	 ถนนรัชดาภิเษก	 02-2640072-4,		 02-2640083	

(สุขุมวิท-พระรามที่	4)	 02-2640080-2	
008.	 ถนนรามอินทรา		 02-5528329-30,		 02-5528624	

	 02-5528623	
009.	 ถนนศรีนครินทร์	กม.	9	 02-3994225-7	 02-3980477	
010.	 ถนนสาทร				 02-2367642-3,		 02-2367646	

	 02-2367645
011.	 ถนนเสรีไทย	46	(สวนสยาม)	 02-5182052,		 02-5182058	

	 02-5182054-5	
012.	 ถนนเสือป่า	 02-2213131-8		 02-2256575,		

	 ต่อ	6202-9,		 02-2261795	
	 02-2264560-79	

013.	 บางซื่อ	 02-5867800,		 02-5867292	
	 02-5867255-6	

014.	 บางโพ	 02-5857468,	 02-5859767	
	 02-5859747	

015.	 บางยี่ขัน	 02-4242543,		 02-4242166	
	 02-4242160,		
	 02-4242163	

016.	 บางล�าภู	 02-2821822-3,		 02-2821839		
	 02-2821838		

017.	 พหลโยธิน	 02-2731401,		 02-2731472,		
	 02-2731403-11	 02-2731635

018.	 เพชรเกษม	51	 02-4540278-9,		 02-4542606	
	 02-4542605	

019.	 ลาดกระบัง	 02-7390191-5		 02-3268303	
	 ต่อ	155-8	

020.	 ลาดพร้าว	25	 02-5131504,		 02-5131724	
	 02-5131571	

021.	 วังบูรพา	 02-2234727-29	 02-2237430
022.	 สะพานเหลือง	 02-2146450-2	 02-2146453
023.	 สีลม	 02-6340580-9		 02-2346178,		

	 ต่อ	5420-30,		 02-2349650	
	 02-2345141	

024.	 สุขุมวิท	33	(บางกะปิ)	 02-2610133-8		 02-2610145	
	 ต่อ	201-4	

025.	 สุขุมวิท	101	 02-3310875-7	 02-3310878
026.	 สุรวงศ์	 02-6391314-6	 02-6391317
027.	 หัวหมาก	 02-3773522-3,		 02-3773357	

	 02-3773351	
028.	 เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	(ปตท.)	 02-5370366-7	 02-5370368

ชลบุรี	
001.	 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 038-458972-5	 038-458976	

ชลบุรี	2
002.	 แหลมฉบัง	 038-493830-2	 038-493833
เชียงใหม่	 	
003.	 ถนนราชวงศ์	เชียงใหม่	 053-233822-4,	 053-233832	

	 053-233831

นครร�ชสีม�
004.	 หัวทะเล	นครราชสีมา	 044-258723	 044-258883
นครสวรรค์
005.	 ถนนสายเอเซีย	นครสวรรค์	 056-372231-7	 056-372239
สงขล�		 	
006.	 ถนนเพชรเกษม	หาดใหญ่	 074-221944-5	 074-221946
อุดรธ�นี
007.	 อุดรธานี	 042-240832-4	 042-240839

ส่วนภูมิภ�ค	7	ศูนย์

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าบรรษัท	8	ศูนย์

		ลำ�ดับ	 ศูนย์บริก�รธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรส�ร 		ลำ�ดับ	 ศูนย์บริก�รธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

		ลำ�ดับ	 ศูนย์ธุรกิจลูกค้�บรรษัท	 โทรศัพท์	 โทรส�ร 		ลำ�ดับ	 ศูนย์ธุรกิจลูกค้�บรรษัท	 โทรศัพท์	 โทรส�ร
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ภ�คตะวันออก	9	ศูนย์

		ลำ�ดับ	 ศูนย์บริก�รธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

ภ�คกล�ง	17	ศูนย์
ส่วนภมูภิาค	35	ศนูย์

ภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอื	3	ศนูย์

ชลบุรี		 	
001.	 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 038-743853-5	 038-743856	

ชลบุรี
002.	 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 038-457678,		 038-346656	

ชลบุรี	2	 038-346654-5	
003.	 บ้านบึง	 038-446329-30,		 038-446335	

	 038-446334	
004.	 พัทยากลาง			 038-416215-6,		 038-416245	

	 038-416220-1	
005.	 แหลมฉบัง	 038-330054,		 038-330055,		

	 038-493620-1	 038-493622
ปร�จีนบุรี	 	
006.	 นิคมอุตสาหกรรม	304	 037-274060-2	 037-274063
ระยอง		
007.	 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	ระยอง	038-650168-70		 038-650171
008.	 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น	ซีบอร์ด	 038-656342-3	 038-656344	

ระยอง	
009.	 มาบตาพุด	 038-609490,		 038-609489	

	 038-607522	

เชียงใหม่	 	
001.	 ถนนท่าแพ	เชียงใหม่	 053-282681,		 053-282680	

	 053-271677	
เชียงร�ย	 	
002.	 แม่สาย	 053-640786-90,		 053-733101	

	 053-731515	
ลำ�พูน		 	
003.	 นิคมอุตสาหกรรมล�าพูน	 053-582693-4	 053-582695

นครร�ชสีม�	 	
001.	 ถนนจอมพล	นครราชสีมา	 044-251752,		 044-251727	

	 044-251773,		
	 044-251776	

มุกด�ห�ร	 	
002.	 มุกดาหาร	 042-614430,		 042-614490	

	 042-614431
อุดรธ�นี	 	
003.	 ตลาดเมืองทองเจริญศรี	อุดรธานี	 042-224184-5,	 042-247044	

	 042-224248-9	

ภูเก็ต	 	 	
001.	 ภูเก็ต	 076-219819-20	 076-219825
สงขล�		 	
002.	 ถนนเพชรเกษม	หาดใหญ่	 074-220501-2,		 074-235772	

	 074-246716	
สุร�ษฎร์ธ�นี	 	
003.	 สุราษฎร์ธานี			 077-910070-2	 077-910073

		ลำ�ดับ	 ศูนย์บริก�รธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

นครปฐม
001.	 อ้อมใหญ่	 02-8116845-6,		 02-4312042	

	 02-4312043	
นนทบุรี	 	
002.	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 02-5746576-7,			 02-5746569	

	 02-5746567	
003.	 ถนนรัตนาธิเบศร์	บางใหญ่	 02-5942940-2	 02-5942943
ปทุมธ�นี	 	
004.	 คลอง	2	ธัญบุรี	 02-5330874-5,		 02-5330877	

	 02-5330883-4	
005.	 นวนคร	 02-5291572-3,		 02-5291522,		

	 02-5291231	 02-5291963
พระนครศรีอยุธย�	 	
006.	 ตลาดนิคมอุตสาหกรรม	 035-700367-8		 035-700369	

บางปะอิน
007.	 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	2	 035-332293-4			 035-332295
ร�ชบุรี		 	
008.	 บ้านโป่ง	 032-222674-6	 032-221233
สมุทรปร�ก�ร	 	
009.	 ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปู			 02-3243113-5	 02-3243116
010.	 ถนนกิ่งแก้ว	สมุทรปราการ	 02-1782183-5	 02-1782187
011.	 บางพลี	 02-3166642-3,		 02-3166646	

	 02-3166645	
012.	 พระประแดง	 02-4643153-4,		 02-4643578	

	 02-4643577
013.	 สมุทรปราการ	 02-3953085,		 02-3871192	

	 02-3953441	
014.	 สุขุมวิท	107	 02-3986693-4		 02-3986698	
015.	 อาคารปลอดอากร	 02-1341901-2,		 02-1341903	

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ		 02-1341904	
สมุทรส�คร	 	
016.	 ถนนเศรษฐกิจ	1	สมุทรสาคร	 034-816666,		 034-816708	

	 034-816707,		
	 034-422395-6	

017.	 ถนนเอกชัย	สมุทรสาคร			 034-423445-7	 034-423448

		ลำ�ดับ	 ศูนย์บริก�รธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

ภ�คเหนือ	3	ศูนย์ ภ�คใต้	3	ศูนย์
		ลำ�ดับ	 ศูนย์บริก�รธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

		ลำ�ดับ	 ศูนย์บริก�รธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรส�ร
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001.	 ตลาดเอซี	ล�าลูกกา	(คลอง	4)	 02-1400862-6	 	 -
002.	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 02-9829927-30	 02-9829767
003.	 ถนนติวานนท์	(แคราย)	 02-5891891,		 02-5891994	

	 02-5891921,		
	 02-5891934,		
	 02-5891956,		
	 02-5891981,		
	 02-5891994	

004.	 ถนนเทพารักษ์	สมุทรปราการ	 02-3805724-7	 02-3805732
005.	 ถนนรัตนาธิเบศร์	บางใหญ่	 02-5942807,		 02-5942810	

	 02-5942810,		
	 02-5942906-8	

006.	 ถนนเศรษฐกิจ	1	สมุทรสาคร	 034-816956-8	 034-816959
007.	 นครปฐม	 034-254261-3		 034-254722
008.	 นวนคร	 02-5296302-8	 02-5296310	
009.	 บางบ่อ	 02-3134715-6,		 	 -	

	 02-3134881	
010.	 บางพลี	 02-3167563-7	 02-3167568-9
011.	 พระประแดง	 02-4640691-3	 02-4640812
012.	 พุทธมณฑล	สาย	4	 02-4312031-2,		 	 -	

	 02-4312245-7
013.	 รังสิต	 02-5672366	 02-5674828
014.	 สมุทรปราการ	 02-3880138	 02-3880196	
015.	 สามพราน	 034-326450-3	 034-326432
016.	 สุขุมวิท	107	 02-3994502	 02-3994535
017.	 อ้อมใหญ่	 02-8116570-4	 02-8116575

001.	 ชัยนาท	 056-412007,	 	 -	
	 056-412013-5	

002.	 ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	 035-700356-59	 035-700360
003.	 ถนนโรจนะ	อยุธยา	 035-337040-1	 035-337060
004.	 ถนนสุดบรรทัด	สระบุรี	 036-211305	 036-211284
005.	 ถนนสุระสงคราม	ลพบุรี	 036-414080	 036-411615
006.	 บิ๊กซี	ลพบุรี	 036-424581-4	 036-424585
007.	 หนองแค	 036-370802-4,	 036-370812	

	 036-370811	
008.	 อ่างทอง	 035-615744-8	 	 -

001.	 ดาวคนอง	 02-8775677-81	 02-8775683-4
002.	 ถนนจันทน์	 02-2126974-6,		 02-2126942	

	 02-2126993	
003.	 ถนนเพชรบุรี	17	 02-2550142-45	 02-2550146
004.	 ถนนรัชดาภิเษก	(ตากสิน-ท่าพระ)	 02-4761667-71,		 02-4765611,		

	 02-4761453-7,		 02-4765618	
	 02-4765610-8,		
	 02-4766203-8		

005.	 บางขุนเทียน	 02-4765721-3	 02-4768608
006.	 บางขุนนนท์	 02-4246573	 02-4247716
007.	 บางเขน	 02-5137142-3,		 02-5137576	

	 02-5137573-4	
008.	 บางพลัด	 02-4346581-5	 	 -
009.	 บางมด	 02-4286829-32	 02-4282028
010.	 ประเวศ	 02-3288677-8	 02-3288679
011.	 ปิ่นเกล้า	 02-4341520-1	 02-4341575
012.	 เพชรเกษม	51	 02-8013630-4	 02-8013635
013.	 มีนบุรี	 02-5181472-3,		 02-5181466	

	 02-5181454-5	
014.	 แม็กซ์แวลู	พัฒนาการ	 02-3200059	 02-3211972
015.	 ลาดพร้าว	25	 02-5115890	 02-5115899
016.	 ส�านักถนนเสือป่า	 02-2231327-9	 02-2225769
017.	 ส�านักสีลม	 02-2372961-5	 02-2372967
018.	 สี่แยกวังหิน	 02-5701861-4	 02-5701865
019.	 สุขุมวิท	33	(บางกะปิ)	 02-2602566	 02-2602569
020.	 หัวหมาก	 02-3784561-5	 02-3784567
021.	 อ่อนนุช	 02-3314387-91	 	 -
022.	 อาคารเมืองไทย	-	ภัทร		 02-2733679,		 02-2765208-9	

คอมเพล็กซ์	(SME)		 02-2733671,		
ถนนรัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	 02-2733675,		 	
	 02-2733685,		
	 02-2731038	

		ลำ�ดับ	 ศูนย์ธุรกิจลูกค้�ผู้ประกอบก�ร	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

เวล�ทำ�ก�ร	จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	16.30	น.

เขตกรุงเทพมห�นคร	22	ศูนย์
เขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	39	ศนูย์

*	จ�านวนศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการอาจมีมากกว่า	1	ศูนย์	ใน	1	สาขา

ปริมณฑล	17	ศูนย์

ภ�คกล�ง	8	ศูนย์
ส่วนภมูภิาค	88	ศนูย์

		ลำ�ดับ	 ศูนย์ธุรกิจลูกค้�ผู้ประกอบก�ร	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

		ลำ�ดับ	 ศูนย์ธุรกิจลูกค้�ผู้ประกอบก�ร	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ*	127	ศูนย์
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		ลำ�ดับ	 ศูนย์ธุรกิจลูกค้�ผู้ประกอบก�ร	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

ภ�คตะวันตก	7	ศูนย์ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	23	ศูนย์

001.	 ก�าแพงเพชร	 055-717208-12	 055-714703
002.	 เชียงราย	 053-719780	 053-717490
003.	 ถนนเจริญเมือง	เชียงใหม่	 053-244376-79	 	 -
004.	 ถนนฉัตรไชย	ล�าปาง	 054-484343	 054-484344
005.	 ถนนช้างคลาน	เชียงใหม่	 053-820102-4,		 053-819188,		

	 053-284991-7,		 053-284950	
	 053-284950-1	

006.	 ถนนท่าแพ	เชียงใหม่	 053-280803,		 053-280785,	
	 053-273392-5	 053-273396

007.	 ถนนบรมไตรโลกนารถ	พิษณุโลก	 055-259310	 055-259417
008.	 ถนนรอบเวียง	ล�าปาง	 054-223813-5	 054-223816
009.	 ถนนสวรรค์วิถี	นครสวรรค์	 056-311850-5	 056-221580
010.	 น่าน	 054-772072-3,	 	 -	

	 054-772082-3,	
	 054-774162	

011.	 พะเยา	 054-484343	 054-484344
012.	 พิจิตร	 056-613701-4	 056-615082
013.	 เพชรบูรณ์	 056-721641-2	 056-743690
014.	 แพร่	 055-413753	 055-413935
015.	 แม่สอด	 055-533305-9	 	 -
016.	 สี่แยกสนามบิน	เชียงใหม่	 053-202533-6	 053-202537
017.	 สุโขทัย	 055-616364	 055-616314
018.	 ห้าแยกโคกมะตูม	 055-301129-32	 055-304976
019.	 อุตรดิตถ์	 055-412600-4	

001.	 กาฬสินธุ์	 043-816944-6,		 043-516362	
	 043-816882-4	

002.	 ชัยภูมิ	 044-813356	 044-813600
003.	 ถนนจอมพล	นครราชสีมา	 044-242884	 044-258200
004.	 ถนนเทวาภิบาล	ร้อยเอ็ด	 043-516085-7	 043-516362
005.	 ถนนประจักษ์	อุดรธานี	 042-212052	 042-221350
006.	 ถนนพรหมเทพ	อุบลราชธานี	 045-256424	 045-256451
007.	 ถนนหน้าเมือง	ขอนแก่น	 043-227877	 043-221506
008.	 นครพนม	 042-612811,		 042-514715	

	 042-612814,		
	 042-612816		

009.	 บุรีรัมย์	 044-618741	 044-618736
010.	 ปากช่อง	 044-313981-5	 	 -
011.	 พังโคน	สกลนคร	 042-772389	 042-772390
012.	 มหาสารคาม	 043-725141,		 	 -	

	 043-725143-4,		
	 043-725149		

013.	 ยโสธร	 045-711243,		 045-711395	
	 045-711249,		
	 045-711270-1	

014.	 ร้อยเอ็ด	 043-514021	 043-512613
015.	 เลย	 042-861135-9,		 042-861135	

	 042-861141	
016.	 วังสะพุง	 042-841435-6,		 	 -	

	 042-841604-5	
017.	 ศรีสะเกษ	 045-643279-83	 	 -
018.	 สกลนคร	 042-715371	 042-715370
019.	 สุรินทร์	 044-515867	 044-515864
020.	 หนองคาย	 042-420023,		 042-423063	

	 042-420025,		
	 042-420054		

021.	 หัวทะเล	นครราชสีมา	 044-256984	 044-256985
022.	 อุดรธานี	 042-240174	 042-249514
023.	 อุดรธานี	2	 042-240837,		 042-240838	

	 042-240474-6	

001.	 กาญจนบุรี	 034-512725-6,		 	 -	
	 034-512639-40	

002.	 ตลาดฉัตร์ไชย	หัวหิน	 032-515856	 032-512358
003.	 ถนนมาลัยแมน	สุพรรณบุรี	 035-525558	 035-526058	
004.	 ประจวบคีรีขันธ์	 032-604051-4,		 	 -	

	 032-604290	
005.	 ราชบุรี	 032-315052	 032-328166
006.	 สมุทรสงคราม	 034-712014-17	 034-712018
007.	 หัวหิน	 032-521270	 032-521330

		ลำ�ดับ	 ศูนย์ธุรกิจลูกค้�ผู้ประกอบก�ร	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

ภ�คเหนือ	19	ศูนย์

		ลำ�ดับ	 ศูนย์ธุรกิจลูกค้�ผู้ประกอบก�ร	 โทรศัพท์	 โทรส�ร
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001.	 กระบี่	 075-622120,		 075-621480	
	 075-621488	 	

002.	 เฉวง	2	เกาะสมุย	 077-413863	 077-413600
003.	 ชุมพร	 077-512189	 077-512191
004.	 ตรัง	 075-590268,		 075-217434	

	 075-590327-9,		
	 075-590445-6		

005.	 ตลาดเก่า	กระบี่	 075-663086,		 	 -	
	 075-663092,		
	 075-663097		

006.	 ตลาดหัวอิฐ	นครศรีธรรมราช	 075-344311	 075-344361
007.	 ถนนเพชรเกษม	หาดใหญ่	 074-235902-4	 074-236448
008.	 ทุ่งสง	 075-423809,		 	 -	

	 075-423889,		
	 075-423927-8		

009.	 นครศรีธรรมราช	 075-344367	 075-345858
010.	 ปัตตานี	 073-336326-9,		 	 -	

	 073-336052	
011.	 ภูเก็ต	 076-256890-3	 076-256894
012.	 สงขลา	 074-316601-3	 074-316604
013.	 สี่แยกแสงเพชร	สุราษฎร์ธานี	 077-275981,		 077-275984,	

	 077-287048,		 077-287075	
	 077-287052	

014.	 สุราษฎร์ธานี	 077-275971-4	 077-275975

001.	 ถนนตรีรัตน์	จันทบุรี	 039-301934-7,		 039-321744	
	 039-321742	

002.	 จันทอุดม	ระยอง	 038-615801	 038-615804
003.	 ฉะเชิงเทรา	 038-816300	 038-816297
004.	 ถนนศรีรองเมือง	จันทบุรี	 039-325368	 039-325396
005.	 ถนนสุขุมวิท	ชลบุรี	2	 038-284076,	 038-284330		

	 038-284082,		
	 038-284108-9	

006.	 ถนนสุขุมวิท	ชลบุรี	3	 038-282436-7,		 	 -	
(สี่แยกเฉลิมไทย)	 038-282670-1,		
	 038-282684	

007.	 บ่อวิน	ชลบุรี	 038-337340-2	 038-337343
008.	 บางปะกง	 038-532628,		 038-532627	

	 038-532856-9	
009.	 บ้านบึง	 038-443736-9	 	 -
010.	 ปราจีนบุรี	 037-213797-8,		 	 -	

	 037-213805-7	
011.	 พัทยาใต้	 038-421532	 038-421540
012.	 มาบตาพุด	 038-609399,		 	 -	

	 038-609408-9	
013.	 ระยอง	 038-605589	 038-605605
014.	 ศรีราชา	 038-328347	 038-328352
015.	 สระแก้ว	 037-281394-5	 037-281389	
016.	 หนองมน	ชลบุรี	 038-394054-6	 038-394005
017.	 แหลมฉบัง	 038-495150,		 038-493833	

	 038-490389-90	 	

		ลำ�ดับ	 ศูนย์ธุรกิจลูกค้�ผู้ประกอบก�ร	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

ภ�คตะวันออก	17	ศูนย์ ภ�คใต้	14	ศูนย์
		ลำ�ดับ	 ศูนย์ธุรกิจลูกค้�ผู้ประกอบก�ร	 โทรศัพท์	 โทรส�ร
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ส�ข�ลอสแองเจลิส	 	 	 ส�ข�ฮ่องกง

601	South	Figueroa	Street,	Suite	3875,	Los	Angeles,	 Suite	3316,	33/F,	China	Merchants	Tower,	Shun	Tak	Centre

CA.	90017,	USA		 	 	 No.	168-200,	Connaught	Road	Central,	Hong	Kong	

โทรศัพท์	 :	 (1)	(213)	680	9331	 โทรศัพท์			 :	 (852)	2526	6811-5

โทรสาร	 :		(1)	(213)	620	9362	 โทรสาร		 :		(852)	2868	4342

สวิฟท์	 :	 KASI	US	6L	 สวิฟท์	 :		KASI	HK	HH

ผู้จัดการสาขา	 :	นายประเสริฐเชาวน์	ธุวะนุติ	 ผู้จัดการสาขา		 :	นายชัยวุธ	ชัยพันธ์

อีเมล	 :	 KASIKORNBANKLA@aol.com	 อีเมล		 :		kbank_hk@kasikornbank.com

ส�ข�หมู่เก�ะเคย์แมน	 	 	 ส�ข�เซินเจิ้น

190	Elgin	Avenue,	George	Town,	KY1-9005,		 7th,	18th	FL.B03-05,	and	13th	FL.B03-04,	An	Lian	Building,		

Cayman	Islands	 	 	 4018	Jin	Tian	Road,	Fu	Tian	District,	Shenzhen	518026,	China

โทรศัพท์	 :	 (1)	(345)	914	3248	 โทรศัพท์	 :	 (86)	(755)	8229	1298

โทรสาร	 :	 (1)	(345)	945	4757	 โทรสาร		 :	 (86)	(755)	8222	7150

ผู้จัดการสาขา		 :	น.ส.ชนัญญา	คงปรีชา	 สวิฟท์	 :	 KASI	CN	BS

อีเมล	 :	chananya.k@kasikornbank.com	 ผู้จัดการสาขา	 :	Ms.	Chen	Jiao

	 	 	 อีเมล	 :	 kbank_sz@kasikornbank.com

ส�ข�เฉิงตู	 	 	 สำ�นักง�นผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้

Unit	1801-1803,	18	fl.,	Baiyang	Building,	 Suite	2708,	China	Insurance	Building,	166	Lujiazui	Road	(East),

No.	18	Dongyu	Street,	Chengdu	610016,	China		 Pudong,	Shanghai	200120,	China

โทรศัพท์	 :	 (86)	(28)	6520	9698	 โทรศัพท์	 :		(86)	(21)	6841	9528-9

โทรสาร	 :	 (86)	(28)	8592	2639	 โทรสาร	 :	 (86)	(21)	6841	9530

ผู้จัดการสาขา		 :	นายสมบูรณ์	วาณิชวศิน	 หัวหน้าส�านักงานผู้แทน	 :	น.ส.นันทกร	ฉัตรชัยสกุล

อีเมล	 :	 kbank_cd@kasikornbank.com	 อีเมล	 :	 kbank_sh@kasikornbank.com

สำ�นักง�นผู้แทนกรุงปักกิ่ง		 สำ�นักง�นผู้แทนเมืองคุนหมิง

Suite	22-C,	CITIC	Building,	19	Jianguomenwai	Dajie,	 Suite	2708,	Expo	Building,	45	Tuodong	Road,	Kunming,

Beijing	100004,	China	 	 	 Yunnan	650011,	China

โทรศัพท์	 :	 (86)	(10)	6500	8333	 โทรศัพท์	 :		(86)	(871)	6310	1092,	6318	2727

โทรสาร			 :		(86)	(10)	6500	7899	 โทรสาร	 :	 (86)	(871)	6310	5568

หัวหน้าส�านักงานผู้แทน	 :	นายชวลิต	นิธากร	 หัวหน้าส�านักงานผู้แทน	 :	นายธีระพงษ์	หงษ์บุญญารักษ์

อีเมล	 :		kbank_bj@kasikornbank.com		 อีเมล	 :		kbank_km@kasikornbank.com

สำ�นักง�นผู้แทนกรุงโตเกียว	 สำ�นักง�นผู้แทนกรุงย่�งกุ้ง

8F,	Pacific	Century	Place,	1-11-1	Marunouchi,			 No.	313/315,	U	Wisara	Road,	Sanchaung	Township

Chiyoda-ku,	Tokyo	100-6208,	Japan	 Yangon,	The	Republic	of	the	Union	of	Myanmar

โทรศัพท์	 :	 (81)	(0)	3	68608258	 โทรศัพท์	 :	 (95)	(0)	1	524285,	1	500727,	1	514868

โทรสาร	 :	 (81)	(0)	3	68608201	 โทรสาร	 :	 (95)	(0)	1	516713

หัวหน้าส�านักงานผู้แทน	 :	ดร.ชาคริต	สุวรรณโชติ	 หัวหน้าส�านักงานผู้แทน	 :	นายณัฐพงศ์	วิศิษฐ์กิจการ

อีเมล	 :	 kbanktokyo@gmail.com	 อีเมล	 :	 kbankyangon@gmail.com

สาขาและสำานักงานผู้แทนในต่างประเทศ
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บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	กสกิรไทย	จำากดั
สำ�นักง�นใหญ่

ที่ตั้ง	 :		เลขที่	400/22	อาคารธนาคารกสิกรไทย	ชั้น	6	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท์		 :		02-6733999

โทรสาร		 :		02-6733988

KAsset	Contact	Center	 :		02-6733888

เว็บไซต์		 :	 www.kasikornbankgroup.com				

บรษิทั	ศนูย์วจิยักสกิรไทย	จำากดั
สำ�นักง�นใหญ่

ที่ตั้ง		 :		เลขที่	400/22	อาคารธนาคารกสิกรไทย	ชั้น	3	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท์		 :		02-2731144

โทรสาร	 :		02-2701235

KResearch	Contact	Center	:		02-2731144

เว็บไซต์		 :	 www.kasikornbankgroup.com		

บรษิทัหลกัทรพัย์	กสกิรไทย	จำากดั	(มหาชน)
สำ�นักง�นใหญ่

ที่ตั้ง	 :	 เลขที่	400/22	อาคารธนาคารกสิกรไทย	ชั้น	1,	3	และ	19	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท์		 :		02-6960000

โทรสาร		 :		02-6960099

KSecurities	Contact	Center	:	 02-6960011

เว็บไซต์		 :	 www.kasikornbankgroup.com			

บริษัทของธนาคารกสิกรไทย

		ลำ�ดับ	 ศูนย์บริก�รธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรส�ร 		ลำ�ดับ	 ศูนย์บริก�รธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

001.	 สาขาซีคอนสแควร์	 02-6960633	 02-1385763
002.	 สาขาเซ็นทรัล	บางนา	 02-6960637	 02-3991412
003.	 สาขาเซ็นทรัล	ปิ่นเกล้า	 02-6960620	 02-8848215
004.	 สาขาเซ็นทรัล	ลาดพร้าว	 02-6960624	 02-9370746
005.	 สาขาเซ็นทรัลพลาซา	 02-6960625	 02-1602998	

พระรามที่	9
006.	 สาขาเซ็นทรัลเวิลด์	 02-6960607	 02-6461527
007.	 สาขาดาวคนอง	 02-6960604	 02-8777861
008.	 สาขาเดอะไนน์	เซ็นเตอร์	 02-6960634	 02-3184453	

พระราม	9
009.	 สาขาเดอะมอลล์	บางแค	 02-6960638	 02-4829572

010.	 สาขาถนนงามวงศ์วาน	 02-6960619	 02-9511308
011.	 สาขาถนนจันทน์	 02-6960628	 02-3078350
012.	 สาขาถนนแจ้งวัฒนะ	 02-6960616	 02-9829067
013.	 สาขาถนนนวมินทร์	36	 02-6960632	 02-3750743
014.	 สาขาถนนพระรามที่	3	 02-6960621	 02-6832940
015.	 สาขาถนนรัชดาภิเษก	15	 02-6960613	 02-2754067
016.	 สาขาถนนรามอินทรา	 02-6960636	 02-5525904
017.	 สาขาถนนสุขุมวิท	55	 02-6960629	 02-1780901	

(ซอยทองหล่อ	20)
018.	 สาขาเทเวศร์	 02-6960610	 02-6286461
019.	 สาขาธนบุรี	 02-6960605	 02-8614939

เขตกรุงเทพมห�นคร	37	ศูนย์

เวล�ทำ�ก�ร	จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	17.00	น.

ศนูย์บรกิารธรุกจิ	58	ศนูย์
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บริษัท	ลีสซิ่งกสิกรไทย	จำากัด
สำ�นักง�นใหญ่

ที่ตั้ง	 :		เลขที่	400/22	อาคารธนาคารกสิกรไทย	ชั้น	17	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท์		 :		02-6969999

โทรสาร		 :		02-6969966

KLeasing	Contact	Center	 :		02-6969999

เว็บไซต์		 :	 www.kasikornbankgroup.com				

		ลำ�ดับ	 ศูนย์บริก�รธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรส�ร 		ลำ�ดับ	 ศูนย์บริก�รธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

020.	 สาขาบางซื่อ	 02-6960609	 02-9104646
021.	 สาขาพัฒน์พงศ์	 02-6960603	 02-6371358
022.	 สาขาเพชรเกษม	51	 02-6960618	 02-8014613
023.	 สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์	 02-6960617	 02-9476250	

รามอินทรา
024.	 สาขารังสิต	 02-6960615	 02-9592068
025.	 สาขาลาดพร้าว	99	 02-6960614	 02-9323651
026.	 สาขาวงแหวนรอบนอก	 02-6960630	 02-4160680	

(เอกชัย-บางบอน)
027.	 สาขาวังบูรพา	 02-6960612	 02-6238380

ส่วนภูมิภ�ค	21	ศูนย์
		ลำ�ดับ	 ศูนย์บริก�รธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรส�ร 		ลำ�ดับ	 ศูนย์บริก�รธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

012.	 สาขาถนนเทพกระษัตรี	ภูเก็ต	 076-373500	 076-373517
013.	 สาขาถนนเพชรเกษม	หาดใหญ่	 074-262311	 074-262313
014.	 สาขาถนนมิตรภาพ	ขอนแก่น	 043-271020	 043-271023
015.	 สาขาถนนโรจนะ	อยุธยา	 035-213801	 035-213191
016.	 สาขาถนนสวรรค์วิถี	นครสวรรค์	 056-220972	 056-220977
017.	 สาขาถนนสุขุมวิท	ชลบุรี	3	 038-270541	 038-270542	

(สี่แยกเฉลิมไทย)
018.	 สาขาถนนสุขุมวิท	พัทยา	 038-052050	 038-052066
019.	 สาขาสมุทรสาคร	 034-870691	 034-870694
020.	 สาขาห้าแยกโคกมะตูม	 055-377900	 055-377025	

พิษณุโลก
021.	 ส�านักงานย่อยตลาดบิ๊กซี	 045-315534	 045-315538	

อุบลราชธานี	

028.	 สาขาสมุทรปราการ	 02-6960606	 02-7018125
029.	 สาขาสยามพารากอน	 02-6960522	 02-1294673
030.	 สาขาส�านักถนนเสือป่า	 02-6229153	 02-6229154
031.	 สาขาส�านักราษฎร์บูรณะ	 02-6960635	 02-4272599
032.	 สาขาส�านักสีลม	 02-6960626	 02-2357202
033.	 สาขาสุขุมวิท	101	 02-6960611	 02-7418914
034.	 สาขาสุขุมวิท	33	(บางกะปิ)	 02-6960608	 02-6621764
035.	 สาขาอ้อมใหญ่	 02-6960631	 02-4205361
036.	 สาขาออลซีซั่นส์	เพลส	 02-6960623	 02-6558027
037.	 สาขาเอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	 02-6960627	 02-5370320	

(ปตท.)

001.	 สาขาฉะเชิงเทรา	 038-512909	 038-512913
002.	 สาขาเชียงราย	 053-718416	 053-718421
003.	 สาขาเซ็นทรัลพลาซา	เชียงใหม่		 053-904600	 053-904611	

แอร์พอร์ต
004.	 สาขาเซ็นทรัลพลาซา	ขอนแก่น	 043-288495	 043-288111
005.	 สาขาเซ็นทรัลพลาซา	 077-489824	 077-489859	

สุราษฎร์ธานี
006.	 สาขาเซ็นทรัลพลาซา	อุดรธานี	 042-921463	 042-921467
007.	 สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล	เชียงใหม่	 053-288821	 053-288826
008.	 สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล	ภูเก็ต	 076-248307	 076-248306
009.	 สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล	หาดใหญ่	 074-339982	 074-339987
010.	 สาขาเดอะมอลล์	นครราชสีมา	 044-393945	 044-393950
011.	 สาขาถนนจันทอุดม	ระยอง	 042-921463	 038-619166
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บรษิทั	แฟคเตอร	ีแอนด์	อคีวปิเมนท์	กสกิรไทย	จำากดั
สำ�นักง�นใหญ่

ที่ตั้ง	 :		เลขที่	400/22	อาคารธนาคารกสิกรไทย	ชั้น	7	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท์		 :		02-2902900

โทรสาร		 :		02-2903000

KF	&	E	Contact	Center	 :		02-2902900

เว็บไซต์		 :	 www.kasikornbankgroup.com				

		ลำ�ดับ	 ศูนย์บริก�รธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรส�ร 		ลำ�ดับ	 ศูนย์บริก�รธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรส�ร

001.	 ขอนแก่น	 043-328561	 043-328562	
สาขาถนนศรีจันทร์

002.	 จันทบุรี	 039-346351	 039-346352	
สาขาถนนศรีรองเมือง	

003.	 ชลบุรี	 038-792131	 038-792132	
สาขาถนนวชิรปราการ

004.	 เชียงใหม่	 053-418681	 053-418322	
สาขาถนนมูลเมือง

005.	 นครราชสีมา	 044-251488	 044-252638	
สาขาถนนจอมสุรางค์ยาตร์	

006.	 นครสวรรค์	 056-334941	 056-334942	
สาขาย่อยถนนสายเอเชีย

007.	 พิษณุโลก	 055-245161	 055-245162	
สาขาพิษณุโลก

008.	 ภูเก็ต	 076-238811	 076-239311	
สาขาถนนเทพกระษัตรี	

009.	 ราชบุรี	 032-322171	 032-322172	
สาขาถนนศรีสุริยวงศ์

010.	 สงขลา	 074-247721	 074-247722	
สาขาช่องเขา-มอ.	หาดใหญ่

011.	 สระบุรี	 036-315921	 036-315691	
สาขาสระบุรี

012.	 สุราษฎร์ธานี	 077-224990	 077-224991	
สาขาสี่แยกบางกุ้ง	

013.	 อุดรธานี	 042-342144	 042-341122
014.	 อุบลราชธานี	 045-280667	 045-280693

ส่วนภูมิภ�ค	14	ศูนย์

เวล�ทำ�ก�ร	จันทร์	-	ศุกร์	8.30	-	17.00	น.

ศนูย์บรกิารธรุกจิ	14	ศนูย์
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หม�ยเหตุ	:	ผูล้งทนุสามารถศกึษาขอ้มลูของธนาคารเพิม่เตมิไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าป	ี(แบบ	56-1)	ของธนาคารทีแ่สดงไวใ้น	www.sec.or.th	หรอืเวบ็ไซตข์องธนาคาร	
	 	 (www.kasikornbankgroup.com)	

	 1.	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	 9	-	15

	 2.		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 	 16	-	60	

	 3.		ปัจจัยความเสี่ยง	 	 61	-	73

	 4.		ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น			 285

	 5.		ผู้ถือหุ้น	 	 286

	 6.		นโยบายการจ่ายเงินปันผล		 	 240

	 7.		โครงสร้างการจัดการ	 	 212	-	224

	 8.		การก�ากับดูแลกิจการ	 	 201	-	239

	 9.		ความรับผิดชอบต่อสังคม	 	 243	-	244

	10.		การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	 61	-	73

	11.		รายการระหว่างกัน	 	 164	-	166	/	230	-	232

	12.	 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	 	 2	-	3

	13.	 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	 9	-	73

หัวข้อ หน้�
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บทความบางบทความที่ปรากฏอยู่ในส่วนนี้เป็นบทความคาดการณ์ในอนาคต	(Forward-looking	Statement)	 เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและการด�าเนินงานของบริษัท		

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	(“ธนาคาร”)	ที่ซึ่งธนาคารได้จัดท�าบทความดังกล่าวโดยอาศัยสมมติฐานหลายประการ	รวมทั้งอาศัยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ		

ที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลภายนอกเท่าที่มีอยู่	ณ	วันที่ที่บทความดังกล่าวได้ถูกจัดท�าขึ้น	บทความที่มีค�าเช่นว่า	“คาดว่า”	“เชื่อว่า”	“ประมาณว่า”	เป็นต้น	นั้นจัดเป็นบทความ	

คาดการณ์ในอนาคต	 ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอนาคตต่างๆ	 รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดอยู่เพียงการเปลี่ยนแปลง	

ในภาวะเศรษฐกิจ	 การเมือง	 หรือกฎระเบียบระดับโลกหรือระดับประเทศ	 ธนาคารไม่จ�าต้องปรับปรุงบทความคาดการณ์ในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์	

ปัจจุบัน	ดังนั้น	ผู้รับข้อมูลจึงต้องศึกษาบทความด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณของตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนหรือเข้าท�าธุรกรรม



• Multi-Corporate Business • Large Corporate Business • Medium Business
• Small and Micro Business • High Net Worth Individual • Affluent • Middle Income • Mass

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 02-2220000 โทรสาร : 02-4701144

อีเมล : info@kasikornbank.com

K-Contact Center : 02-8888888

สวิฟท์ : KASITHBK

เว็บไซต์ : www.kasikornbankgroup.com
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2556

ธนาคารกสิกรไทย





ภารกิจ
ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นในการเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่แข็งแกร่ง 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการ
ด้านการเงินที่หลากหลาย ครบถ้วน ในคุณภาพมาตรฐานสากล 
โดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ 
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลที่ดีและเป็นธรรม ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม

วิสัยทัศน์
ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มั่นคงที่สุด 
ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่และกระทำาทุกวิถีทางเพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า

ค่านิยมหลัก
• การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
• การทำางานร่วมกันเป็นทีมของทั้งองค์กร
• ความเป็นมืออาชีพ
• การริเริ่มสิ่งใหม่



สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การปฏิบัติตามหลักการสากล
ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการจัดทำารายงาน
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูล
ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

การกำากับดูแลกิจการ 

การดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• การดำาเนินงานด้านธุรกิจ
• การดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
• การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
• การดำาเนินงานด้านสังคม

ดัชนีข้อมูลตามกรอบ
การรายงาน GRI
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 ธนาคารกสิกรไทยยึดมั่นและให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ 

ที่ยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต้อง

ควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะธนาคารเชื่อว่า 

การแบ่งปัน การมอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคม จะนำาไปสู่ความแข็งแกร่ง 

และความยั่งยืนทางธุรกิจที่แท้จริง 

 ภายใต้ปณิธาน “หัวใจสีเขียว” ธนาคารได้กำาหนดแนวนโยบาย 

การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล ้อมและสังคม 

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลักของธนาคาร 

เพือ่ให้เป็นเสมอืนแนวทางการปฏบิตังิานทัง้องค์กรซึง่ผ่านความเหน็ชอบ 

โดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและอนุมัติโดยคณะกรรมการ

ธนาคาร การดำาเนินธุรกิจของธนาคารจึงมีหลักเกณฑ์การพิจารณา

เพื่อสร้างความสมดุลและคำานึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำาเนินงานทางธุรกิจมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 ธนาคารให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ 

บริการที่ครบวงจรและหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในทุก 

ช่วงชวีติของลกูค้าและเพิม่ศกัยภาพในการทำาธรุกรรมการเงนิ นอกจากนี้  

ธนาคารยังให้ความสำาคัญกับการส่งมอบองค์ความรู้ทางการเงิน และ

อื่นๆ แก่ลูกค้า ประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ผ่านโครงการ

ต่างๆ อาทิ K-Expert, K SME Care, KFam Club และรายการโทรทัศน์ 

เรียลริตี้โชว์ “SME มีตังค์เยอะ” ซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ 

นำาองค์ความรู้ไปใช้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการประกอบ

ธุรกิจอย่างมั่นคง และลดความเสี่ยงทางด้านเครดิตลงได้ในระยะยาว  

ส่งผลให้ธนาคารมีฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลไปสู่การพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

การพัฒนาด้านสังคม

 ธนาคารมุง่มัน่สร้างความเข้มแขง็ให้แก่สงัคมและชมุชน โดยเฉพาะ 

การพัฒนาเยาวชนไทย เนื่องจากธนาคารเล็งเห็นความสำาคัญของ 

การพฒันาเยาวชนให้เตบิโตมาเป็นประชากรทีม่คีณุภาพซึง่จะเป็นกำาลงั

สำาคญัในการพฒันาประเทศชาตต่ิอไป ธนาคารได้ร่วมมอืกบัสำานกังาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำาเนินการโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาและสร้างทักษะความคิดที่เป็นระบบผ่าน

กระบวนการโครงงานฐานวิจัย ปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีและความผูกพันใน

วิถีชีวิตของชุมชน และได้สนับสนุนโครงการทางการพัฒนาการศึกษา

อีกหลายโครงการที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดทำา

โครงการ K-Expert เพิม่พนูปัญญาต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 เพือ่พฒันาแนวคดิ

เชิงนวัตกรรมให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษา และให้ความสำาคัญกับ

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่าง 

ต่อเนื่อง

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

 ธนาคารยดึมัน่ในปณธิานการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมโดยมนีโยบายที่

ชดัเจนเกีย่วกบัเรือ่งการก่อสร้างอาคารสถานทีท่ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

และการบริหารจัดการอาคารประหยัดพลังงานในระยะยาว อาทิ 

อาคารศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทยซึ่งได้รับรางวัลสูงสุด Platinum ภายใต้

ระบบ LEED® จากสภาอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกาเป็นอาคารแรกใน

ประเทศไทย ส่วนด้านของธุรกิจ ธนาคารมีการกำาหนดหลักเกณฑ์การ

ปล่อยสนิเชือ่ทีค่ำานงึถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและดแูลโครงการให้เป็น

ไปตามมาตรฐานในการจดัการด้านสิง่แวดล้อม รวมถงึให้การสนบัสนนุ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานนำ้า 

พลังงานแสงอาทิตย์ และชีวมวล และการจัดโครงการเพื่อให้พนักงาน

และชุมชนร่วมรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 

 การจัดทำารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นการจัดทำา 

ภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล GRI (Global Reporting 

Initiative) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำาเนินงาน 

ด้านความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

และพัฒนาการดำาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ ได ้มี ส ่ วนร ่ วมในการผลักดันและส ่ ง เสริมการดำ า เนินงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนการสนับสนุน

ให้พนักงานทุกคน รวมทั้งลูกค้า สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

ตระหนกั และมจีติสำานกึในการมส่ีวนร่วมในความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร

(นายบัณฑูร ล�่าซ�า)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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 ประเด็น หลักการของ Global Compact แนวทางการด�าเนินงาน

สิทธิมนุษยชน

แรงงาน

1. สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้องสิทธิ 

 มนุษยชนที่ประกาศในระดับสากลตามขอบเขต 

 อำานาจที่เอื้ออำานวย

2. หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมี 

 ส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของ 

 แรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจา 

 ต่อรองอย่างจริงจัง

4. ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้ 

 การบังคับในทุกรูปแบบ

5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง

6. ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างแรงงาน 

 และการประกอบอาชีพ

• กำาหนดเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนไว ้ใน 

 จรรยาบรรณของพนักงาน

• จดัให้มช่ีองทางในการสือ่สาร เสนอแนะ ให้ข้อมลู 

 ที่เป็นประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจ หรือข้อ 

 ร ้องเรียนที่ฝ ่าฝ ืนกฎหมายหรือการกระทำา 

 ไม่ถูกต้อง ต่อคณะกรรมการธนาคารได้โดยตรง 

 รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล

 

• กำ าหนดเรื่ องการปฏิบัติต ่ อพนักงานไว ้ ใน 

 จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิและจรรยาบรรณ 

 ของพนักงาน ในการไม่เลือกปฏิบัติและกีดกัน 

 แรงงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง 

 ต่อเนื่อง และการให้ผลประโยชน์ที่สามารถ 

 เทยีบเคยีงกบับรษิทัชัน้นำาทัว่ไป รวมถงึการจดัให้ 

 มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดี

• ส่งเสริมให้มีสหภาพแรงงานธนาคารกสิกรไทย 

 และสหภาพแรงงานผู ้บังคับบัญชาธนาคาร 

 กสิกรไทยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 

 นายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน

• สนับสนุนส่งเสริมคนพิการให้มีโอกาสประกอบ 

 อาชีพ เพื่อดำารงอยู่ในสังคมด้วยความภาคภูมิใจ 

 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

 ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

• จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอ 

 แนะของพนักงาน

• กำาหนดนโยบายการรบัแจ้งข้อมลูหรอืข้อร้องเรยีน  

 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของ 

 พนักงาน 

การปฏบิตัติามหลกัการสากลว่าด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม



06 
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2556

สิ่งแวดล้อม 7. สนบัสนนุแนวทางการระแวดระวงัในการดำาเนนิงาน 

 ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

8. อาสาจัดทำากิจกรรมที่ส ่งเสริมการยกระดับ 

 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

9. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยี 

 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• กำาหนดเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นหนึง่ใน 

 คุณลักษณะหลักของกระบวนการกำากับดูแล 

 กิจการที่ดีไว้ในหลักการกำากับดูแลกิจการของ 

 ธนาคาร จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและ 

 จรรยาบรรณของพนักงาน 

• กำาหนดเรื่องการมีส ่วนร ่วมดูแลและอนุรักษ์ 

 สิ่งแวดล้อมไว้ในแนวนโยบายการดำาเนินการ 

 ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

• กำาหนดเป็นหนึง่ในวฒันธรรมองค์กรในการช่วยเหลอื 

 และอาสาร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สร้าง 

 ความยัง่ยนืให้แก่ชมุชน สงัคม และต่อประเทศชาติ 

  รวมถึงการริเริ่ม สนับสนุน และมีส ่วนร่วม 

 ในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงบริหาร 

 จัดการและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิด 

 ประโยชน์สูงสุด

• กำาหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่อาคารสำานักงาน

 ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารสถาปัตยกรรม 

 สีเขียวซึ่งเน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตร 

 ต่อสิ่งแวดล้อม

• กำาหนดให้มีการใช้อุปกรณ์และระบบประกอบ 

 อาคารที่มี เทคโนโลยีและประสิทธิภาพสูง 

 เพือ่อนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม เช่น โครงการ 

 จัดทำาแผงโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าสำาหรับใช้ 

 ภายในอาคาร (อยู่ระหว่างดำาเนินงานก่อสร้าง 

 และติดตั้ง) เป็นต้น 

• ส ่ง เสริมความรู ้ด ้านสถาป ัตยกรรมสี เขียว 

 ในเรื่องการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ 

 สิง่แวดล้อม โดยจดัให้มกีารอบรม ดงูาน แก่องค์กร 

 และสถาบันการศึกษา

 ประเด็น หลักการของ Global Compact แนวทางการด�าเนินงาน
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การต่อต้านการทุจริต 10. ดำาเนินงานในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง 

 การกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

• ร่วมลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม 

 ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ 

 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

• ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิก 

 แนวร่วมปฏบิตัฯิ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัิ 

 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  

 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

• ประกาศนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ 

 ในหน้าที่โดยมิชอบ และกำาหนดเรื่องการต่อต้าน 

 การทุจริตทุกรูปแบบไว ้ในจรรยาบรรณของ 

 พนักงาน

• กำาหนดนโยบายการรบัแจ้งข้อมลูหรอืข้อร้องเรยีน 

 ทีเ่กีย่วข้องกบัการกระทำาทีไ่ม่ถกูต้อง และเบาะแส 

 การกระทำาทุจริตที่เกิดขึ้นในธนาคาร

• สื่อความนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ 

 ในหน้าที่โดยมิชอบแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ 

 พนักงาน

• จดัให้มช่ีองทางในการสือ่สาร เสนอแนะ ให้ข้อมลู 

 ทีเ่ป็นประโยชน์ในการดำาเนนิธรุกจิ หรอืข้อร้องเรยีน 

 ที่ฝ ่าฝ ืนกฎหมายหรือการกระทำาไม ่ถูกต ้อง 

 ต่อคณะกรรมการธนาคารได้โดยตรง รวมถึงมี 

 มาตรการคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล

• ร่วมลงนามในโครงการ “การส่งเสริมการจัดจ้าง 

 สีเขียวในภาคเอกชน” ของสถาบันองค์กรธุรกิจ 

 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

 

 ประเด็น หลักการของ Global Compact แนวทางการด�าเนินงาน
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 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำารายงานการพัฒนา 

เพือ่ความยัง่ยนื ตัง้แต่ปี 2545 เป็นส่วนหนึง่ในรายงานประจำาปี และในปี 

2556 ได้จัดทำารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับที่สองโดยแยก 

ต่างหากจากรายงานประจำาปี เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ได้ทราบถงึแนวนโยบาย แนวทางการบรหิารจดัการ และผลการดำาเนนิงาน 

ด้านความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมอย่างชดัเจน เทยีบเคยีงกบั

มาตรฐานสากล โดยแสดงผลการดำาเนนิงานในรอบปีบญัช ีระหว่างวนัที่ 

1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2556 และใช้แนวทางการรายงานของ Global  

Reporting Initiative (GRI) อ้างอิงแนวปฏิบัติ G3.1 โดยธนาคารมี

การเปิดเผยข้อมูลการรายงานอยู่ในระดับ B+ ซึ่งเป็นการยกระดับ 

การรายงานให้ชัดเจน ถูกต้อง ตามมาตรฐาน โดยขอบเขตเนื้อหา 

ของรายงานครอบคลุมกิจการของธนาคาร ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวม

ข้อมลูหน่วยงานและสายงานทีร่บัผดิชอบโดยตรง อาท ิสายงานเลขาธกิาร

องค์การ สายงานบริหารยุทธศาสตร์องค์การ สายงานกำากับและ 

ตรวจสอบ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท สายงานผลิตภัณฑ์บรรษัท 

และผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจ

ลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ สายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ 

สายงานการเงินและควบคุม สายงานระบบ สายงานทรัพยากรบุคคล

 ธนาคารกำาหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู ้มีส ่วนได้เสียไว้เป็น 

ลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร 

และจรรยาบรรณของพนักงาน และให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มี 

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ 

ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจนชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม 

รวมถงึส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี เพือ่ทราบถงึความต้องการ 

และสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง  

โดยมีสาระสำาคัญสรุปดังนี้

 ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติที่ด�าเนินการ

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ
ธนาคาร

พนักงาน

• ผลการดำาเนินงานที่ดีและยั่งยืนภายใต้ 
 ความเสี่ยงที่เหมาะสม
• การดำาเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส 
 เป็นธรรม 

• การดำาเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
 เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 อย่างเป็นธรรม

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
• ความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน
• การพัฒนาความรู้ความสามารถ
 อย่างต่อเนื่อง
• สวัสดิภาพและความปลอดภัย
 ในการทำางาน

• ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี ปีละ 1 ครัง้ 
• เข้าพบและให้ข้อมลูแก่ผูถ้อืหุน้และ
 นกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
 246 ครัง้
• จดักจิกรรมผูถ้อืหุน้สญัจร จำานวน 3 ครัง้
• ให้ข้อมูลผ่านผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง 
 ครบถ้วน เท่าเทยีม โปร่งใส และทนัการณ์
• รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

• ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน
• ให้ข้อมลูอย่างเพยีงพอ ครบถ้วน ทนัเวลา
• มีส่วนร่วมในการกำากับดูแลกิจการ
• พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
 การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

• ปฐมนิเทศพนักงาน
• จัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะแก่พนักงาน  
 รวม 781 หลักสูตร
• สำารวจความคิดเห็นของพนักงาน
 ปีละ 1 ครั้ง
• จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น
 และข้อเสนอแนะ
• สำารวจการจ่ายผลตอบแทนของตลาด
 อย่างสมำ่าเสมอทุกปี

ดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ของธนาคารและภายใต้กรอบความยั่งยืน

ดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ของธนาคาร

• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
• พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
•  ให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ  

ที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำา
ทั่วไป 

•      การจัดสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มี
 ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อ 
 การทำางานอย่างมีประสิทธิผล
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 ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติที่ด�าเนินการ

ลูกค้า

คู่ค้า

• ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
 ที่หลากหลาย ครบครัน มีคุณภาพและ 
 บริการที่เป็นเลิศ
• ความพร้อมในการรับฟังและตอบสนอง 
 ต่อความต้องการของลูกค้า
• การรักษาความลับของลูกค้า

ลูกค้าต่างชาติ
• ความสะดวกสบายในการทำาธุรกรรม 
 ทางการเงินในเมืองไทย
• คำาแนะนำาในด้านการค้าการลงทุนใน 
 ประเทศไทย
• การแนะนำาคู่ค้าที่มีศักยภาพและ 
 เชื่อถือได้

ลูกค้าไทยที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ
• ความพร้อมในการให้บริการ
 ทางด้านการเงินในต่างประเทศ
• คำาแนะนำาในด้านการค้าการลงทุน
 ในกลุ่มประเทศเอเชีย
• การแนะนำาคู่ค้าที่มีศักยภาพและ 
 เชื่อถือได้

• ทำาธุรกิจด้วยความโปร่งใส

กรอบความร่วมมือกับธนาคารพันธมิตร 
ที่ต้องการคือ
1. Facility and Process Sharing:
 ส่งต่อลูกค้าระหว่างธนาคาร 
 และแบ่งปันสถานที่ในการดูแลลูกค้า
 ของเครือธนาคารพันธมิตร
2. Human Resource Collaboration:  
 การแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่าง
 ธนาคารพันธมิตร 
3. Information Sharing: การแลกเปลี่ยน 
 ข้อมูลการทำาธุรกิจ 
4. Network Extension: การขยาย

• ทำาความเข้าใจลูกค้าโดยพบปะลูกค้า 
 ผ่านการจดักจิกรรมเสรมิสร้าง
 ความสมัพนัธ์
• จัดกิจกรรม/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
• รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

• เจรจาจับคู่ธุรกิจ
• พัฒนาศูนย์ส่งเสริมธุรกิจระหว่าง
 ประเทศ (K Global Business Center) 
• ให้คำาแนะนำาโดยทีมงานที่พูดภาษา
 ต่างชาติได้ดี
• จัดทำาหนังสือคู่มือการค้าการลงทุน
 ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเออีซี
• จัดตั้งศูนย์ธุรกิจไทย - จีน

• พบปะคู่ค้า
• จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
 ในรูปแบบต่างๆ 
• รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

• เซ็น MOU เพื่อสร้างกรอบ
 ความร่วมมือในการดูแลลูกค้าของ
 ธนาคารกสิกรไทยกับธนาคารพันธมิตร
• จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
 ในรูปแบบต่างๆ เช่น สัมมนา โครงการ 
 จับคู่ธุรกิจ
• แลกเปลี่ยนพนักงาน

มุ่งเน้นการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถ
นำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์
ลูกค้าได้ในทุกด้าน ตลอดจนการกำาหนด
เรื่องการรักษาความลับของลูกค้าเป็นหนึ่งใน
จรรยาบรรณของพนักงานที่ต้องปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด และมีการสื่อไปยังพนักงาน
อย่างสมำ่าเสมอ

มุ่งมั่นในการเป็นเอเชียน แบงก์ 
(Asian Bank) ภายใต้การดำาเนินกลยุทธ์ 
“AEC+” ซึ่งมุ่งสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าของธนาคาร
และธนาคารพันธมิตร ทั้งด้านการเงิน
และมิใช่การเงิน อันเป็นการเสริมสร้าง
ความพร้อมให้กับลูกค้า เพื่อรับมือกับ
ตลาดเออีซีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและ
ปฏิบัติตามสัญญา 

เดินหน้าสร้างพันธมิตรกับธนาคารท้องถิ่น
ในประเทศต่างๆ เพื่อขยายเครือข่าย
การให้บริการให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคและ
พร้อมที่จะรองรับการทำาธุรกรรมทั้งด้าน
การเงินและมิใช่การเงินของผู้ประกอบการ
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 ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติที่ด�าเนินการ

คู่ค้า

คู่แข่ง

เจ้าหนี้

ชุมชน
สิ่งแวดล้อม
และสังคม

 เครือข่ายของธนาคารพันธมิตรและ
 ลูกค้าของธนาคารพันธมิตรผ่าน
 การแนะนำาหรือทำาการจับคู่ธุรกิจ

• ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 
 เป็นธรรม

• จ่ายดอกเบี้ยและชำาระคืนตามกำาหนด

• สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
• ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี 
และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต 

ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ 
ตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ 
ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ฝากเงิน

•  ดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่ไปกับ
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสังคม 

•  สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
แก่ชุมชน 

•   พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
• ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมใ  นกิจกรรม
 ต่างๆ 

• ธนาคารพันธมิตร (Alliance
 Partnership)

• สร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรม 
 ร่วมกัน

• จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
 ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรม 
 ให้ความรู้
• รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

• สำารวจความต้องการของชุมชนและ 
 สังคม
• รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำาเนิน
 กิจกรรม จำานวน 71 ครั้ง

 การระบุและคัดเลือกผู ้มีส่วนได้เสีย จะพิจารณาจากการให้ 

ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผลกระทบของการดำาเนิน 

ธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสมและ 

เป็นธรรม โดยการกำาหนดเนื้อหารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

ให้ครบถ้วนทัง้ในมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมนัน้ ธนาคารได้ให้ 

พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดเนื้อหาของรายงาน โดยจัดอบรม 

เชิงปฏิบัติการแก่ผู ้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการจัดทำารายงาน 

ตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) 

ฉบับ G3.1 เพื่อคัดเลือกประเด็นที่มีนัยสำาคัญและเกี่ยวเนื่องกับ 

องค์กรผ่านการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) ตามกรอบ 

การรายงาน GRI ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้นำาประเด็นสำาหรับส่วนเพิ่มเติม

รายสาขาการบริการด้านการเงินมาพิจารณารวมอยู่ด้วย โดยรายงาน

ฉบับนี้ที่ประชุมได้สรุปประเด็นที่มีสารัตถภาพและมีความพร้อม 

ไว้ในการรายงาน ดังนี้
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 หมวด ประเด็น

ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์และบริการ

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติด้านแรงงานและงานที่มีคุณค่า

สิทธิมนุษยชน

สังคม

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

เนื้อหา

คุณภาพ

ขอบเขต

รายการที่เปิดเผย

กลยุทธ์และการวิเคราะห์

ข้อมูลองค์กร

ตัวแปรเสริมการรายงาน

ธรรมาภิบาล ข้อยึดมั่น
และข้อผูกพันร่วม

หลักการ

การเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นมาตรฐาน

ส่วนเพิ่มเติมรายสาขา
ผูค้้าพลงังานไฟฟ้า การบรกิารด้านการเงนิ องค์กรพฒันาเอกชน การแปรรปูอาหาร 
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะ ยานยนต์ โลจิสติกส์และการขนส่ง หน่วยงานราชการ 
อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ และโทรคมนาคม ฯลฯ

เอกสารอ้างอิง : 
GRI 3.1 Guidelines

จะรายงานอย่างไร

อะไรที่จะรายงาน

การเปิดเผยแนวการบริหารจัดการ
และตัวบ่งชี้การด�าเนินงาน

 เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลเชิงเศรษฐกิจ ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

พลังงาน นำ้า มลอากาศ นำ้าทิ้งและของเสีย ผลิตภัณฑ์และบริการ

การจ้างงาน แรงงานหรือฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การฝึกอบรมและการให้ความรู้ ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

แนวปฏิบัติทางการลงทุนและการจัดหา การไม่เลือกปฏิบัติ 
แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ

การทุจริต นโยบายสาธารณะ

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ การสื่อสารการตลาด

 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะมีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

มากขึ้นและจัดทำาเป็นประจำาในปีต่อๆ ไป สำาหรับรายละเอียดของ 

ตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นที่ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ ได้แสดงไว้ในหัวข้อ 

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI ซึ่งจะถูกใช้เป็นแนวทางใน 

การประเมินผลการดำาเนินงานขององค์กร เพื่อพัฒนาการดำาเนินงาน

ให้ดียิ่งขึ้น

Global
Reporting
Initiative
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 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ 

ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมี 

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  :  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ

   เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000315 (เดิมเลขที่ บมจ. 105)

 โทรศัพท์ : 02-2220000

 โทรสาร : 02-4701144

 อีเมล : info@kasikornbank.com

 K-Contact Center : 02-8888888 (ภาษาไทย)

   02-8888822 กด 2 (ภาษาจีนกลาง)

   02-8888800 (ภาษาอังกฤษ)

   02-8888826 (ภาษาญี่ปุ่น)

   02-8888888 กด *5 (ภาษาพม่า)

 K-BIZ Contact Center : 02-8888822 (ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น)

 เว็บไซต์ : www.kasikornbankgroup.com

 ธนาคารกสกิรไทยก่อตัง้เมือ่วนัที ่ 8 มถินุายน พ.ศ. 2488 และต่อมาได้ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2519 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน จำานวน 30,486,146,970 บาท  

ทุนชำาระแล้ว จำานวน 23,932,601,930 บาท จำานวนหุ ้นสามัญ 

2,393,260,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 

 ธนาคารดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ การดำาเนินงาน 

ด้วยความโปร่งใส ความเป็นอิสระ การให้ความเป็นธรรมแก่ผู ้มี 

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะดำาเนินธุรกิจ 

อย่างมีคุณธรรมควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

 ธนาคารให้ความสำาคัญต่อการระแวดระวังด้านสิ่งแวดล้อม  

โดยมุ่งเน้นเรื่องการดูแล รักษา และการใช้ทรัพยากรด้านพลังงาน

อย่างคุ ้มค่าในองค์กร จึงได้กำาหนดมาตรฐานด้านการดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อมขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ 

การใช้พลังงาน และการบริหารจัดการระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ โดยยึดตามมาตรฐานทั้งในส่วนของต่าง

ประเทศที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก คือ Leadership in Energy and 

Environment Design (LEED) และกฏระเบียบข้อบังคับภายใน 

ประเทศของหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงพลังงาน

 นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร เครือข่าย และ

สมาชิกกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

และสังคมต่างๆ โดยได้ร่วมรับแนวนโยบายมาปฏิบัติใช้ภายในองค์กร 

ร่วมพัฒนาระบบการทำางาน และแบ่งปันความรู้ อีกทั้งผู้บริหารของ

ธนาคารยงัได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิ และกรรมการในหน่วยงานและองค์กร

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และการพัฒนาเพื่อ

ความยั่งยืนด้านอื่นๆ อีก อาทิ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ CSR Club ของสมาคม

ธนาคารไทย 

ข้อมลู ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน)
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 ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยยึดมั่นใน

ยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)  

ที่มุ่งเน้นในการเป็นธนาคารหลักของลูกค้าทุกกลุ่ม (Customer’s Main 

Bank) โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการทางการเงิน 

ที่ครบวงจร พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าทุกกลุ่มผ่าน  

3 องค์ประกอบ คอืด้านผลติภณัฑ์ (Product) ทีเ่น้นการสร้างนวตักรรม

ใหม่เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างทนัท่วงท ีด้านแบรนด์ 

และการตลาด (Branding and Marketing) ทีเ่น้นการสร้างความชดัเจน 

และความสอดคล้องของแบรนด์ในทกุระดบั และด้านคณุภาพการให้บรกิาร 

(Service Quality) ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ดีเลิศให้กับลูกค้า 

ในทุกช่องทาง โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาความสามารถ 

เชิงยุทธศาสตร์ที่สำาคัญคือ

วัฒนธรรมองค์กร (K-Culture)

ยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย

 1. การทำาความเข้าใจความต้องการของลูกค้า (Understanding  

  Customer Needs)

 2. การสร้างนวัตกรรมและบริหารผลิตภัณฑ์ (Innovative and  

  Managing Products)

 3. การขายและการให้บริการที่เป็นเลิศ (Sales & Services  

  Excellence )

 4. การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก (Proactive Risk Management)

 ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยมีการจัดการ

เพื่อการนำายุทธศาสตร์ไปปฎิบัติ โดยใช้ Balanced Scorecard เป็น

เครื่องมือ และมีการทบทวนยุทธศาสตร์และนำาเสนอต่อคณะกรรมการ

ธนาคารเป็นประจำาอย่างน้อยปีละครั้ง

การท�างานร่วมกัน
เป็นทีมของทั้งองค์กร

• ไว้ใจกันและให้เกียรติ
 ซึ่งกันและกัน
• สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
• ร่วมแรง ร่วมใจ

ความเป็นมืออาชีพ
• มีทักษะ ความสามารถ
• มีจิตมุ่งมั่น ทุ่มเท และเป็นเดือด
 เป็นร้อนในงาน
• มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม
• มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การริเริ่มสิ่งใหม่
• กล้าคิด กล้าทำา
• พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
• พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
• เป็นมิตร เข้าถึงได้ง่าย
• ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่
 เหนือความคาดหวังของลูกค้า
• มุ่งมั่นเพื่อความสำาเร็จ
 และความพึงพอใจของลูกค้า

สาขาและส�านักงานย่อยในประเทศ



นโยบายและโครงสร้างการก�ากับดูแล

การต่อต้านการทุจริตและการกระท�าผิดกฎหมาย

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ธนาคารกสิกรไทยเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดีที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบในทุกกระบวนการ 

ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่ธนาคารยึดมั่นในการด�าเนินงานมาโดยตลอด
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นโยบายและโครงสร้างการก�ากบัดแูล

 ธนาคารกสกิรไทยในฐานะสถาบนัการเงนิทีด่ำาเนนิธรุกจิบนพืน้ฐาน

การกำากบัดแูลกจิการ โดยคำานงึถงึความโปร่งใส เป็นธรรม และรบัผดิชอบ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการธนาคารมีเจตนารมณ์อย่าง

แน่วแน่ที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะ

มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และ 

สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น คณะกรรมการธนาคารจึงกำาหนดหลักการและ 

ยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำากับดูแล

กิจการที่ดี อันประกอบด้วย

 • ความซื่อสัตย์ 

 • ความโปร่งใส 

 • ความเป็นอิสระ 

 • ความรับผิดรับชอบ 

 • ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ 

 • ความเป็นธรรม 

 • ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบภารกิจ วิสัยทัศน์ 

ค่านิยมหลัก กลยุทธ์ ซึ่งได้ทบทวนเป็นประจำาทุกปี และอนุมัติใน

ประเดน็สำาคญัเกีย่วกบัทศิทางและนโยบายการดำาเนนิงานของกลุม่ธรุกจิ

ทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย รวมถงึแผนธรุกจิและงบประมาณประจำาปี  

และมีอำานาจสูงสุดในการกำากับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการ

เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิผล และ 

ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง 

และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผูม้ส่ีวนได้เสยี นอกจากนี ้คณะกรรมการ 

ธนาคารได้ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยงที่เหมาะสม และร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อให้การดำาเนินธุรกิจ

ของธนาคารก้าวไปสู่การมีผลการดำาเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง  

โดยคำานึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้น 

 ฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบในการดำาเนินธุรกิจประจำาวันของ

ธนาคาร ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการ

การก�ากบัดแูลกจิการ

เป็นไปในรูปแบบการทำางานร่วมกัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธนาคารในด้าน

การดำาเนินธุรกิจประจำาวันของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน 

การดำาเนินการ การตัดสินใจ และการปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการ

ธนาคารเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติและเสนอแนะกลยุทธ์ 

และติดตามดูแลการปฏิบัติการและผลการดำาเนินงาน

 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ  

และประสบการณ์การทำางานที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ในปี 2556 

คณะกรรมการธนาคารมีจำานวน 17 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

9 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

3 คน ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 30 - 50 ปี จำานวน 4 คน และช่วงอายุมากกว่า 

50 ปี จำานวน 13 คน โดยมีกรรมการเพศหญิง จำานวน 4 คน ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน  

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานภายใต้การเปลี่ยนแปลง 

ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผูถ้อืหุน้และ 

นักลงทุน อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

นอกเหนือจากคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระ

มากกว่ากึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการทัง้หมดแล้ว คณะกรรมการธนาคาร 

ได ้แต ่งตั้ งรองประธานกรรมการเป ็นประธานกรรมการอิสระ 

เพื่อทำาหน้าที่ถ่วงดุลการบริหารงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ  

รวมทั้งกำาหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนใน 

ข้อบังคับคณะกรรมการอิสระเพื่อการถ่วงดุลอำานาจและคุ ้มครอง 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้กรรมการทีม่คีวามรูค้วามชำานาญ

ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษา

และกลั่นกรองเรื่องสำาคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน 

และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย 

ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน และ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร

ได้ตั้งคณะจัดการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการผู้จัดการ และพนักงานของธนาคารจำานวนหนึ่ง เพื่อจัดการ

งานและดำาเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการกำาหนด 
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 คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากร

บุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน ทำาหน้าที่ดำาเนินการตาม

กระบวนการสรรหาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารด้วย 

ความโปร่งใส เพือ่ให้ได้บคุคลทีม่คีณุสมบตั ิทกัษะ ความรูค้วามสามารถ 

และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธนาคาร มาดำารงตำาแหน่งกรรมการ  

โดยคำานึงถึงสัดส่วน จำานวน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของ

คณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ โดยไม่จำากัดเพศ และเป็นไป

ตามข้อกำาหนดกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคารและหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี 

 สำาหรับค่าตอบแทนของกรรมการ ธนาคารได้กำาหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งคณะกรรมการ

ทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทนทำาหน้าที่ทบทวน 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทน

กรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ก่อนนำาเสนอ

ต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่เสนอขออนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ประจำาปี ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมการธนาคารกำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของ

ธนาคารและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยคณะกรรมการทรัพยากร

บุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำาเสนอจำานวน

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 นอกจากนี ้ธนาคารจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเอง 

ของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำาทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ

ธนาคารได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ 

ในระหว่างปีทีผ่่านมา และเพิม่ประสทิธผิลการทำางานของคณะกรรมการ 

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำาเป็น  

2 ลกัษณะ คอื การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการธนาคาร

ทัง้คณะ และการประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเองของกรรมการราย

บุคคล ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำาหนด จะสอดคล้องกับ 

หลกัการกำากบัดแูลกจิการและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

ธนาคาร คณะกรรมการดำาเนนิการประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง 

ปีละ 1 ครัง้ โดยมกีารสรปุผลและนำาผลการประเมนิมาพจิารณา เพือ่ให้ 

บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ในปี 2556 ได้จัดให้มีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการ

ชุดย่อยและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้  

ธนาคารได้กำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ เพือ่ประเมนิการปฏบิตังิาน 

เปรียบเทียบกับเป ้าหมายและแผนงานประจำาป ีตามที่ร ่วมกัน 

กำาหนดไว้

 คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกัน 

เกี่ยวกับการทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้

กรอบจริยธรรมที่ดี โดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณสำาคัญที่กรรมการ

และพนกังานต้องยดึถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดั เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย

มัน่ใจได้ว่าการทำารายการเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของธนาคารอย่างแท้จรงิ 

กำาหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วข้องกบั

ธรุกรรมทีท่ำากบัธนาคารหรอืบรษิทัย่อยของธนาคาร จะต้องไม่มส่ีวนร่วม 

ในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และให้การกำาหนดราคา 

เป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรม ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือน 

การทำารายการกับบุคคลทั่วไป และเพื่อให้นโยบายมีผลในทางปฏิบัติ 

จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานและ

ระเบียบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำารายการ 

ที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ การสื่อความให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติ 

ตามจรรยาบรรณของพนักงานผ่านรายการโทรทัศน์ของกสิกรทีวี เช่น 

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะเป็นตัวอย่างในเรื่อง 

การยื่นซองประมูล ความซื่อสัตย์จะเป็นตัวอย่างในเรื่องการฝากเงิน 

กรณีที่ลูกค้าฝากเงินเกิน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ในเรื่องการเปิดบัญชีของลูกค้า ฯลฯ 

 คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำาหนดหลักการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร  

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงานเป็น

ลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้อนุมัติ ประกาศใช้ และมีการทบทวนนโยบาย

และการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวให้มคีวามเหมาะสมอย่างสมำ่าเสมอ  

และมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรเห็นความสำาคัญของ 

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงส่งเสริมให้บริษัท 

ของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคาร 
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กสิกรไทยมีการจัดทำาและทบทวนหลักการกำากับดูแลกิจการของ

บริษัท จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของพนักงาน 

รวมถึงระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ 

กำากบัดแูลกจิการทำาหน้าทีก่ำาหนดหลกัการและข้อพงึปฏบิตัทิีส่ำาคญัของ

กระบวนการกำากบัดแูลกจิการ เผยแพร่นโยบาย หลกัการ จรรยาบรรณที่

กำาหนดต่อผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย และดแูลให้หลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ี 

มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร 

รวมถงึดแูลการดำาเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม

การต่อต้านการทจุรติและการกระท�าผดิกฎหมาย

 ธนาคารมีการบริหารจัดการที่อยู ่บนพื้นฐานของความโปร่งใส  

มีจริยธรรม โดยกำาหนดโครงสร้างองค์กรที่เสริมสร้างให้องค์กรมี 

ความโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัเป้าหมาย ลกัษณะการดำาเนนิ

ธรุกจิ มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ กระบวนการทำางาน สายการ 

บังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำานาจ

ระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของธนาคารมี 

ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธนาคารอนุมัติหลักการ 

กำากับดูแลกิจการของธนาคาร จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 

และจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งกำาหนดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานตามวิชาชีพ สำาหรับกรรมการและพนักงานยึดถือ 

ปฏิบัติ  โดยถือ เป ็นภาระหน ้าที่ ร ่ วมกันในการปฏิบัติหน ้ าที่ 

ตามขอบเขตความรับผิดชอบต ่อธนาคารและผู ้มีส ่วนได ้ เสีย 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริต 

ทุกรูปแบบ บนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพ 

ตลอดจนธำารงไว้ซึ่งแนวทางการดำาเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และ

เป็นธรรม รวมถึงกำาหนดบทลงโทษกรณีที่ฝ่าฝืน และเพื่อให้นโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติ จึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น 

ระเบียบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำารายการ 

ทีเ่กีย่วโยงกนั ระเบยีบการกำากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน ระเบยีบปฏบิตัิ 

เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน 

การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย ระเบยีบปฏบิตัใินการซือ้ขาย 

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แนวปฏิบัติในการรับของขวัญ 

หรือผลประโยชน์ของพนักงาน ฯลฯ 

 ธนาคารได้จัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและจัดการ

การทุจริต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำาหนดกระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและจัดการการทุจริต เพื่อบริหารจัดการ

เรื่องทุจริตและการปฏิบัติงานผิดพลาดที่อาจส่งผลให้เกิดการทุจริต 

โดยประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม และรวบรวมฐานะความเสี่ยง 

ในภาพรวมให้อยูภ่ายใต้ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ ตลอดจนดำาเนนิการ 

ตรวจจับกรณีต้องสงสัยและมีความเสี่ยงที่จะกระทำาทุจริตผ่านทาง 

ระบบ รวมทั้งตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเบื้องต้น และ

ประสานงานเพื่อบรรเทาความเสียหาย ปัจจุบันธนาคารมีการวิเคราะห์

ความเสีย่งด้านทจุรติครบถ้วนในทกุผลติภณัฑ์ของธนาคาร และในปี 2556 

ฝ่ายบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิารและจดัการการทจุรติได้ตดิตามให้ 

ทุกฝ่ายงานระบุและประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามมาตรฐาน  

ธนาคารเพื่อการชำาระหนี้ต่างประเทศ (BIS) ซึ่งครอบคลุมเรื่องการ 

ทจุรติ เพือ่ให้สามารถกำาหนดแนวทางการจดัการความเสีย่ง และตดิตาม 

และประเมนิประสทิธภิาพมาตรการควบคมุอย่างต่อเนือ่งและรายงานผล 

ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ ได้จัดอบรม 

ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่ 

ดูแลหรือเกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ธนาคารได้ส ่ง 

บุคลากรไปอบรมความรู ้ด ้านงานทุจริตกับหน่วยงานภายนอก 

อย่างต่อเนื่อง อาทิ VISA, MasterCard สมาคมสถาบันการศึกษา 

การธนาคารและการเงินไทย ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 

สมาคมธนาคารไทย สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในงานกำากับการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำากับดูแลการประกอบ

ธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายและข้อกำาหนดของธนาคาร 

รวมถงึหน่วยงานทางการทีเ่กีย่วข้อง โดยธนาคารมนีโยบายให้การดำาเนนิ

ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเป็นไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีนโยบายด้านการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) อนมุตัโิดยคณะกรรมการธนาคาร  

ซึ่งได้กำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร

ระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงาน รวมถึงมีการสื่อความ

ให้พนกังานได้ตระหนกัว่า พนกังานทกุคนมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 



18 
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2556

ในการศึกษาทำาความเข้าใจในกฎหมายและข้อกำาหนดของทางการ  

รวมถงึกฎระเบยีบภายในของธนาคารในงานทีร่บัผดิชอบ และปฏบิตัใิห้

ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด 

 ฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ใช้หลักการ

ตรวจสอบทีเ่น้นความเสีย่ง ซึง่รวมถงึความเสีย่งจากการทจุรติ และการหา 

ผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ โดยได้มีการประเมินและตรวจสอบ

อย่างเหมาะสม รวมทัง้การให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัมาตรการเพือ่ป้องกนั

การทุจริต

 นอกจากนี้ ส่วนธรรมาภิบาลองค์การ สำานักเลขานุการบริษัท 

ได้อบรมให้ความรู ้พนักงานเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

พนักงาน และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสื่อสารแก่ 

คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานอย่างต่อเนือ่งผ่านกจิกรรมส่งเสรมิ

การกำากับดูแลกิจการเป็นประจำาทุกปี โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐาน

และพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดี และสร้างให้การกำากับดูแลกิจการ 

ที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนกำาหนดแนวการติดตามและ 

ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 ธนาคารให้ความสำาคญักบัการต่อต้านการทจุรติ ในปี 2556 ธนาคาร

ได้จดัอบรมหลกัสตูร “การปฏบิตังิานตามมาตรการ AML/CFT Module 

1: การปฏิบัติงานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” 

โดยมพีนกังานผ่านการอบรม จำานวน 4,202 คน แบ่งเป็นพนกังานระดบั

ผูบ้รหิาร (ตัง้แต่ระดบัผูอ้ำานวยการขึน้ไป) จำานวน 153 คน (ร้อยละ 59.30 

ของจำานวนผูบ้รหิารทัง้หมด) และพนกังานระดบัปฏบิตักิารหรอืพนกังาน

ระดับเจ้าหน้าที่ (ไม่เกินระดับรองผู้อำานวยการ) จำานวน 4,049 คน  

(ร้อยละ 21.53 ของจำานวนพนกังานระดบัปฏบิตักิารหรอืพนกังานระดบั

เจ้าหน้าทีท่ัง้หมด) คดิเป็นจำานวนชัว่โมงรวม 6,748 ชัว่โมง และหลกัสตูร 

“การปฏบิตังิานตามมาตรการ AML/CFT Module 2” ซึง่มพีนกังานผ่าน

การอบรม จำานวน 8,747 คน แบ่งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร (ตั้งแต่

ระดับผู้อำานวยการขึ้นไป) จำานวน 225 คน (ร้อยละ 87.21 ของจำานวน

ผู้บริหารทั้งหมด) และพนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานระดับ

เจ้าหน้าที่ (ไม่เกินระดับรองผู้อำานวยการ) จำานวน 8,522 คน (ร้อยละ  

45.32 ของจำานวนพนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานระดับ 

เจ้าหน้าที่ทั้งหมด) คิดเป็นจำานวนชั่วโมงรวม 8,619 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตั้งแต่

ธนาคารจัดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตามมาตรการ AML/CFT 

Module 1 ตัง้แต่ปี 2552 มพีนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีจ่นถงึปัจจบุนั ผ่านการ 

อบรม จำานวน 17,757 คน คิดเป็นร้อยละ 93.15 ของพนักงานทั้งหมด  

นอกจากนี้ ธนาคารได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร “Governance, Risk 

Management and Compliance” รุ่นที่ 3/2556 ให้ครอบคลุมถึง 

นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบด้วย  

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับรองผู้อำานวยการถึง 

ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส จำานวน 27 คน

 ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด 

และบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนาม

ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทจุรติ ซึง่ดำาเนนิการโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท 

จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้

เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง และในปี 2556 ธนาคาร บริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด และบริษัทหลักทรัพย์  

กสกิรไทย จำากดั (มหาชน) ได้รบัประกาศนยีบตัรรบัรองฐานะเป็นสมาชกิ

แนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน 

ไทยในการต่อต้านการทุจริต 

 ธนาคารได้กำาหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การห้าม

รบัหรอืให้สนิบนและสิง่จงูใจไว้ในจรรยาบรรณของพนกังาน ซึง่กรรมการ

และพนักงานจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในปี 2556 

คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตันิโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชน์

ในหน้าทีโ่ดยมชิอบ ซึง่ครอบคลมุเรือ่งสนิบนและสิง่จงูใจ ของขวญัและ

ผลประโยชน์ การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน และ

กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยได้มีการสื่อความและให้

ความรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ผ่านสือ่ภายในของธนาคาร

และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคาร และได้จัดให้มีการประเมินความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวในกลุ่มผู้บริหารและผู้จัดการ 

สาขาทั่วประเทศ เพื่อนำาผลที่ได ้จากการประเมินมาจัดทำาแผน 

การสื่อความแก่ผู้บริหารและพนักงานต่อไป และสื่อความไปยังบริษัท 

ของธนาคารและบริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารเพื่อให้มี 

การจัดทำานโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารได้ร่วมลงนามใน

โครงการ “การส่งเสริมการจัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชน” ของสถาบัน

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
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การมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสยี

 ธนาคารได้จัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อ

สื่อสารกับธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ K-Contact Center 

KBank Live สาขา ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนบริหารความสัมพันธ์ 

ผู้ถือหุ้น ฯลฯ และได้จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ 

ให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการดำาเนนิธรุกจิของธนาคาร หรอืข้อร้องเรยีน 

ในกรณีที่เป็นการกระทำาที่ไม่ถูกต้อง ต่อคณะกรรมการธนาคาร 

ได ้ โดยตรงตามหลักเกณฑ์ที่ เป ิดเผยบนเว็บไซต ์ของธนาคาร 

(www.kasikornbankgroup.com) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์  

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำาเนินงาน รวมถึงการเปิดให้มีช่องทาง 

การแจ้งข้อมูลโดยตรงมายังฝ่ายตรวจสอบ เพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือ 

ข้อร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัการกระทำาทีไ่ม่ถกูต้องเหมาะสมของพนกังาน 

และรับแจ้งเบาะแสการกระทำาทุจริตที่เกิดขึ้นในธนาคารเป็นหนังสือ 

K-Contact Center:
อีเมล : info@kasikornbank.com

โทรศัพท์ : 02-8888888 (ภาษาไทย), 

  02-8888822 กด 2 (ภาษาจีนกลาง), 

  02-8888800 (ภาษาอังกฤษ), 

  02-8888826 (ภาษาญี่ปุ่น),

  02-8888888 กด *5 (ภาษาพม่า)

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสถาบันไทย

และต่างประเทศ) :

อีเมล : IR@kasikornbank.com

โทรศัพท์ : 02-4706900-1, 02-4702659-62

โทรสาร : 02-4702690

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเป็นการคุ ้มครองสิทธิของ 

ผูใ้ห้ข้อมลู ธนาคารได้กำาหนดนโยบายการรบัแจ้งข้อมลูหรอืข้อร้องเรยีน 

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำาหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือ 

ข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อร้องเรียน 

มาตรการคุม้ครองสทิธขิองผูใ้ห้ข้อมลู การรกัษาข้อมลูของผูร้้องเรยีนไว้ 

เป็นความลบั ให้จำากดัเฉพาะผูท้ีร่บัผดิชอบทีม่หีน้าทีต่รวจสอบประเดน็ 

ที่ร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ และกรรมการอิสระจะเป็น 

ผู้พิจารณาสั่งการและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร และในกรณีที่ 

ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

ธนาคารได้กำาหนดมาตรการที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วย 

 ทัง้นี ้ช่องทางในการตดิต่อสือ่สารกบัธนาคารในกรณทีีม่คีำาถามหรอื

ข้อสงสยั ตลอดจนข้อเสนอแนะ หรอืข้อร้องเรยีนสามารถตดิต่อธนาคาร

ได้ที่

ส่วนบริหารความสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น (นักลงทุนและผู้ถือหุ้นไทย) :

อีเมล : Shareholder_Relations@kasikornbank.com

โทรศัพท์ : 02-4706116

โทรสาร : 02-4702747

ที่อยู่ : ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

  สำานักงานใหญ่ ชั้น 33

  สำานักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองค์การ 

  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 

  แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 

  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140

ฝ่ายตรวจสอบ :

อีเมล : InternalAudit@kasikornbank.com

ที่อยู่ : ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ

   ฝ่ายตรวจสอบ สายงานกำากับและตรวจสอบ

   อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 31

   เลขที่ 252/40-41 ถนนรัชดาภิเษก

   แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320



ธนาคารกสกิรไทย เปน็กลุม่ธรุกจิทางการเงนิทีด่�าเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัจรยิธรรม การก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี และการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ ภายใต้เจตนารมณ์ “หัวใจสีเขียว”

การด�าเนินงานด้านธุรกิจ

การด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงานด้านสังคม
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 ธนาคารกสิกรไทย เป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ดำาเนินธุรกิจภาย

ใต้หลักจริยธรรม การกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำาไปสู่การพัฒนา

องค์กรที่ยั่งยืน โปร่งใส โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ “หัวใจสีเขียว”  

ที่มุ่งเน้นการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างจิตสำานึก 

ที่ดีทั้งด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่ 

พนักงานในองค์กร ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อปลูกจิตสำานึก 

ของการมีส่วนร่วม ให้เกิดการดำาเนินงานและปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

ในทุกกระบวนการทำางาน ช่วยให้การดำาเนินธุรกิจของธนาคารเติบโต 

อย่างมั่นคง ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็น 

ปัจจัยสำาคัญในการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งและนำาไปสู่การพัฒนาสังคม

และประเทศอย่างยั่งยืน 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติแนวนโยบายการดำาเนินการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้ 

 • การดำาเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรมควบคูก่บัการมส่ีวนร่วมดแูล

  สิ่งแวดล้อมและสังคม 

 •  บุคลากรทุกระดับยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดในการ 

  ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและคำานึงถึง 

  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 • การดำาเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคมและ 

  สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

การด�าเนนิงานด้านการพฒันาอย่างยั่งยนื 

 •  การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยคำานึงถึง 

  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการอำานวย  

  ความสะดวกแก่พนักงานและลูกค้า 

 • การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคม 

 ธนาคารได้ผนวกความคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการ 

วางแผนทางธุรกิจอย่างผสมผสานกลมกลืนโดยนำาความรู้ที่ได้จากการ 

ดำาเนินงานดังกล่าวมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ 

ที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมกัน 

นอกจากนี้ ในปี 2556 ธนาคารดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่ งแวดล ้อมต ่อเนื่อง โดยมุ ่งเน ้นการมีส ่วนร ่วมของพนักงาน 

พันธมิตร ลูกค้า สังคม และชุมชน และจัดสรรงบประมาณในการ 

ดำาเนินงานดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 1-1.5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี พร้อม 

รายงานการดำาเนินการต่างๆ ต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 

และคณะกรรมการธนาคารอย่างสมำ่าเสมอ

 

 ทั้งนี้ การดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 

การดำาเนินงานด้านธุรกิจ การดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 

การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการดำาเนินงานด้านสังคม 

เศรษฐกจิ

สิ่งแวดล้อม สงัคม

ผู้ถือหุ้น

ชุมชน
สิ่งแวดล้อม
และสังคม

เจ้าหนี้

คู่แข่ง

คู่ค้า

ลูกค้า

พนักงาน

คณะกรรมการ
ธนาคาร
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การสร้างวัฒนธรรมเครดิตและนโยบายเครดิตที่เข้มแข็ง

 ธนาคารกสกิรไทยมวีฒันธรรมและนโยบายด้านเครดติทีส่อดคล้อง

ตามระเบยีบปฏบิตัปิระเภทของธรุกจิทีธ่นาคารไม่ให้การสนบัสนนุ อาทิ 

กิจกรรมที่ขัดแย้งต่อศีลธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม การบุกรุกหรือ

การเปลี่ยนสภาพป่าชายเลน การฝ่าฝืนกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศ ทั้งนี้ นโยบายเครดิตด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ธนาคารให้ 

ความสำาคัญอันดับแรก เพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและการให้ 

ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของธนาคารที่อาจส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม โดยการพิจารณาเครดิตให้แก่ลูกค้าต้องสอดคล้องกับ 

ข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมทางกฏหมาย ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนของสังคมโดยรวม ดังนี้

 • การให้ความสำาคญักบัการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

และถือเป็นปัจจัยสำาคัญประการหนึ่งในการพิจารณาเครดิต 

นอกเหนือจากความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

 • การกำาหนดให้คำาขอเครดติสำาหรบัอตุสาหกรรมหรอืธรุกจิทีม่ี

แนวโน้มทีจ่ะก่อให้เกดิผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมหรอืทาง

สงัคม ต้องได้รบัการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด

การด�าเนนิงานด้านธรุกจิ

 ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำาคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ 

การให้การบริการที่ดีเยี่ยม มีมาตรฐานและคุณภาพ และมุ่งมั่นที่จะ 

คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ประชาชนทัง้บคุคลและภาคธรุกจิ และสงัคม เพือ่เพิม่ความสะดวกสบาย 

และมปีระสทิธภิาพ พร้อมคำานงึถงึการเป็นกลุม่ธรุกจิทางการเงนิชัน้นำา 

ของประเทศ ทีต้่องช่วยเสรมิสร้าง รกัษา และมส่ีวนร่วมพฒันาเศรษฐกจิ

ของประเทศให้เติบโตแบบยั่งยืน จึงได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน 

ตั้งแต่การสร้างนโยบายและมาตรการเครดิตที่สอดคล้องกับแนวทาง 

การพฒันาประเทศ การต่อต้านการกระทำาผดิกฏหมาย รวมทัง้การพฒันา 

มาตรฐานและกระบวนการทำางานภายในองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า 

และมีส่วนช่วยพัฒนากระบวนการทำางานของลูกค้า เพื่อความรวดเร็ว

และมปีระสทิธภิาพต่อการประกอบธรุกจิของลกูค้า การเข้าไปมส่ีวนร่วม 

ในการยกระดับความรู ้ความสามารถ ทักษะการบริหารจัดการ 

การวางแผนทางการเงินให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างศักยภาพการเป็น 

ผู้ประกอบการที่คุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน 

การดำาเนินธุรกิจ และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี 

การดำาเนินงาน ดังนี้

เครดิต ผลิตภัณฑ์และบริการ พลังงานทดแทน
ความรู้ทางการเงิน

เพื่อสังคม
บริการและการเข้าถึง

การให้ค�าปรึกษา
ทางการเงินบุคคล

การด�าเนนิงานด้านธรุกจิ



23 
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2556

 • กรณีที่เป็นคำาขอเครดิตสำาหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมที่มีการดำาเนินโครงการในต่างประเทศ จะต้อง 

ผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับระหว่างประเทศ  

(International Standard) ที่เป็นที่ยอมรับ

 ธนาคารกสิกรไทยได้กำาหนดยุทธศาสตร์ด้านเครดิตเพื่อสร้าง

วัฒนธรรมเครดิตที่เข้มแข็งมั่นคงและเป็นส่วนสำาคัญของวัฒนธรรม

องค์กรโดยมุง่สร้างผลตอบแทนทีต่่อเนือ่งด้วยการเตบิโตของสนิทรพัย์ที่

มคีณุภาพ โดยธนาคารได้กำาหนดนโยบายเครดติ หลกัเกณฑ์การทำางาน 

เงือ่นไขทีต้่องปฏบิตัแิละการพจิารณาอนมุตัเิครดติทีช่ดัเจน ภายใต้การ

บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ด้วยประสิทธิภาพของการทำางานและ 

การบริหารต้นทุนของการให้บริการผลิตภัณฑ์เครดิตแก่ลูกค้า รวมทั้ง

กำาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำางานด้านเครดิต

ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดกลไกการตรวจสอบและควบคุมที่เหมาะสมให้แก่ 

ผู ้ปฏิบัติงานด้านเครดิตทั้งหมด เช่น ฝ่ายนโยบายและบริหาร 

ความเสี่ยงเครดิต ผู้ช่วยผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า ผู้พิจารณาเครดิต

อาวโุสและกลุม่ผูพ้จิารณาเครดติ เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์เครดติ ฝ่ายบรหิาร

ความเสี่ยงเชิงบูรณาการ ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ 

ฝ่ายทบทวนสนิทรพัย์เสีย่ง ฯลฯ โดยมคีณะอนกุรรรมการนโยบายเครดติ

เป็นผู้พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายเครดิต สนับสนุนให้

เกิดการสื่อความด้านนโยบายและกระบวนการทำางานที่ถูกต้องต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับสภาพตลาดและความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้

 การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจมีความแตกต่างกันตามลักษณะโครงสร้าง

และปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละอุตสาหกรรม และเพื่อรักษาคุณภาพ

เครดิตและป้องกันการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่ธนาคารไม่พึงประสงค์ 

นอกจากกำาหนดหลักเกณฑ์พิจารณาทั่วไปแล้ว ยังมีการกำาหนดหลัก

เกณฑ์การคัดเลือกลูกค้า (Pre-Screening Criteria) สำาหรับแต่ละ

อุตสาหกรรมโดยพิจารณาจากปัจจัยหลักที่จะทำาให้ธุรกิจประสบความ

สำาเร็จ (Key Success Factor) ของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม 

ค่าเฉลีย่ทางสถติขิองอตุสาหกรรม และกรณศีกึษาทีผ่่านมาของลกูค้าใน

อตุสาหกรรมนัน้ๆ มากำาหนดเป็นกรอบเพือ่ใช้ในการปฏบิตังิานร่วมกนั

นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสำาคัญในเรื่องการใช้พลังงานที่คุ้มค่าและ

เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการซึ่งจะเกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อม

และการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ โดยธนาคารให้สินเชื่อแก่ 

ผูป้ระกอบการภายใต้ชือ่ “สนิเชือ่สเีขยีวเพือ่สิง่แวดล้อม” เพือ่สนบัสนนุ

ผูป้ระกอบการในการลงทนุพฒันาระบบการจดัการด้านพลงังาน ส่งเสรมิ 

การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนผ่านการให้คำาปรึกษา  

การสนับสนุนทางด้านการเงิน และการให้ความรู้ด้านพลังงาน

 การให้เครดิตสำาหรับผู้ประกอบการด้านพลังงานได้แก่ โรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์ โรงไฟฟ้าพลงังานลม และโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็ 

จะมีการประเมินความเสี่ยงโดยคำานึงถึงความเสี่ยงหลักของโรงไฟฟ้า

ได้แก่

 1. ความเสี่ยงจากวัตถุดิบในการผลิตทั้งด้านราคาและปริมาณ

เนื่องจากปริมาณการสร้างโรงไฟฟ้ามีจำานวนเพิ่มมากขึ้น 

ขณะทีป่รมิาณวตัถดุบิมจีำานวนจำากดั อกีทัง้มอีตุสาหกรรมอืน่

ใช้วัตถุดิบเดียวกันเป็นเชื้อเพลิง

 2. ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี/เครื่องจักร เช่น Boiler Turbine  

และ Generator (ตรวจสอบเบื้องต้นจาก IE Report จาก

วิศวกรอิสระ)

 3. ความเสี่ยงจากปัญหาการประท้วงและมวลชน โดยจะทำาให้

โรงไฟฟ้าไม่สามารถเปิดดำาเนินการได้สำาหรับโรงไฟฟ้าที่มี 

การประท้วงระหว่างการขอเครดิต

 4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัย อาทิ การมีระบบรักษาความปลอดภัย 

การรับรองผลวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

(Initial Environmental Examination: IEE) จากหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบโดยตรง และการรับรองเป็นรายงานเกี่ยวกับ

การศึกษามาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
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 นอกจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์และ

พลังงานลมที่ใช้พลังงานสะอาดเป็นเชื้อเพลิงแล้ว ธนาคารยังได้มีการ

สนบัสนนุสนิเชือ่ให้กบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงันำ้า ในประเทศสาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึง่ถอืเป็นโครงการทีใ่ช้พลงังาน

สะอาดเป็นเชือ้เพลงิเช่นเดยีวกนั โดยธนาคารกสกิรไทย ร่วมกบัธนาคาร

เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Multilateral Development Banks: 

MDBs) และสถาบันการเงินในประเทศต่างๆ สนับสนุนการให้สินเชื่อ

เพื่อการพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้าใน สปป.ลาว ซึ่ง

ทุกโครงการได้ให้ความสำาคัญต่อการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ตั้งแต่การประเมินผลกระทบก่อนการก่อสร้าง การติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบระหว่างการก่อสร้างไปจนถงึเมือ่เดนิเครือ่งจ่ายไฟฟ้าแล้ว โดย

ยึดกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ประกอบ

กับการมีที่ปรึกษาอิสระด้านเทคนิคและด้านการจัดการสังคมและ 

สิง่แวดล้อมให้ความเหน็ต่อกลุม่ธนาคารถงึความพอเพยีงเหมาะสมของ

แผนการดำาเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ได้แก่

 1. โครงการนำ้าเทิน 2 (Nam Theun 2) เป็นโครงการโรงไฟฟ้า 

  พลังนำ้าประเภทเขื่อน สำาหรับการจัดการด้านสังคมและ 

  สิ่งแวดล้อม ได้มีการยึดกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 

  ที่เป็นมาตรฐานสากล ดังนี้

  • The Equator Principles

  • The ADB Safeguard Policies

  • The Env i ronmenta l  Gu ide l i nes En t i t l ed  

   “Hydroelectric Power Station and Large Dams” 

   Published by Coface in July 2003

  • The World Bank Safeguard Policies

  • MIGA’s Environmental Assessment Policy

 2.  โครงการเทนิ-หนิบนู (Theun-Hinboun) เป็นโครงการโรงไฟฟ้า 

พลังนำ้าประเภทเขื่อนทดนำ้า หรือฝายนำ้าล้น และมีเขื่อน 

ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นที่ต้นนำ้าเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็น 

โครงการส่วนขยายโครงการให้ความสำาคัญกับการจัดการ 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดกฎหมาย และแนวปฏิบัติ 

ทีเ่ป็นข้อบงัคบัภายใต้กฎหมายของ สปป. ลาว และมาตรฐาน

สากล ดังนี้

  • Equator Principles

    •  การทำา Environmental Impact Assessment หรือการ

ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  •  การทำา Envi ronmental Management and  

Monitoring Plan

  •  การทำา Social Impact Assessment หรือการศึกษา 

ผลกระทบด้านสังคม และ Resettlement Action Plan 

หรือแผนการรองรับและชดเชยผลกระทบต่อการย้าย

ถิ่นฐาน และ/หรือ ผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ

และเพาะปลูก รวมถึงการดำาเนินการชดเชยผู้ที่ได้รับ 

ผลกระทบทั้งก่อนและหลังการย้ายถิ่นฐาน

 3.  โครงการไซยะบุรี (Xayaburi) ตั้งอยู่ในแขวงไซยะบุรีของ 

สปป. ลาว เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงันำ้าประเภทเขือ่นทดนำ้า 

เพื่อยกระดับนำ้าให้สูงขึ้นโดยไม่มีการผันนำ้าออกจากแม่นำ้า

และไม่มีการกักเก็บนำ้าเหมือนเขื่อนที่มีอ่างเก็บนำ้าทั่วไป และ

เป็นโครงการที่ให้ความสำาคัญต่อการจัดการด้านสังคมและ 

สิง่แวดล้อมเช่นกนั โดยมกีารดำาเนนิงานภายใต้แนวทาง ดงันี้ 

 

 ก.   แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่นำ้าโขง (Mekong 

River Commission) 

 •  ภายใต้ข้อตกลงการใช้ลุ ่มแม่นำ้าโขงตอนล่าง หรือ 1995  

Mekong Agreement แบ่งระดบัความสำาคญัทีโ่ครงการต่าง ๆ  

ต้องปฏิบัติตามกระบวนการได้ 3 ระดับ คือ 1) Notification 

2) Prior Consultation และ 3) Specific Agreement  โดย

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันำา้ไซยะบรุเีข้าข่ายทีจ่ะต้องปฏบิตัติาม

กระบวนการ Prior Consultation ซึ่งทางโครงการก็ได้ปฏิบัติ

ตามกระบวนการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และประเทศภาคี

สมาชิกในลุ่มแม่นำ้าโขง อันประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา 

ลาว เวียดนาม และไทย ได้ยอมรับและให้การสนับสนุน

โครงการดังกล่าว

 •  รัฐบาล สปป.ลาว ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาวิศวกรอิสระด้าน

เทคนิค 2 บริษัทเพิ่มเติม ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทที่มีความ

เชีย่วชาญและเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวางในระดบันานาชาติ

สำาหรับการก่อสร้างและดำาเนินการเขื่อนทดนำ้า เพื่อเข้ามา
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ศึกษาและให้ความเห็นด้านเทคนิคของโครงการ เพื่อให้มี 

ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

 •  โครงการได้ดำาเนนิการปรบัปรงุแบบการก่อสร้างของโครงการ 

ตามที่ที่ปรึกษาอิสระทั้ง 2 บริษัท ได้มีความเห็นเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับด้านเทคนิคของโครงการ 

 ข.  กฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ สปป.ลาว 

 •  โครงการได้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ของ สปป.ลาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ IFC 

Performance Standards และ IFC Environmental Health 

and Safety Guidelines รวมถึงมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่

เกี่ยวกับการทำา Environmental Impact Assessment และ 

Environmental Management Plan 

 •  โครงการได้มจีดัทำา Resettlement Action Plan หรอืแผนการ

รองรับและชดเชยผลกระทบต่อการย้ายถิ่นฐาน และ/หรือ 

ผลกระทบด้านการประกอบอาชพีและการเพาะปลกู ซึง่ได้รบั

ความเหน็ชอบจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของ สปป.ลาว ตลอด

ช่วงการก่อสร้างและการดำาเนินการของโครงการ นอกจากนี้ 

ทางหน่วยงานของภาครฐัของ สปป.ลาว จะมกีารตดิตามและ

ตรวจสอบการปฏบิตัติามแผน Resettlement Action Plan เพือ่

ให้มั่นใจว่าโครงการได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติไว้  

 ค.  การอนุมัติโครงการภายใต้กฎหมายของประเทศไทย 

 •  โครงการอยู่ภายใต้แผนการพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (Power Development Plan: PDP) 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

 •  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และ

อัยการสูงสุด ได้มีมติอนุมัติร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้าไซยะบุรี 

 •  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยืนยันมายัง

กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพลังงานได้ยืนยันมายังการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่า  ทางโครงการโรงไฟฟ้า

พลงันำา้ไซยะบรุไีด้ปฏบิตัติามระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

แล้ว จงึให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยสามารถลง

นามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับโครงการได้ 

 ทั้งนี้ ธนาคารได้เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 โดยสนับสนุน

โครงการโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานแสงอาทติย์ พลงังานลม และชวีมวล 

ขนาดเล็กกว่า 30 โครงการ รวมทั้งมีการติดตามและควบคุมดูแล 

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งถึง 1 ปี หลังจากเริ่มดำาเนิน

การผลิตไฟฟ้าขายเข้าระบบโดยวิศวกรอิสระ ภาคีเครือข่ายที่ปรึกษา 

ด้านพลงังานในโครงการ ได้แก่ บรษิทั ทมี คอนซลัติง้ เอนจเินยีริง่ แอนด์ 

แมเนจเมนท์ จำากัด บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำากัด บริษัทเอ็กโก  

เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส จำากัด มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  

บรษิทั ฟลุ แอดแวนเทจ จำากดับรษิทั เอก็ซ์เซลเล้นท์ เอน็เนอร์ย ีอนิเตอร์

เนชัน่แนล จำากดั มลูนธิอินรุกัษ์พลงังานแห่งประเทศไทย บรษิทั มอทแมค 

โดนลัด์ (ประเทศไทย) จำากดั บรษิทั ซนิแคลร์ ไนท์ เมอร์ช (ประเทศไทย) 

จำากดั และทีป่รกึษาด้านพลงังานเฉพาะขององค์กร โดยจำาแนกออกเป็น  

3 ระยะ คือ



ช่วงก่อน

การก่อสร้าง และก่อนน�าเสนอ

ขอเงินกู้กับธนาคาร

ผู้ขอสินเชื่อต้องรายงานข้อมูลด้านเทคนิค 

แผนการก่อสร้าง ประมวลข้อมูลด้านเทคนิคของ

โครงการ และจัดทำาสมมติฐานทางด้านเทคนิค 

และรายละเอียดคำาแนะนำาโดยรวมกรณีที่มี

ข้อควรแก้ไขและปรับปรุง

ช่วงการก่อสร้าง 

และเชื่อมต่อเข้า Grid

ผู้ขอสินเชื่อต้องรายงานผลการติดตามและ 

ความคืบหน้าของการดำาเนินงานตามแผนที่วางไว้  

หลักฐานการเบิกเงินกู้ (Invoice) เพื่อแสดงถึงความ

เหมาะสมของการเบิกเงินกู้ในแต่ละงวดงาน ความถูกต้อง

ของการเชื่อมต่อกับ Grid คุณภาพไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

ค่าความร้อนที่ได้และประสิทธิภาพของ

เครื่องจักรทั้งระบบ

ช่วงด�าเนินการขายไฟฟ้าเข้าระบบ

ผู้ขอสินเชื่อต้องรายงานผลการดำาเนินงานโดยจัดทำารายงาน

ประจำาเดือนเป็นเวลา 6 เดือน และหลังจากนั้นอีก 6 เดือนจัดทำา

รายงานรายไตรมาสรวม 1 ปี โดยรายงานการผลิตไฟฟ้า

สรุปปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ปริมาณไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ ปัญหาที่เกิด

ระหว่างการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เห็นถึง

ความเหมาะสมของการควบคุมดูแลระบบการผลิตไฟฟ้า การใช้

วัตถุดิบตรงตามที่ออกแบบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

รวมถึงมั่นใจได้ว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้

ตามแผนที่วางไว้
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 ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทางเลือกถือเป็นธุรกิจ 

ที่มีศักยภาพในการขยายตัวสูง ด้วยนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ 

ในรปูแบบของ “ส่วนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder)” และแผนการรบัซือ้ 

ไฟฟ้าจากภาคเอกชนที่ผลิตจากพลังงานทางเลือกตามแผนการ

พัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555 - 2573 (Power 

Development Plan: PDP) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยตั้งแต่ปี 2554 

ถึง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ธนาคารกสิกรไทยได้ให้การสนับสนุน 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานลม ไบโอแก๊ซ และชีวมวล (ไม่รวมพลังงานนำ้า) 

กว่า 66 โครงการ คิดเป็นกำาลังการผลิตรวม 667 เมกะวัตต์ และ 

มูลค่าโครงการรวมประมาณ 68,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารมีการให้

วงเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก 

ดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 25,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

การให ้สินเชื่อแก ่ โครงการโรงไฟฟ ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์ 

ในสัดส่วนร้อยละ 88 และโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลมในสัดส่วน

ร้อยละ 11
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กระบวนการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
 ธนาคารกสิกรไทย ยึดมั่นการดำาเนินธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์

การดำาเนินงานที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) โดย

มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทาง 

การเงินที่ส่งเสริมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้าในทุกด้าน  

ด้วยการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ เพือ่สร้างคณุค่าและตอบโจทย์ความต้องการ 

ในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า โดยกำาหนดกระบวนการจัดการไว้ ดังนี้

 1) การนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองการทำา

ธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าที่ครบวงจร และหลากหลาย  

อาทิ บริการ “สินเชื่อ SME กู ้ง ่าย หมดกังวลเรื่อง 

การเดนิบญัช”ี เพือ่ช่วยผูป้ระกอบการให้สามารถเข้าถงึแหล่ง

เงินทุนได้เต็มที่ การยกระดับสาขาให้เป็นไลฟ์สไตล์สเปซ  

โดยนำาเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ในการให้บรกิารทางการเงนิและ

ไลฟ์สไตล์เต็มรูปแบบ 

 2) พฒันานวตักรรมผลติภณัฑ์และบรกิาร เพือ่อำานวยความสะดวก 

และเพิ่มศักยภาพในการทำาธุรกิจให้แก่ลูกค้าของธนาคาร 

ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น หรือตอบสนองความต้องการ 

ของกลุ ่มลูกค ้าได ้หลากหลาย อาทิ การให ้บริการ  

K-CONNEX ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำาธุรกรรมทางการเงิน

โดยมองเห็นกระแสเงินสดของบริษัทในเครือข่ายทั้งหมด 

ได้อย่างง่ายดาย การพัฒนาบริการ K-PowerP@y (mPOS)  

ในการรับชำาระค่าสินค้าและบริการผ่านสมาร์ทโฟนและ

แท็บเล็ต 

 3) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำาเนินงาน 

อาทิ การปรับปรุงกระบวนการขอสินเชื่อภายในธนาคารให้มี

ความรวดเรว็ขึน้และเพยีงพอต่อความต้องการ เพือ่ตอบสนอง 

การขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า นอกจากนี้ ยังร่วมกับลูกค้า

ในการให้คำาปรึกษา วางแผนเพื่อบริหารจัดการธุรกิจให้

ประสบความสำาเร็จ ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ 

ครบวงจร 

 4) การจดัทำาโครงการส่งเสรมิการขายและการตลาด เพือ่ให้สทิธิ 

ประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

อาทิ สินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต พร้อมสร้างความเชื่อมั่น 

ในด้านความมั่นคง ปลอดภัยในการให้บริการ การสื่อความ 

แจ้งเตือน และให้คำาแนะนำาลูกค้าเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่ทำา 

ธุรกรรมทุจริตผ ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM Skimming) 

หรือเว็บไซต์ปลอม และมีกระบวนการเพื่อป้องกันเหตุการณ์

ต่างๆ อย่างดี

 ในด้านการจัดซื้อจัดหา ธนาคารได้มีการวางยุทธศาสตร์ในการ

ดำาเนินงานที่ชัดเจน โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานจัดซื้อจัดหา 

เป็นผู้จัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการเพื่อให้ธนาคารได้รับเงื่อนไขและ 

ราคาที่เป็นธรรม บริหารความสัมพันธ์กับผู้ขาย/ผู้ให้บริการ รวมถึง 

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่สนับสนุนการซื้อสินค้า/จัดจ้างงาน 

ที่ผิดกฎหมาย ไม่ทำาธุรกิจกับผู้ผลิตที่มีข้อมูลว่าทำาธุรกิจที่ผิดกฎหมาย 

กำาหนดหลักเกณฑ์การสมัครเข้าอยู ่ในรายชื่อผู ้ผลิตของธนาคาร 

โดยต้องมีนโยบายรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ไม่เป็นองค์กร 

ที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และการคัดเลือกผู ้ขาย/ผู ้ให้บริการ 

เพื่อรับงานแต่ละครั้ง จะพิจารณาเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

และสงัคมเป็นหนึง่ในปัจจยัหลกัในการให้คะแนน ในด้านการจดัการของ 

ผลิตภัณฑ์นั้น ได้จัดทำาข้อกำาหนดในการพิจารณาที่แตกต่างกันไป 

ตามประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการและความเสียหายของ 

สิ่ งแวดล ้อมที่ เกิดจากผลิตภัณฑ ์ ทั้ ง ในแง ่การผลิต การใช ้ 

การทิ้งทำาลาย โดยคำานึงถึงการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

สูงสุด การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้มีการผลิต 

การขนส่ง การใช้และการกำาจัดทิ้งหลังการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการนำาขยะกลับมาใช ้ (Reuse) และการแปรใช ้ใหม ่ 

(Recycle) ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดทำา “คู่มือจัดซื้อจัดหาสำาหรับบริษัท 

ผู้ขาย (Supplier Manual)” สำาหรับบริษัทผู้ขายที่ขึ้นทะเบียนเป็นราย

ชือ่ผูข้าย/ผูใ้ห้บรกิารของธนาคาร ได้รบัทราบถงึกระบวนการ วธิปีฏบิตัิ

ในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนข้อควรระวังเพื่อใช้เป็นแนวทางการทำางาน

 สำาหรับการดำาเนินงานด้านการสื่อสารการตลาด ธนาคาร 

มีการจัดทำาแผนงานด้านการสื่อสารการตลาดที่สอดคล้องและยึดตาม

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฏระเบียบ

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ไปจนถงึ 

กฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการให้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนให้แก่ลูกค้า 
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ประชาชน และได้กำาหนดนโยบายการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยยึด

หลักการบริหารด้วยความโปร่งใส มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี และใช้

ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำาหนดทางการ 

ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร และมาตรฐานการประกอบธุรกิจการค้า 

ที่เป็นธรรม ทั้งในด้านการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก 

และการใช้สือ่โฆษณา รวมถงึกลยทุธ์ส่งเสรมิการขาย ดงันัน้ ความสำาเรจ็

ในการให้บรกิารและผลติภณัฑ์ของธนาคารจงึมรีากฐานมาจากคณุภาพ

และผลการดำาเนินงาน รวมถึงชื่อเสียงของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้ 

จัดตั้งคณะกรรมการด้านการสื่อสารการตลาด โดยมีคณะสมาชิกจาก

ตวัแทนสายงานธรุกจิและการสือ่สารเพือ่ร่วมระดมความคดิ และพฒันา

ทบทวนแผนงานการสื่อสารตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทั้งรายเดือน 

และรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาดให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินงานของธนาคาร 

 ธนาคารให้ความสำาคญัเกีย่วกบัคณุภาพการให้บรกิารแก่ลกูค้าและ

ประชาชน จงึได้จดัทำาการสำารวจความพงึพอใจลกูค้าทกุปีตัง้แต่ปี 2549 

เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยการสุ่มสัมภาษณ์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

สาขาผ่านทางโทรศัพท์เป็นรายสาขาในทุกๆ เดือน เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสาขา และปัจจัยที่ส่งผล กระทบ

ต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยผลสำารวจจากบริษัท AC Nielsen 

พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับ 89 ซึ่งเป็นระดับคะแนนสูงสุด 

จากการสำารวจในประเทศไทย (จากผลสำารวจล่าสดุสิน้ปี 2556) ซึง่ผลวจิยั 

ที่ได้จะนำามาใช้ในการบริหารจัดการ และหาแนวทางในการพัฒนา

มาตรฐานการบริการของธนาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ 

ธนาคารได้จัดทำาโครงการติดตามคุณภาพการให้บริการลูกค้า ผ่าน 

ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า

 นอกจากกระบวนการจัดการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ธนาคารยังให้

ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่น

อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  

การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก  

การพฒันาทรพัยากรบคุคล และการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ให้ 

มั่นใจได้ว่าธนาคารจะสามารถดำาเนินยุทธศาสตร์และบรรลุเป้าหมาย

ตามที่กำาหนดไว้ 

 

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กลุ่มธุรกิจของลูกค้า
 K-Value Chain Solutions เป็นโครงการที่ธนาคารจัดทำา

ขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) ให้แก่กลุ ่มธุรกิจของ

ลูกค ้าตั้ งแต ่ต ้นนำ้าถึงปลายนำ้า (Supply Chain) โดยพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ เชื่อมโยงการทำาธุรกรรมของลูกค้า ทั้ง 

ในด ้านทางการเงินและไม ่ ใช ่การเงิน ที่ สามารถตอบโจทย ์ 

การดำาเนินธุรกิจทั้งวงจรธุรกิจของลูกค้าและคู ่ค้า ให้เชื่อมโยงใน

ทุกกลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ในห่วงโซ่วงจรธุรกิจ (Value 

Chain) ทั้งลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Sponsor) ลูกค้าผู้ประกอบการ SME 

(Dealer, Supplier) และลูกค้ารายย่อย (End User / Consumer) โดย

ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ต่างๆ อาทิ ลดต้นทุนสูงสุด ร้อยละ 30 

ลดเวลาการทำางานจากการทำางานเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เหลือ 2 ชั่วโมงต ่อวัน สามารถทำาธุรกรรมแบบ Real Time 

ออกรายงานต่าง ๆ ให้แก่คู ่ค้า พร้อมกับช่วยในเรื่องการบริหาร

ความเสี่ยงที่จะพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของตัวคู่ค้า 

ของลูกค้า (Credit Control Management) โดยพัฒนาออกมาใน

รูปแบบของ Total Solutions ที่ใช้เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Single 

Industry Chain), ข้ามกลุ่มอุตสาหกรรม (Cross Industry Chain) 

รวมถึงการพัฒนาต่อเนื่องไปในห่วงโซ่ธุรกิจที่ข้ามไปยังต่างประเทศ  

เชื่อมโยงความสำาเร็จให้ธุรกิจไทยตั้งแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้า
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(Cross-Border Chain) เพือ่ความมุง่หวงัให้เกดิ win-win-win Situation 

ทั้งตัวลูกค้า คู่ค้าของลูกค้า และธนาคาร เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันทางธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน

การเป็นผู้น�าอันดับหนึ่งด้านสินเชื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนและสินเชื่อเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดท�าโครงการด้านเครดิต
 ธนาคารกสิกรไทยมีปณิธานในการเป็นองค์กรที่มีการดำาเนินงาน 

ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื และเหน็ความสำาคญัของผลกระทบจากภาวะ 

โลกร้อน จึงได้มีนโยบายสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

ทางการเงินของธนาคารที่ตอบสนองการพัฒนารูปแบบพลังงานที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการกระตุ้นจิตสำานึกในการรักษ์โลกและ 

ร่วมดูแลโลกให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำาคัญกับ 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency: EE) และ 

การใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy: RE) ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญ 

ในการช่วยลดการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้สนับสนุนและ 

พัฒนาธุรกิจที่ตอบโจทย์ดังกล่าว โดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตสำานึกให้ 

ภาคอุตสาหกรรมและผู ้ประกอบการหันมาประหยัดพลังงานและ 

ใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ 

และการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องพลังงานทดแทนให้กับลูกค้าประชาชน 

ภายใต้แนวคิด “Green Bank” โดยมีรูปแบบการดำาเนินงาน 

ที่หลากหลาย ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและสนับสนุน 

เงินกู ้ให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมาตั้งแต่ปี 2552 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ K-Energy Saving Guarantee Program 

หรือโปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย 

โดยร่วมเป็นผู้ให้คำาปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานอย่างครบวงจร

แก่ผู้ประกอบการ และสนับสนุนผู้ประกอบการในการลงทุนพัฒนา

ระบบการจัดการด้านพลังงานของบริษัทให้เกิดการประหยัดพลังงาน

สูงสุด เพื่อผลดีต่อสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานของประเทศ

โดยรวม และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งควบคู ่ไปกับการเพิ่ม 

ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่าย

ที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและเพิ่มกำาไรได้ในระยะยาว รวมถึง 

การได ้ เข ้ าร ่ วมงานเสวนาให ้ความรู ้ เกี่ ยวกับการให ้สิน เชื่ อ 

ประหยัดพลังงานและสินเชื่อพลังงานทดแทนในเวทีต่างๆ 

 จากการที่ธนาคารเป็นผู้นำาในการให้สินเชื่อโครงการโรงไฟฟ้า 

ขนาดใหญ่ของประเทศ การให้การสนบัสนนุโครงการทีม่กีารใช้พลงังาน

อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จึงถือ

เป็นการต่อยอดการสนบัสนนุของธนาคารให้ธรุกจิไฟฟ้าอย่างครบวงจร

เพื่อรองรับธุรกิจตั้งแต่ต้นนำา้ คือ การจัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้า (Supply 

Side Management) ไปจนถึงปลายนำ้า คือ การจัดการด้านการใช้

ไฟฟ้า (Demand Side Management หรือ DSM)

 จากการมุ ่ งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ตอบสนอง 

การพัฒนารูปแบบพลังงานให ้ เป ็นมิตรกับสิ่ งแวดล ้อม ทำาให ้ 

ธนาคารกสิกรไทย นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในการแสวงหา 

แหล่งเงินทุนที่หลากหลายตรงความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังเป็น 

สถาบันการเงินที่มีความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจพลังงานมากที่สุด 

แห ่งหนึ่งในประเทศไทยภายใต ้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนา 

ด ้านพลังงานที่ธนาคารได ้ เข ้าไปมีส ่วนร ่วมในการจัดการให ้ 

คำาปรึกษา และระดมทุนดังกล่าว

 ในปี 2556 ธนาคารได้มีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

(Infrastructure Fund) สำาหรับกิจการไฟฟ้ากองแรกของประเทศซึ่งถือ

เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการระดมทุนสำาหรับธุรกิจที่

เกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โดยธนาคารได้รับการแต่งตั้งเป็น

ที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด เพื่อ

ระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมูลค่ากองทุนรวมประมาณ 

6,300 ล้านบาท สำาหรบัลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า SPP 2 โรง ของบรษิทั 

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำากัด และ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2  

จำากัด การออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนำาร่องด้วยโครงการโรงไฟฟ้า 

SPP ในครั้งนี้ ตอกยำ้าความเป็นผู้นำาของธนาคารในตลาดพลังงานของ

ธนาคารและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถ

คิดริเริ่มและพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เพื่อส่งมอบบริการ 

ด้านการเงินอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า ขณะเดียวกัน ธนาคารเชื่อมั่น

ว่าการออกกองทุนรวมดังกล่าวจะเป็นแนวทางการระดมทุนที่จะขยาย

ตัวไปสู่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้อีกในอนาคตอันใกล้
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การให้ความรู้
 ในช่วงปีที่ผ่านมาธนาคารได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ 

ในงานสัมมนาทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจและเผยแพร่แนวคิดให้แก่โครงการด้านพลังงานต่างๆ 

แก่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจต่างๆ อีกด้วย 

อาทิเช่น

 • APEC Peer Review on Low - Carbon Energies (PRLCE) 

ในหัวข้อ Successful Renewable Financings จัดโดย  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 • Financial Schemes for Renewable Energy Projects 

ในหัวข้อ Challenges for Investing in Small Scale  

Renewables in Thailand - Barriers and Solutions จัดโดย 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 • Clean Energy Expo Asia 2012 Conference ซึ่งเป็น Panel 

Discussion ในหัวข้อ Bridging the Finance Gap 

 • หลักสูตรธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน  

(Fundamental Solar Farm Business: FSB) ในหัวข้อ  

การสนับสนุนทางการเงินต่อธุรกิจ Solar Farm จัดโดย 

สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.)

 • Waste Management, Waste Recovery & Waste to  

Energy 2013 ในหัวข้อ Waste to Energy in Financial  

Perspective

 • Workshop on Renewable Energy Support Mechanisms 

for Bankable Projects: Best Practices from the Region 

and Options for Policy Makers จัดโดย Renewable  

Energy Support Programme for ASEAN (ASEAN-RESP)  

ที่ Johor Bahru, ประเทศมาเลเซีย

 • Sustainability Management Course for SASIN Centre 

for Sustainability Management (SCSM) ซึ่งเป็น Panel  

Discussion ในหัวข้อ Energy Efficiency จัดโดย Sasin  

Graduate School of Business Administration of  

Chulalongkorn University

 • Innovative Business Models for Distributed Solar  

Systems ในงาน Thailand’s Solar PV Roadmap Initiative  

จัดโดย Energy Research Institute ร่วมกับกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ British Embassy 

Bangkok

 • Solar Power - An Abundant Energy Resource in 

the Mekong Region: Prospects, Challenges and  

Opportunitiesat 4th EEP Mekong Annual Regional  

Forum จัดโดย The Energy and Environment Partnership 

- Mekong Region (EEP Mekong) ที ่Siem Reap, Kingdom 

of Cambodia

 นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำา  

Solar PV Roadmap ของประเทศไทย ร่วมกบัผูท้รงคณุวฒุ ิอาจารย์ และ

นกัวชิาการในสาขาพลงังานและภาคอตุสาหกรรมอกีด้วย การมส่ีวนร่วม 

ดังกล่าวตอกยำ้าบทบาทความสำาคัญของธนาคารในธุรกิจไฟฟ้า

 สืบเนื่องจากนโยบายส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐให้มีการรับซื้อ

ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 

(Rooftop PV System) รวม 200 MW จำาแนกเป็นสำาหรบัอาคารประเภท

บ้านอยู่อาศัยจำานวน 100 MW และสำาหรับอาคารประเภทธุรกิจและ

โรงงานอีก 100 MW ทั้งนี้ ให้มีการเริ่มจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี 2556 ด้วยอัตราการรับซื้อแบบ Feed - in  

Tariff ในอัตรา 6.16 - 6.96 บาทต่อหน่วย ขึ้นอยู่กับกำาลังการผลิต 

ตดิตัง้เป็นระยะเวลาการสนบัสนนุ 25 ปี นัน้ ธนาคารกไ็ด้ให้ความสนใจ

และอยู่ระหว่างการพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อ Project Finance ให้กับ 

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะติดตั้งรวมประมาณ 15 - 20 MW  

ทั้งนี้ ในส่วนของบ้านอยู่อาศัย ธนาคารได้ให้บริการแก่ผู้รับเหมาติดตั้ง

อุปกรณ์โดยให้ชำาระเงินผ่านบัตรเครดิตของธนาคารด้วยอัตราดอกเบี้ย 

0% นาน 10 เดือน นอกจากนี้ ธนาคารยังอยู่ระหว่างการพิจารณาออก

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อการต่อเติมหรือตกแต่งบ้านเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า

ที่สนใจติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการสนับสนุน 

ในรูปแบบของสินเชื่อลีสซิ่ง/เช่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

 นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ธนาคารยังได้จัดให้มี 

การส่งเสริมความรู้ในเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็น

งานสัมมนา “ลดต้นทุนธุรกิจด้วยแนวคิดประหยัดพลังงาน” ซึ่งจัดขึ้น

เพือ่นำาเสนอข้อมลูความรูอ้นัเป็นประโยชน์เกีย่วกบัแนวทางการประหยดั

พลังงานและการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจด้วยการลดต้นทุน
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ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มผลกำาไรให้กับองค์กร ตลอดจนแสดงถึงความพร้อม

ของธนาคารในการเป็นที่ปรึกษาและผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

โครงการที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 จากการที่ธนาคารมีบริการสินเชื่อพิเศษที่สนับสนุนบริษัทจัดการ

พลังงาน Energy Service Company (ESCO) สำาหรับโครงการ

ต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นั้น ทำาให้ปี 2556 ธนาคารกสิกรไทยได้รับ 2 รางวัลใหญ่ คือ ESCO  

Excellence Supporting Bank Awards จากกรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนรุกัษ์พลงังาน และ Thailand Energy Awards จากนายกรฐัมนตรี

เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

การให้ความรู้ทางการเงิน

 ธนาคารกสิกรไทย มุ ่งมั่นให ้ความรู ้ทางการเงินแก่ลูกค ้า 

ผู ้ประกอบการ โดยเห็นว่าทักษะทางการเงินเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 

และช่วยส่งเสริมให้บุคคลรู ้จักการวางแผน จัดการการเงิน สร้าง 

ความมีวินัย และความพากเพียร ความมั่นคงทางธุรกิจ ช่วยลด

ความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างอนาคตที่ดีของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม และนำาไปสู ่การพัฒนาประเทศชาติ 

การปิดโครงการ K SME Care เพื่อแสดงความยินดีให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านการอบรม ณ สำานักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย

ที่ยั่งยืน โดยธนาคารได้นำาศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางการเงินที่มี  

มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้และส่งต่อให้แก่สังคม ลูกค้า ประชาชนและ

ชมุชนผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทำาให้ประชาชนเข้าถงึองค์ความ

รู้ทางการเงินได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่ 

โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (K SME Care)
 โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ K SME Care เป็นโครงการที่ธนาคาร 

ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เป็นหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนา 

องค์ความรูท้ีท่นัสมยั การให้ความรูก้ารบรหิารจดัการธรุกจิด้านการเงนิ 

และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลไก

สำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยรวม ผ่านการจัดสัมมนา

และกิจกรรมสร้างเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์

ที่สามารถนำาไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของลูกค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ เปิดกว้างสำาหรับผู ้ประกอบการหรือทายาทธุรกิจที่

สนใจ โดยไม่จำาเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคาร และไม่มีค่าใช้จ่าย 

ในการอบรม เนือ้หาครอบคลมุการดำาเนนิธรุกจิทีห่ลากหลาย โดยได้รบั 

การถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของผู ้ เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง 

ภายใต้ความร่วมมือกับคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  



32 
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2556

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำาหนดเนื้อหาให้มีความทันสมัยและ 

ทันเหตุการณ์อยู ่ เสมอ โดยมีการกำาหนดหัวข้อหลักที่ต ่างกันไป 

ในแต่ละปี เช่น Creative Economy AEC หรือ Fit & Firm รวมทั้ง

การจัดกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้เข้ารับการอบรม 

ในรุ ่นเดียวกัน (Business Network) การทัศนศึกษาทั้งในและ 

นอกประเทศ การวิเคราะห์กรณีศึกษา และการนำาเสนอแผนธุรกิจ 

เป็นต้น 

 ในด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเชื่อมโยงผู้เข้า

อบรมรุ่นปัจจุบันกับชมรมเครือข่ายนักธุรกิจ K SME (K SME Network 

Club) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนนักธุรกิจรุ่นพี่

อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโครงการ K SME CARE ได้จัดขึ้นมากว่า 7 ปี  

มจีำานวนทัง้หมด 19 รุน่ ทัว่ประเทศ ได้แก่ กรงุเทพ นครปฐม เชยีงใหม่ 

เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี ระยอง จันทบุรี 

ภเูกต็ หาดใหญ่ สรุาษฎร์ธาน ีและนครศรธีรรมราช มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ

ทั่วประเทศกว่า 10,000 คน ซึ่งทุกคนคือสมาชิกชมรมเครือข่ายนัก

ธุรกิจ K SME (K SME Network Club) และสร้างสังคมการเรียนรู้เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนนักธุรกิจ เพื่อการเติบโต

ของธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการมือใหม่ - SME มีตังค์เยอะ 

 โครงการ SME มีตังค์เยอะ ถูกจัดทำาขึ้นมาเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้

และสานฝันให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจให้เป็นจริง 

ซึ่งเพิ่มเติมมาจากการให้องค์ความรู้ในรูปแบบการอบรม สัมมนาทั่วไป

ทีธ่นาคารได้จดัขึน้อย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้การทำาโครงการ SME มตีงัค์เยอะ 

ได้มีรูปแบบการให้ความรู้โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 

 การจัดท�าแคมป์ SME มีตังค์เยอะ เป็นแคมป์ธุรกิจแนวใหม่ 

ที่ไม่เน้นการท่องจำา แต่เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยรับสมัคร 

ผู้เข้าร่วมแคมป์จากการส่งคลิปความยาว 2 นาที และคัดเลือกจำานวน 

30 คน จาก 1,200 คลิป เข้าร่วมอบรมในแคมป์ SME มีตังค์เยอะ  

ที่เรียนรู ้กับผู ้เชี่ยวชาญตลอด 7 วัน 7 คืน โดยผู ้เข้าร่วมแคมป์ 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าแคมป์แต่อย่างใด ทั้งนี้ รูปแบบของแคมป์  

SME มีตังค์เยอะ เป็นการเรียนรู้การทำาธุรกิจเชิงปฏิบัติที่สนุกสนาน 

และเข้มข้น ในหัวข้อที่มีประโยชน์ต่อการทำาธุรกิจ เช่น การนำาเสนอ 

การขาย การตลาด การเงิน เป็นต้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง 

อาทิ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย หม่อมหลวงชัยวัฒน์ ชยางกูร 

มาให้ความรู ้แบบใกล้ชิด รวมทั้งนักธุรกิจที่มากประสบการณ์

จากชมรม K SME Network Club ของธนาคารกสิกรไทย 

การแถลงข่าวเปิดตัวรายการ SME มีตังค์เยอะ ที่สตูดิโอของบริษัทเจเอสแอลฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556
ซึ่งเป็นการประกาศผู้เข้ารอบเพื่อเข้าไปแข่งขันในรายการทั้งหมด 9 คน
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มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และให้คำาแนะนำาแบบตัวต่อตัว โดยใช้ 

เวลาเรยีนจำานวน 6 วนั และปิดท้ายอกี 1 วนั ด้วยการให้ทนุแก่ผูเ้ข้าแคมป์ 

ทั้ง 30 คน ได้ทดลองเปิดร้านขายของจริงที่หน้าห้างสรรพสินค้า

มาบุญครองเซ็นเตอร์ เพื่อตัดสินผู้ผ่านเข้ารอบ 9 สุดยอดธุรกิจ เข้าไป

ต่อในรายการ SME มีตังค์เยอะ ทั้งนี้ การจัดทำาแคมป์ SME มีตังค์เยอะ  

เป็นความสำาเร็จของธนาคารในการสนับสนุนองค์ความรู้ สร้างทักษะ 

ในการทำาธุรกิจ และยังช่วยสานฝันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหน้าใหม่ 

ในการทำาธุรกิจได้จริง และนำาความรู้ไปปรับใช้ในการทำาธุรกิจต่อไปใน

อนาคต 

 การจดัท�ารายการโทรทศัน์ SME มตีงัค์เยอะ หลงัจากการให้ความรู้ 

ผ ่ านแคมป ์  SME มีตั งค ์ เยอะ ผู ้ ร ่ วมแคมป ์ต ้ องลงมือทำ า 

ธรุกจิจรงิ มหีน้าร้าน ขายจรงิ ซือ้จรงิ วางแผนการทำาธรุกจิ และแก้เกมกนั 

วันต่อวัน ด้วยเงินทุนที่เท่ากัน เพื่อสร้างยอดขายและผลกำาไรสูงสุด  

โดยธนาคารได้สนับสนุนเงินทุนตั้งต้นให้แก่ผู ้เข้าแข่งขันทั้ง 9 คน 

โดยจะนำาเสนอผ่านรายการ SME มีตังค์เยอะ ซึ่งเป็นเรียลลิตี้เกมโชว์ 

ทางธรุกจิ โดยออกอากาศทกุวนัอาทติย์ เวลา 22.40 น. ทางททบ. 5 เริม่

ออกอากาศตัง้แต่ 6 ต.ค. - 29 ธ.ค. 2556 รปูแบบรายการเป็นการแข่งขนั 

โดยเป็นการให้ความรู ้ควบคู ่กับสาระผ่านการนำาเสนอกลยุทธ์ของ 

ผู้เข้าแข่งขันและจากผู้เชี่ยวชาญประจำารายการจากธนาคารกสิกรไทย 

และผูเ้ชีย่วชาญภายนอกทีจ่ะมาให้คำาแนะนำาทางการเงนิ โดยการแข่งขนั 

แบ่งเป็น 3 ช่วง ผู้ชนะในแต่ละช่วง จะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท 

เพื่อเป็นทุนไปทำาธุรกิจต่อ ประกอบด้วย

 ช่วงที่ 1 “ตั้งต้นใหม่ ใครจะแน่” เป็นการแข่งขันขายอาหารกล่อง

มื้อกลางวันให้คนออฟฟิศ ที่ลาวิลล่า อารีย์ 

 ช่วงที่ 2 “ จาก Online สู่ On Ground” เป็นการแข่งขันขายเสื้อผ้า

ออนไลน์และต้องมาขายของแบบมีหน้าร้านจริง

 ช่วงที่ 3 “มีตังค์เพิ่ม เริ่มขยับ” 3 ทีมกับธุรกิจที่พร้อมขยายตัว

เมื่อมีเงินเข้ามาให้ขยับขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มกำาไร 

 ทั้งนี้ รายการ SME มีตังค์เยอะ ได้นำาการแข่งขันทั้ง 5 วัน มา

วิเคราะห์เจาะลึกในสตูดิโอ ซึ่งคะแนนในการตัดสินจะมาจากยอดขาย

ประจำาสปัดาห์ของผูเ้ข้าแข่งขนัรวมกบัคะแนนของผูเ้ชีย่วชาญในรายการ 

 เป้าหมายของการจัดทำาโครงการ SME มีตังค์เยอะ เป็นการให้ 

องค์ความรู้แก่ผู้ชมทั่วไปและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากกว่าการให้

ความรู้แค่การอบรมสัมมนาในห้องเรียนที่เป็นการจำากัดคนเข้าร่วมงาน 

โดยรายการ SME มีตังค์เยอะ สามารถตอบโจทย์การให้ความรู้โดยผ่าน

สือ่โทรทศัน์ทีเ่ข้าถงึได้ง่าย สะดวก และครอบคลมุ ทำาให้ผูป้ระกอบการ 

ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ได้มากขึ้นตามเป้าหมายของธนาคาร

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแห่งแรกของสถาบัน 

การเงิน (K SME Care Knowledge Center)

 ธนาคารได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้เพื่อผู ้ประกอบการเอสเอ็มอี 

เป็นแห่งแรกของสถาบันการเงินไทย ณ ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์  

เพื่อสนับสนุนผู ้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู ้ที่สนใจเริ่มทำาธุรกิจ 

ด้วยการให้องค์ความรู ้และคำาปรึกษาจากผู ้เชี่ยวชาญในแง่ต่างๆ 

โดยผู้สนใจสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อขอรับคำาปรึกษาได้ ทั้งนี้ 

การให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ มี 3 รูปแบบ คือ

 1. Bus iness Inte l l igence เป ็นคลังความรู ้ทางธุรกิจ 

ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเอสเอ็มอี 

เป็นผู้ให้คำาปรึกษาแบบตัวต่อตัว อาทิ การสร้างแบรนด์ 

การเข ้าตลาดหุ ้น การบัญชี รวมทั้งจัดทำามุมความรู ้ 

เพื่อค้นคว้าและหาความรู้ด้วยตนเองจากหนังสือ นิตยสาร 

และบทวเิคราะห์ต่างๆ และมมุอนิเทอร์เนต็สำาหรบัการค้นหา

ความรู้ ข้อมูล และบทวิจัยต่างๆ ผ่านฐานข้อมูลทั่วโลก

 2. Business Training เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

เอสเอม็อด้ีวยการจดัสมัมนา อบรม และกจิกรรมทีต่อบโจทย์ 

ความต้องการของทุกช่วงธุรกิจ ได้แก่ Start-up Business 

เป็นหลักสูตรอบรมสำาหรับผู ้ประกอบการที่ เพิ่งเริ่มต้น

ธุรกิจเพื่อเพิ่มความรู้ขั้นพื้นฐานและสร้างแรงบันดาลใจใน

การทำาธุรกิจ Business Owner หลักสูตรอบรมสำาหรับผู้

ประกอบการที่ต้องการต่อยอดและขยายธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ
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มีความมั่นคงและยั่งยืน และไลฟ์สไตล์เป็นหลักสูตรอบรม 

เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตธุรกิจและชีวิตส่วนตัว 

ของผู้ประกอบการ

 3. Business Network คือการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยเป็น 

ศูนย์รวมให้ผู ้ประกอบการเอสเอ็มอีสร้างเครือข่ายทาง

ธุรกิจที่เข้มแข็ง ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้า

ร่วมพบปะและแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนนักธุรกิจใน

กิจกรรม SME Society และการรู้จักคู่ค้ารายใหม่ๆ กับ

กิจกรรม Business Matching อีกทั้งยังสามารถใช้เว็บไซต์  

www.ksmecare.com เป็นช่องทางในการสร้างเครือข่าย 

ทางธุรกิจผ่านทาง Online Business Matching ได้ด้วย

 ทั้งนี้ ในปี 2556 มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าใช้บริการศูนย์ 

การเรียนรู้เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 10,000 ราย และมีผู้เข้าชม

เว็บไซต์ www.ksmecare.com เฉลี่ยถึงเดือนละกว่า 20,000 คน

ศนูย์ธรุกจิไทย-จนี แห่งแรกของสถาบนัการเงนิ เพือ่รองรบัการลงทนุ 

ข้ามชาติไทย-จีน (Chinese - Thai Business Center)

 ธนาคารให้การสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจระหว่างไทย-จีนมา

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 ได้เปิดให้บริการศูนย์ธุรกิจไทย-จีน 

ธนาคารกสกิรไทย ทีช่ัน้ 16 อาคารจามจรุสีแควร์ เป็นศนูย์ธรุกจิไทย-จนี 

ครบวงจรแห่งแรกของธนาคารพาณิชย์ไทย ที่เป็นศูนย์กลางในการให้

ข้อมูลและคำาปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุน สำาหรับนักลงทุนไทย

ที่สนใจไปลงทุนในประเทศจีนและนักธุรกิจจีนที่ต้องการเข้ามาลงทุน

ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการและพันธมิตรของธนาคาร ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาทาง

ด้านการเงินและการจับคู่ทางธุรกิจ โดยมีเจ้าหน้าที่คนไทยและคนจีน

ให้บริการ จึงช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนได้ทั้งสองประเทศ 

ผูป้ระกอบธรุกจิและนกัลงทนุผูส้นใจทัว่ไปเป็นอย่างด ีโดยการให้บรกิาร

ของศูนย์ธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. การให้บรกิารด้านข้อมลู เกีย่วกบัประเทศไทยและประเทศจนี  

ที่ช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานของนักลงทุน อาทิ ข้อมูล 

พื้นฐานประเทศไทย-จีน ด้านสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

ข้อมูลเศรษฐกิจ ข่าวสาร ขั้นตอนกฎระเบียบ การลงทุน

ระหว่างประเทศไทย-จีน ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำางาน 

โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือ 

นักลงทุนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล 

ที่จัดเตรียมไว้ให้

 2. การให้บริการคำาปรึกษาการวางแผนธุรกิจและกฎระเบียบ 

การจดัตัง้บรษิทัและการดำาเนนิธรุกจิไทย-จนี โดยธนาคารได้

ร่วมมอืกบัพนัธมติรทีม่คีวามเชีย่วชาญ 4 กลุม่หลกั ในการให้ 

คำาปรึกษาตามความต้องการของนักลงทุน ประกอบด้วย 

ทีป่รกึษาด้านกฎหมายและการลงทนุ ทีป่รกึษาด้านการบญัชี

และภาษี ที่ปรึกษาด้านการเช่าและซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งบริษัท 

และนกัวชิาการทีท่รงคณุวฒุใินด้านไทย-จนี จากสถาบนัชัน้นำา

บรรยากาศภายในศูนย์ธุรกิจไทย-จีน
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 3. การให้บริการทางการเงินแก่นักลงทุนในประเทศไทย-จีน 

รวมถึงการจับคู่ทางธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะมีเครือข่ายบริการ

ผ่านสาขาของธนาคารซึง่มมีากกว่า 900 สาขา ในประเทศไทย 

ธนาคารยังมีเครือข่ายการให้บริการในประเทศจีนทั้ง 6 แห่ง

ได้แก่ สาขาเซนิเจิน้ เฉงิต ูและฮ่องกง รวมทัง้สำานกังานผูแ้ทน

นครปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และเมืองคุนหมิง และผ่านธนาคาร

พันธมิตรจีนชั้นนำาที่ช่วยสนับสนุนให้การทำาธุรกรรมของ 

นักลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ ให้เป็นไปอย่างคล่องตัว ทั้งนี้ 

ศูนย์ธุรกิจไทย-จีน จะให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคาร 

ซึ่งมีทั้งคนไทยและจีน จึงมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของทั้ง

สองชาติ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาจีน 

ได้อย่างคล่องแคล่ว ช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน

ทั้งสองประเทศ

ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ (K Global Business Center)

 เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ธนาคารได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศขึ้น ณ ธนาคาร

กสิกรไทย สำานักพหลโยธิน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของ 

ผู้ประกอบการในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ การให้บริการ

จะครอบคลมุการให้คำาปรกึษาทางด้านการค้าและลงทนุในกลุม่ประเทศ

อาเซียน ข้อมูลอุตสาหกรรม ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

รวมทัง้บรกิารจบัคูธ่รุกจิระหว่างประเทศเพือ่ช่วยเชือ่มโยงธรุกจิระหว่าง

ผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างประเทศที่น่าเชื่อถือ ผ่าน 

ความร่วมมือของเครือข่ายธนาคารพันธมิตรในประเทศต่างๆ

 ในปี 2556 มีจำานวนของผู้สอบถามเข้ามาที่ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจต่าง

ประเทศ ประมาณ 80 - 90 รายต่อเดือน โดยมีคำาถามจากกลุ่มลูกค้า

บรรษัทในระดับต่างๆ อาทิ ข้อมูลการค้าและการลงทุนในประเทศไทย

และประเทศในกลุ่มอาเซียน แนวโน้มของอุตสาหกรรมที่กำาลังเติบโต

ในแต่ละภูมิภาค รูปแบบของการจัดตั้งธุรกิจ สิทธิประโยชน์ด้านการ 

ส่งเสริมการลงทุน กฎระเบียบในการโอนเงินลงทุนระหว่างประเทศ 

เอกสารที่จำาเป็นในการเปิดบัญชีเงินฝาก

KFam Club

 ธุรกิจครอบครัวถือเป็นธุรกิจที่เก ่าแก่ที่มีความสำาคัญในการ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่มักมีวัฎจักรที่เริ่มต้นด้วยการเติบโตและลงท้าย 

ด้วยการล้มหาย เนื่องด้วยความขัดแย้งระหว่างคนสองรุ่น ธนาคาร

กสิกรไทยเล็งเห็นความสำาคัญในการพัฒนาธุรกิจครอบครัวไทย และ

การส่งต่อธุรกิจครอบครัวจากรุ ่นสู ่รุ ่นอย่างยั่งยืน จึงมีการก่อตั้ง 

KFam Club เพื่อรวมกลุ่มของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นธุรกิจ

ครอบครัวของธนาคารกว่า 250 ครอบครัว หรือกว่า 500 คน พร้อมจัด

กิจกรรมเชิงวิชาการและสันทนาการให้เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์

ระหว่างกัน หนึ่งในหลักสูตรที่ธนาคารร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทยคือ หลักสูตร The Professional Family Business  

Management Program ที่เสริมสร้างความรู้เครือข่ายระหว่างกัน และ

ยังเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างคนสองรุ่นให้กับธุรกิจ

ครอบครัวไทย 

บรรยากาศการจัดงาน KFam Club เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน ที่จังหวัดชลบุรี
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 นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อ 

จุดประกายให้ธุรกิจครอบครัวไทยเรียนรู ้เทคนิคการส่งต่อธุรกิจใน 

มมุมองระดบัโลก เช่น การพาลกูค้าไปเยีย่มชมธรุกจิครอบครวัทีเ่ก่าแก่ 

ที่สุดในโลกในประเทศญี่ปุ่น หรือการร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก  

IMD Global Family Business Center สถาบันการศึกษาชื่อดัง 

ด้านธุรกิจครอบครัวจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างหลักสูตรธุรกิจ

ครอบครวัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในโลก และเป็นทีป่รกึษาให้กบัธรุกจิและแบรนด์

ชั้นนำาระดับโลกมากมาย เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์ระดับสากล 

สู่ธุรกิจครอบครัวไทย ให้ส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน

การให้บริการทางการเงินที่ทุกคนเข้าถึงได้

 นอกจากการดำาเนินธุรกิจที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทาง 

การเงนิเพือ่ตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า

ประชาชนแล้ว ธนาคารได้ให้ความสำาคัญกับการสร้างผลิตภัณฑ์และ

บรกิารทีอ่ำานวยความสะดวก รวดเรว็ให้ประชาชนทกุคนสามารถเข้าถงึ

บริการทางการเงินของธนาคารอย่างทั่วถึง ประกอบด้วย

โครงการเดินบัญชีเพื่ออนาคต

 ธนาคารจัดทำาโครงการเดินบัญชีเพื่ออนาคตสำาหรับลูกค้าที่

ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่สามารถนำาเอกสารแสดงรายได้ที่ชัดเจนมา

ประกอบการยื่นขอกู้กับธนาคารได้ สำาหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากและ/

หรอืบญัชกีองทนุกบัธนาคาร รวมทัง้สถาบนัการเงนิอืน่ ทีม่กีารฝากเงนิกบั

ธนาคารเพิม่ขึน้เป็นประจำาทกุเดอืน โดยพจิารณาจากยอดสนิทรพัย์รวม 

(Asset Under Management: AUM) เฉลีย่ของลกูค้า เป็นการสะท้อนให้

เหน็ถงึความสามารถในการชำาระหนีข้องลกูค้ารายนัน้ๆ และเมือ่ฝากเงนิ 

จนครบตามระยะเวลาทีโ่ครงการกำาหนด ลกูค้าจะมสีทิธิไ์ด้รบัการอนมุตัิ 

สินเชื่อสำาหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สินเชื่อบ้าน

กสิกรไทย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย บัตรเครดิตกสิกรไทย และ

สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย

บริการ KBank to Post

 ธนาคารร่วมกบับรษิทัไปรษณย์ีไทยให้บรกิาร KBank to Post ซึง่เป็น

บริการโอนเงินที่อำานวยความสะดวกแก่ผู้รับเงินปลายทาง โดยเฉพาะ 

ผู้รับเงินที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ยังไม่มีสาขาหรือเครื่องเอทีเอ็มให้

บริการในพื้นที่ โดยลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มของ 

ธนาคารกสิกรไทย กว่า 8,700 เครื่องทั่วประเทศ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

และผู้รับเงินสามารถรับเงินได้ ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ 

โดยไม่ต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ใช้เพียงบัตรประจำาตัวประชาชน

และรหัสรับเงิน 8 หลัก (Password) ที่ผู้โอนแจ้งให้ทราบจากสลิป 

การทำารายการโอนเงิน นอกจากให้บริการได้ครอบคลุมแล้ว ยังลด 

ค่าใช้จ่ายการเดินทางสำาหรับผู้รับเงินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย

 ธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจที่ได้

รับผลกระทบจากนำ้าท่วม 27 จังหวัด ในปี 2556 เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

 1. ลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทย สามารถขอลดค่างวดผ่อนชำาระ

บ้านรายเดือนได้สูงสุด ร้อยละ 40 เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ

เลอืกผ่อนชำาระเฉพาะดอกเบีย้ โดยไม่ต้องผ่อนชำาระเงนิต้นได้

นานสงูสดุ 6 เดอืน และในกรณทีีพ่กัอาศยัได้รบัความเสยีหาย 

สามารถขอสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์กสิกรไทยเพื่อซ่อมแซม

บ้านได้สงูสดุ 100% ของยอดเงนิต้นของสนิเชือ่บ้านกสกิรไทย

ที่ผ่อนชำาระคืนไปแล้ว และผ่อนได้สูงสุด 15 ปี

 2. ลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทย และลูกค้าสินเชื่อเงินสดทันใจ

กสกิรไทย ปรบัลดดอกเบีย้ลง ร้อยละ 50 ของดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้ 

ในรอบบญัชทีีล่กูค้าประสบภยัเป็นระยะเวลา 3 รอบบญัช ีคอื 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556 

 3. ลกูค้าเอสเอม็อแีละลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่ สามารถเลอืกชำาระ

เฉพาะดอกเบี้ย โดยพักการชำาระเงินต้นได้เป็นเวลา 3 เดือน 

เพื่อให้ลูกค้ามีเงินไปหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องของธุรกิจได้

มากขึ้น สำาหรับลูกค้าที่มีวงเงินด้านต่างประเทศหรือวงเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เมื่อครบกำาหนด สามารถเลือกชำาระ

เฉพาะดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว และเลื่อนชำาระเงินต้นได้อีก 

3 เดือน
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 กรณทีีล่กูค้าและคูค้่าได้รบัผลกระทบจากภาวะนำา้ท่วมอย่างรนุแรง 

ทำาให้สต๊อกสินค้าเสียหายและไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 

ลูกค้าสามารถขอพักชำาระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้ นอกจากนี้  

หากลูกค้าต้องการวงเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หรือซื้อสินค้าเป็น 

สต๊อกใหม่ ธนาคารได้ให้การสนับสนุนวงเงินกู้ใหม่เพื่อฟื้นฟูกิจการเป็น

ระยะเวลา 3 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดชำาระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน

ศูนย์บริการปรึกษาเรื่องบ้านครบวงจร (K Home Smiles Club)

 ธนาคารเห็นความสำาคัญและเข้าใจความต้องการของผู้ที่กำาลัง

วางแผนจะซื้อบ้าน จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการปรึกษาเรื่องบ้านครบวงจร  

(K Home Smiles Club) เพื่อให้ข้อมูลที่ครบวงจรทั้ง 3 ด้านเกี่ยวกับ 

การซื้อบ้าน ได้แก่ 

 1) การให้คำาปรกึษาเรือ่งบ้าน (Home Advisory) ตัง้แต่ การเลอืก

ทำาเลทีเ่หมาะสม ประเภทและรปูแบบบ้านทีต้่องการ การเจรจา 

ต่อรองกับโครงการบ้านจัดสรร การตรวจรับมอบบ้าน 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง การจดัทำาสญัญา และการประเมนิกำาลงั

ซื้อและวางแผนทางการเงินของตนเอง

 2) การสนับสนุนเงินกู้แก่ผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน (Home Loan) 

โดยให้บริการตรวจสอบวงเงินขออนุมัติสินเชื่อบ้านเบื้องต้น 

(Pre-screening) ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต และล่าสุด

เว็บไซต์ Home Smiles Club ที่ให้บริการปรึกษาบ้านที่ครบวงจร

ผ่านโทรศัพท์มือถือที่สะดวกกับการใช้งานในทุกที่ทุกเวลา 

ที่ต้องการ นอกจากนี้ ได้จัดแคมเปญสินเชื่อบ้าน อาทิ 

แคมเปญกู้บ้านแถมฮวงจุ้ย และกู้บ้านแถมแจ๋ว 

 3) การดูแลใส่ใจภายหลังการใช้ชีวิตในบ้าน (Home Care)  

บริการให้คำาแนะนำาข้อมูล ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ 

เรื่องบ้านตลอด 24 ชม. ตลอดจนการให้บริการพิเศษ 

ได้แก่ บริการผู้จัดการส่วนตัวเรื่องบ้าน เพื่อแนะนำา/ติดต่อ 

ประสานงานจัดหาช่างซ่อมบำารุงบ้าน ต่อเติมบ้าน นำ้าไม่ไหล 

ไฟดบั แอร์เสยี จดัสวน กำาจดัปลวกมดแมลง ทำาความสะอาด

บ้าน บรกิารช่วยเหลอืฉกุเฉนิบนท้องถนน เพือ่แนะนำา/ตดิต่อ

ประสานงานให้ความช่วยเหลือกรณีประสบเหตุบนท้องถนน 

อาทิ บริการลากรถ เปลี่ยนยางแบน แบตเตอรี่หมด รวมถึง 

สอบถามสภาพการจราจร สอบถามเส้นทางการเดนิทาง และ

บริการเลขาส่วนตัว ช่วยเหลือจัดการในเรื่องที่เป็นส่วนต้ว  

เช่น จองโรงแรม/สนามกอล์ฟ จัดส่งดอกไม้ ข้อมูลท่องเที่ยว 

โทรปลุก ช่วยสอนการบ้านลูก เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคาร

ยังได้ให้บริการ K-Home Loan Delivery (สินเชื่อบ้าน 

กสิกรไทย...สั่งได้) ที่ให้คำาปรึกษาสินเชื่อบ้านแก่ลูกค้า 

จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ 
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บริการ K-Personal Loan for Pensioner (สินเชื่อบุคคลเพื่อ

ข้าราชการบ�านาญกสิกรไทย)

 ธนาคารได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือ

ข้าราชการบำานาญ ด้วยการจัดทำาโครงการสนับสนุนทางการเงินให้

กับกลุ่มข้าราชการบำานาญรายเดือน K-Personal Loan for Pensioner  

เพื่อนำาเงินไปใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยเป็นเงินกู้

ที่มีกำาหนดระยะเวลาชำาระคืนที่แน่นอน สามารถนำาสิทธิในบำาเหน็จ

ตกทอดของผูกู้เ้ป็นหลกัทรพัย์ประกนัการกูเ้งนิ ทัง้นี ้ข้าราชการบำานาญ 

ทีต้่องการใช้บรกิาร ต้องเป็นผูท้ีก่รมบญัชกีลางหรอืสำานกังานคลงัจงัหวดั

ได้ออกหนังสือรับรองสิทธิบำาเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกัน 

การกู้เงินกับธนาคาร

โครงการ K-Payment Gateway Clinic

 ปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้รับความสนใจและมีการเติบโตเพิ่มขึ้น 

ทุกปี ผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ได้ให้ความสนใจ

ในการเพิ่มช่องทางการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก ประกอบกับตลาดให้ 

การตอบรบัทีด่ ีจงึทำาให้เจ้าของธรุกจิผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ ผูบ้รหิารต้องมี

ความรู ้ความเข้าใจในการทำาธรุกจิออนไลน์ รวมถงึระบบการรบัชำาระเงนิ 

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการซื้อ - ขายสินค้าของลูกค้าที่จะเข้ามา

จากทุกมุมโลก ธนาคารจึงได้ให้บริการ K-Payment Gateway ซึ่งเป็น

ระบบรบัชำาระเงนิออนไลน์ด้วยบตัรเครดติและบตัรเดบติทางอนิเทอร์เนต็

ที่สามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์เข้ากับระบบการรับ 

ชำาระเงนิของธนาคาร ทำาให้การทำาธรุกรรมสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั 

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดสัมมนาเพื่อให้บริการคำาปรึกษาเกี่ยวกับระบบ

การชำาระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตทางอินเทอร์เน็ต  

แก่เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยายจาก 

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ลงทะเบียนเข้าฟัง 

เดือนละ 1 ครั้ง รอบละ 20 - 40 คน หัวข้อบรรยายในการให้ความ

รู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ เทรนด์การทำาธุรกิจ

อีคอมเมิร์ซ และรูปแบบในการรับชำาระเงินออนไลน์ที่เป็นประโยชน์

ต่อการทำาธุรกิจ มีผู้เข้าสนใจเข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 400 ราย 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่าร้อยละ 80 ให้ความเห็นว่าการเข้าร่วม 

การสัมมนา มีประโยชน์ และสามารถนำาไปพิจารณาเลือกใช้ระบบได้

อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ ศูนย์สินเชื่อลูกค้ารายย่อยเพื่อรองรับการให้บริการสินเชื่อบุคคลที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ศูนย์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย (K-Express Credit Center)

 ธนาคารได้พัฒนาการให้บริการสินเชื่อบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

รองรับความต้องการในตลาดที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงได้จัดตั้งศูนย์สินเชื่อ

ลูกค้ารายยอ่ย เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการสินเชือ่รายย่อยโดยเฉพาะ

กลุ่มบุคคลที่มีรายได้เดือนละ 15,000 บาท ขึ้นไป โดยมีเจ้าหน้าที่ให้

บรกิารด้านการขายและคำาแนะนำา สำาหรบัผลติภณัฑ์สนิเชือ่เพือ่รายย่อย 

ครอบคลุม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home 

Loan) บัตรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card) สินเชื่อเงินสดทันใจ

กสิกรไทย (K-Express Cash) และสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย (K-Auto 

Finance [Refinance]) โดยผูใ้ช้บรกิารสามารถทราบผลอนมุตัเิบือ้งต้น 

(Preliminary Approval) และสามารถใช้ผลดงักล่าวในการรบัคำาปรกึษา

การวางแผนสินเชื่อ นอกจากนี้ ยังทราบผลการพิจารณาอนุมัติเร็วกว่า

ปกติ กรณีสมัครขอสินเชื่อบ้านกสิกรไทย จะทราบผลอนุมัติเบื้องต้น  

ภายใน 1 วันทำาการ ขณะที่การดำาเนินการผ่านช่องทางปกติใช้เวลา  

3 วันทำาการ กรณีสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย และสินเชื่อเงินสดทันใจ 

กสิกรไทย จะทราบผลการอนุมัติภายใน 2 ชั่วโมง จากปกติใช้เวลา  

5 - 7 วันทำาการ โดยลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเงินสด สามารถรับเงินสด 

ได้ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากทราบผลอนุมัติ จากปกติต้องรับเงินในวัน 

ทำาการถดัไป ขณะทีล่กูค้าทีส่มคัรขอสนิเชือ่รถช่วยได้กสกิรไทย จะทราบ 

ผลการอนุมัติภายใน 90 นาที จากปกติใช้เวลา 1 วัน นอกจากนี้  

ศูนย์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย ยังให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้า 

อาทิ การเตรียมตัวในการขอสินเชื่อ การเลือกสินเชื่อต่างๆ ให้บรรลุ 

เป้าหมายทางการเงิน การจัดการทางการเงินเพื่อไม่ให้มีภาระด้านหนี้

สินครัวเรือนมากเกินจำาเป็น
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เว็บไซต์ askKBank.com แหล่งรวบรวมข้อมูลทางการเงิน

 ธนาคารเห็นความสำาคัญของการสร้างแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อลูกค้า และประชาชน ให้สามารถเข้าถึงและนำาข้อมูลเหล่านั้น

ไปใช้ในการดำาเนินธุรกิจ และชีวิตประจำาวัน จึงได้จัดทำาเว็บไซต์  

askKBank.com เพือ่เป็นแหล่งรวบรวมความรูด้้านการเงนิและไลฟ์สไตล์

ต่างๆ อาทิ ภาพรวมเศรษฐกิจ ภาวะการเงินและตลาดทุน และข้อมูล

ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารกสิกรไทย โดยมีบริการค้นหาข้อมูล 

(Search Function) และจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่  Finance &  

Banking, Corporate Business, SME, What’s Hot, Investment,  

Smart Planning, Casual Lifestyle ซึ่งในแต่ละกลุ่มดังกล่าวจะมี 

ผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวแทนในการนำาเสนอข้อมูลต่อผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ 

ยังมีบริการถาม - ตอบ กลับทางอีเมล เพื่อให้ผู้ใช้งานสอบถามข้อมูล

เชิงลึก

การให้ค�าปรึกษาทางการเงินบุคคล

บริการปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล

 ธนาคารได้ให้บริการปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล (K-Expert)  

ภายใต้แนวคิดการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินมืออาชีพ เพื่อตอบโจทย์

ความต้องการทางการเงินของลูกค้าแต่ละราย โดยศึกษาความต้องการ

ทางการเงินของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม/ช่วงอายุ ว่าต้องการอะไร เพื่อ 

นำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการนั้น ทั้งนี้ ธนาคาร

ได้จัดตั้งทีมงาน K-Expert กว่า 2,235 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่าง

เข้มข้น ประจำาอยู่ในแต่ละสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งจัดทำา Need 

Base Guidebook ที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์และตรงกับความต้องการของ

ลูกค้าแต่ละกลุ่มทั้งหมด 14 เล่ม และวางอยู่ที่สาขา เนื้อหาแบ่งเป็น 

3 เรื่อง คือ การจัดการเงินง่ายๆ ความฝันที่คุณเริ่มได้ ความมั่นคง 

เพื่ออนาคต 

การจัดท�าสมุดบันทึกรับ - จ่าย หรือ K-Expert Saving Memo

 เป็นเครื่องมือช่วยสำาหรับบันทึกรายรับ - รายจ่าย และการบันทึก

ข้อมลูการลงทนุส่วนบคุคล ซึง่เป็นโปรแกรม Excel ทีบ่คุคลทัว่ไปทีส่นใจ

สามารถติดต่อขอรับได้จากธนาคาร หรือสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม

เองได้จากเว็บไซต์ของ K-Expert โดยมียอดดาวน์โหลดในปี 2556 กว่า 

70,000 ครัง้ และโปรแกรม Online โดยสามารถบนัทกึรายรบั - รายจ่าย 

ได้ทุกที่ ผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ ทั้งเข้าผ่านเว็บไซต์ของ  

K-Expert โดยตรง หรือผ่าน Application “K-Mobile Banking Plus” 

ปัจจุบันมียอดผู้ใช้กว่า 24,590 คน

การจัดท�าเครื่องมือช่วยกรอก ภ.ง.ด. 90 / ภ.ง.ด. 91 หรือโปรแกรม 

K-Expert Tax Buddy

 เป็นเครื่องมือช่วยสำาหรับกรอกยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90  

และ ภ.ง.ด. 91 และแนะนำาการใช้สทิธลิดหย่อนเพือ่ประหยดัภาษ ีสำาหรบั 

ลูกค้าทั่วไป สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.askKBank/ 

K-Expert ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดกว่า 4,050 ครั้ง

การจัดท�าเครื่องมือช่วยกรอก ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 94 ส�าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ หรือ K-Expert Tax Buddy for Doctor

 เป็นเครื่องมือช่วยสำาหรับกรอกยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90  

ในการยื่นภาษีปี 2555 และ ภ.ง.ด. 94 ในการยื่นภาษีกลางปี 2556 

สำาหรับลูกค้ากลุ ่มวิชาชีพแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ 

ผู ้ประกอบวิชาชีพแพทย์สามารถกรอกยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา  

กับกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง และแนะนำาการใช้สิทธิลดหย่อนทาง

ภาษีผ่านกองทุน LTF, RMF, ประกันชีวิต และประกันบำานาญ ปัจจุบัน

มียอดดาวน์โหลดทั้งสิ้น 3,000 ครั้ง 

เว็บไซต์ askKBank.com แหล่งข้อมูลด้านการเงินและไลฟ์สไตล์ต่างๆ
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ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ได้แก่ วารสาร A Day Bulletin คอลัมน์ “The 

Save Zone” หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ “ตลาดนัดการเงิน” 

วารสารการเงินธนาคาร คอลัมน์ “Wealth Management” เว็บไซต์

เดลินิวส์ออนไลน์ เว็บไซต์ kapook.com คอลัมน์ Kapook Money 

และให้ความรู้ผ่านรายการโทรทัศน์และวิทยุ 

ได้แก่วิทยุจุฬา FM 101.5 รายการ CEO Talk 

รายการ Money Plus FM 101.0 ร่วมตอบ

คำาถาม รายการ Money Biz และรายการ 

Smart Money ทางช่อง Money Channel 

การให้ความรู้และการให้ค�าปรึกษา

ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ธนาคารได้เห็นถึงความสำาคัญในการให้ความรู้ด้านการบริหาร

เงินส่วนบุคคลให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ที่ดีขึ้น สามารถ

จดัสรรเงนิได้อย่างเหมาะสม จงึได้จดัทำาแหล่งข้อมลูทางการเงนิ และให้ 

คำาปรึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้บุคคลทั่วไปสามารถ 

เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 

 1. การจัดทำาเว็บไซต์ www.askKBank.com/K-Expert เพื่อให้

ความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงิน การลงทุน ภาษี ให้แก่

บุคคลทั่วไป ซึ่งในเว็บไซต์มีบทความ ความรู้ต่างๆ ข่าวสาร

ด้านการเงิน เครื่องมือคำานวณต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจ

การจัดท�าไดอารี่ทรัพย์สิน (K-Expert Wealth Diary)

 เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางการเงินและ 

การลงทนุอย่างเป็นระบบ พร้อมแนะนำาเกรด็ความรูใ้นการบรหิารเงนิให้

สามารถสร้าง ปกป้อง สะสม และส่งต่อความมั่งคั่งได้อย่างมั่นใจ ใน

รปูแบบดจิทิลัเพือ่การใช้งานทีง่่ายและทนัสมยั ปัจจบุนัมยีอดดาวน์โหลด 

15,913 ครั้ง

การจัดท�า K-Expert Cash Flow Memo

 เป็นเครื่องมือช่วยบันทึกรายรับ-รายจ่ายของกิจการ ให้สามารถ

จดัการได้อย่างเป็นระบบ เริม่ให้ดาวน์โหลดตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2556 

ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลด 16,300 ครั้ง 

การจัดท�าโปรแกรมปลดหนี้ (K-Expert Debt Solution)

 ธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการหนี้ได้อย่าง

เป็นระบบ ให้แก่ลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน ทั้งในและนอกระบบ  

โดยแนะนำาแนวทางการลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายและลดระยะเวลา 

การเป็นหนี้ เริ่มให้ดาวน์โหลดตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 มียอด

ดาวน์โหลดแล้วกว่า 8,450 ครั้ง 

การให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางต่างๆ

 ธนาคารได้เผยแพร่บทความ ความรู้ทางการบริหารจัดการเงิน  

การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เข้าถึงได้ตาม

การเผยแพร่ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางต่างๆผู้บริหารของธนาคารและทีมงาน K-Expert ที่ปรึกษาด้านการเงินมืออาชีพ
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รายการโทรทัศน์ The Expert ปรากฏการณ์ปลุกฝัน เพื่อให้คนต้นฝันทำาฝันให้เป็นจริง Facebook KBank Live เพื่อให้ความรู้ทางการเงิน

สามารถศึกษาข้อมูลด้วยตนเองและสามารถวางแผนการเงิน

ด้วยตนเองอย่างง่ายๆ โดยมีผู้เข้าใช้เว็บไซต์ในปี 2556 กว่า 

954,000 ครั้ง

 2. Twitter@KBank_Expert เพื่ออัพเดทข่าวสาร ข้อมูล  

ทิปการเงิน ปัจจุบันมี Follower 4,947 คน 

 3. การจัดทำา Facebook KBank Live เพื่อเผยแพร่เคล็ดลับ

ทางการเงินในรูปแบบที่ง ่ายเพื่อให้ความรู ้และข้อคิดใน 

การจดัการเงนิในชวีติประจำาวนั นอกจากนี ้ได้มกีารจดักจิกรรม 

ถาม - ตอบปัญหาด้านการเงนิต่างๆ โดยผูเ้ชีย่วชาญ K-Expert  

เป็นผูต้อบคำาถามให้กบัลกูค้า ซึง่จดัขึน้ประมาณปีละ 3 - 4 ครัง้  

เพื่อให้ลูกค้าสามารถขอคำาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง 

โดยปี 2556 มีการจัดกิจกรรม Live Chat จำานวน 3 ครั้ง  

ในหัวข้อคุยสดเรื่องภาษี เปิดอกมนุษย์เงินเดือน

 4. การจดัทำา Blog เพือ่แพร่บทความด้านการเงนิต่างๆ ใน Blog  

ของ OKNation และ Bloggang โดยมียอดเข้าชมกว่า 

140,000 ครั้ง และ 58,000 ครั้ง ตามลำาดับ

 5. การจัดทำา K-Expert Mini Series ในรูปแบบคลิปความยาว 

3 - 5 นาที เป็นเรื่องราวสั้นๆ เกี่ยวกับความฝัน 14 เรื่อง 

ฝันตามความต้องการของลูกค้า และแนวทางการทำาให้ 

บรรลุตามฝัน เพื่อเป ็นการให้ความรู ้ทางการเงินเชิง

สาระบันเทิง สามารถดูได้จาก YouTube และเว็บไซต์  

www.askkbank.com/k-expert

 6. เวบ็ไซต์ www.pantip.com โดยธนาคารได้มกีารให้คำาปรกึษา

และเผยแพร่ความรู้ทางการเงินในห้องสนทนา (ห้องสินธร, 

ห้องชายคา, ห้องชานเรือน, ห้องสีลม) และในคลับองค์กร 

K-Expert ในห้องสินธร 

การจัดท�ารายการโทรทัศน์ The Expert ปรากฏการณ์ปลุกฝัน

 เป็นรายการ Edutainment Reality Show ที่นำาเสนอเนื้อหา 

อันหลากหลาย พร้อมคำาแนะนำาทางการเงินที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของคนทัว่ไปในการเตมิฝันให้เป็นจรงิ นำาแสดงโดย “คนต้นฝัน”  

หรือคนทั่วไปที่มีฝันและอยากทำาให้เป็นจริงแต่ไม่รู ้ว่าจะเริ่มอย่างไร  

ในจุดนี้เองที่ The Expert ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจากธนาคารกสิกรไทย

และ The Experience ซึ่งเป็นดารานักแสดงที่มีประสบการณ์ตรงกับ 

ฝันนั้นๆ ได้เข้ามาเพื่อช่วยให้คำาแนะนำาให้คนต้นฝันทำาฝันให้เป็นจริง

การจัดท�ารายการวิทยุ Money Shot FM 97 MHz

 เป็นรายการสนทนาให้สาระความรู ้ด้านเศรษฐกิจ เคล็ดลับ 

ทางการเงนิ การลงทนุ โดยเนือ้หารายการแบ่งเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย 

การพูดคุยเรื่องข่าวสารทางเศรษฐกิจทั่วไป ราคานำ้ามัน ทองคำา 

ตลาดหุน้ นโยบายภาครฐั การสนทนากบัวทิยากรของธนาคารกสกิรไทย 

ให้สาระความรู้ เคล็ดลับทางการเงินที่เกี่ยวข้องในการใช้ชีวิต เน้นรูป

แบบการสื่อสารที่เข้าใจง่ายสอดแทรกโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ

การถามคำาถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ผู้ฟังร่วมตอบในช่วงท้ายรายการ
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การจดักจิกรรมส่งเสรมิความรูด้้านการบรหิารการเงนิส่วนบคุคล

แก่องค์กรต่างๆ

 ธนาคารได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู ้ด ้านการบริหาร

เงินส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อเผย

แพร ่ความรู ้ความเข ้าใจและส่งเสริมให ้พนักงานในองค์กร 

ได้รู ้จักการบริหารเงินส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีหัวข้อ 

ในการบรรยาย อาทิ รู้เรื่องเงินทอง...ในวัยเริ่มทำางาน วิธีการ 

บริหารเงินอย่างชาญฉลาด จัดกระเป๋า (ออม) เงินสู่วัยเกษียณ 

ลงทุนรูปแบบที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ แปลงภาษีอย่างไร ให้เป็น 

เงินออม บริหารเงินให้สุขใจ ในวัยเกษียณจัดการหนี้อย่างไร... 

ให้มีสุข โดยในปี 2556 ได้มีการจัดกิจกรรมให้แก่องค์กรต่างๆ 

กว่า 100 แห่ง ไปแล้ว 202 ครั้ง อาทิ การไฟฟ้านครหลวง สำานัก 

ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) 

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เป็นต้น มผีูเ้ข้าร่วมฟังแล้วกว่า 10,540 คน 

ทั้งนี้ ธนาคารได้พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ K-Expert ที่สาขา 

ให้สามารถบรรยายให้ความรู้ได้ เพื่อขยายการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

ความรู้ไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

การด�าเนนิงานด้านทรพัยากรบคุคล

 ธนาคารได้กำาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้

แนวคดิของการเสรมิสร้างโอกาสและศกัยภาพให้กบัพนกังานเพือ่ความ

เป็นเลิศในวิชาชีพ และให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจและ

ยุทธศาสตร์ของธนาคารที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อนำาไปสู่การเป็น

สถาบันการเงินที่มั่นคง ริเริ่มในสิ่งใหม่ และตอบสนองความต้องการ

ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • มุง่สรรหาพนกังานทีม่คีณุภาพและพฒันาทกัษะความสามารถ 

เพื่อการปฏิบัติงานและการเติบโตในวิชาชีพ

 • ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนสร้างผลงาน มแีรงจงูใจ มส่ีวนร่วม  

และมีพันธะสัญญากับองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพ

ความเป็นผู้นำาในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม

 • จัดโครงสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มุ ่งเน ้น 

การทำางานเป็นทีม ให้ความสำาคัญกับลูกค้า 

 • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และดำาเนินงานร่วมกัน ภายใต้

แบรนด์ธนาคารกสิกรไทย 

 ปัจจุบัน ธนาคารกสิกรไทยมีพนักงานทั้งหมด 19,303 คน 

(พนักงานหญิง 11,917 คน พนักงานชาย 7,386 คน) โดยพนักงาน

ทั้งหมดของธนาคารเป็นพนักงานประจำา สามารถแยกจำานวนพนักงาน

ตามเพศ ช่วงอายุ ระดับพนักงาน วุฒิการศึกษา และจำาแนกตามพื้นที่

ได้ดังนี้

การบริหารแรงงานสัมพันธ์
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ

การพัฒนาบุคลากร

การด�าเนนิงาน
ด้านทรพัยากรบคุคล
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จ�านวนและอัตราการจ้างพนักงานใหม่และลาออกแยกตามเพศและอายุ ปี 2556

จ�านวนและอัตราส่วนของพนักงานใหม่ จ�านวนและอัตราส่วนของพนักงานที่พ้นสภาพ

  จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามระดับพนักงาน

พนักงานระดับบริหาร
(ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการขึ้นไป)

พนักงานระดับปฏิบัติการ

หรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่
(ไม่เกินระดับผู้อำานวยการ)

จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

  มัธยมศึกษา 
  (ตำ่ากว่าปริญญาตรี)

  ปริญญาตรี

  ปริญญาโท

  ปริญญาเอก

   จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามพื้นที่

สำานักงานใหญ่
และอาคารหลัก

นอกสำานักงานใหญ่
และอาคารหลัก

จำานวนพนักงานพ้นสภาพจำาแนกตามเพศ

 เพศชาย  4.68 %

 เพศหญิง  9.84 %

จำานวนพนักงานพ้นสภาพจำาแนกตามช่วงอายุ

 น้อยกว่า 30 ปี  9.03 %

 ระหว่าง 30 ถึง 50 ปี  4.22 %

 มากกว่า 50 ปี  1.27 %

จำานวนพนักงานพ้นสภาพจำาแนกตามพื้นที่

  สำานักงานใหญ่ และอาคารหลัก 7.65 %

 นอกสำานักงานใหญ่ และอาคารหลัก 6.87 %

19,303
น้อยกว่า 30 ปี 

ระหว่าง 30 ถึง 50 ปี

มากกว่า 50 ปี

จ�านวนพนักงานทั้งหมด จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามเพศ

เพศชาย

เพศหญิง

7,386

11,917

7,774

8,932

2,597

266

19,037

702

12,678

5,890

33

10,093

9,210

จ�านวนพนักงานจ�าแยกตามช่วงอายุ

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามเพศ  

 เพศชาย  4.63 %

 เพศหญิง 16.06 %

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามช่วงอายุ

 น้อยกว่า 30 ปี 18.03 %

 ระหว่าง 30 ถึง 50 ปี  2.65 %

 มากกว่า 50 ปี 0.02 %

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามพื้นที่  

 สำานักงานใหญ่ และอาคารหลัก 8.89 %

 นอกสำานักงานใหญ่ และอาคารหลัก 11.80 %

ข้อมูลพนักงานจ�าแนกตามเพศ ช่วงอายุ ระดับพนักงาน วุฒิการศึกษา และพื้นที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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ลาป่วย  13.57  13.58  12.93 

ลาหยดุจากการท�างาน 0  0  0 

อืน่ๆ  86.43 86.42 87.07

จ�านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุีเ่กีย่วข้องกบัการท�างาน (ราย) 0 0 0

อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานระหว่างชาย หญิง จ�าแนกตามระดับพนักงานและพื้นที่

การกลับเข้าท�างานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากรหลังการใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ระดับพนักงาน

สัดส่วนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (%)

อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานระหว่างหญิงและชาย

จ�านวน

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ส�านกังานใหญ่

พนกังานระดบับรหิาร (ตัง้แต่ระดบัผูอ้ำานวยการขึน้ไป)

พนกังานระดบัปฏบิตักิาร หรอื พนกังานระดบัเจ้าหน้าที่ 

(ไม่เกนิระดบัผูอ้ำานวยการ)

นอกส�านกังานใหญ่

พนกังานระดบับรหิาร (ตัง้แต่ระดบัผูอ้ำานวยการขึน้ไป)

พนกังานระดบัปฏบิตักิาร หรอื พนกังานระดบัเจ้าหน้าที่

(ไม่เกนิระดบัผูอ้ำานวยการ)

ไม่มคีวามแตกต่างระหว่างชายหญงิ

1 : 1

จำานวนพนกังานทีม่สีทิธลิางานเพือ่เลีย้งดบูตุร 11,917 

จำานวนพนกังานทีใ่ช้สทิธลิางานเพือ่เลีย้งดบูตุร 394

จำานวนพนกังานทีก่ลบัมาทำางานหลงัจากสิน้สดุระยะการลาหยดุเพือ่เลีย้งดบูตุร 369

จำานวนพนกังานทีก่ลบัมาทำางานหลงัจากสิน้สดุระยะการลาหยดุเพือ่เลีย้งดบูตุรและยงัทำางานต่อหลงัจากนัน้ไปอกี 1 ปี 369

อตัราการกลบัมาทำางานและการคงอยูข่องพนกังานทีก่ลบัมาทำางานหลงัจากระยะการลาหยดุสิน้สดุลงแล้ว 93.65 %

การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ผลตอบแทน และสวัสดิการ

 ธนาคารมีนโยบายปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม 

และยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ห้ามการเลือกปฏิบัติหรือ

กีดกันแรงงาน ห้ามการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคาม อันเนื่องมาจาก 

ความแตกต่างด้านเชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา เพศ อาย ุสญัชาต ิสทิธคิวามเป็น

พลเมอืง ความนยิมทางเพศ หรอืความพกิาร ทัง้นี ้ธนาคารไม่ใช้แรงงาน

ผิดกฎหมายและไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่มีการเลือกปฏิบัติด้านสิทธิ

มนุษยชนในด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง 

การถกูถอนสญัชาต ิหรอืพืน้เพทางสงัคม หรอืการเลอืกปฏบิตัใินรปูแบบ 
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อื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทั้งปฏิบัติการ 

และเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว ธนาคารมมีาตรการในการ

รับฟังความคิดเห็นของพนักงานจากกล่องความคิดเห็น การรับเรื่อง 

ร้องทุกข์ และการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ระหว่างฝ่ายบริหาร

กับคณะกรรมการลูกจ้าง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้แทน 

ทางสหภาพแรงงานเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ และร้องเรียนกรณีที่มี

เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

 ธนาคารมีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย

พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์  

พ.ศ. 2518 พ.ร.บ. เงนิทดแทน พ.ศ. 2537 พ.ร.บ. กองทนุสำารองเลีย้งชพี  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2553 และมี 

การดำาเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์โดยมีข้อกำาหนดทางกฎหมาย 

หลักมนุษยธรรม และสิทธิมนุษยชนตามแผนนโยบายการจ้างงาน 

ไม ่มี การจ ้ างแรงงานเด็ก และมีหน ่ วยงานรับผิดชอบดูแล 

ด้านแรงงานสัมพันธ์โดยตรงที่ตรวจสอบ จึงทำาให้มีความมั่นใจได้ว่า 

การดำาเนินงานของธนาคารไม่มีการบังคับแรงงานและไม่มีการจ้าง

แรงงานเด็ก

 นอกจากนี้ ธนาคารยึดมั่นในปรัชญาของการบริหารผลตอบแทน

และสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ในตลาด

แรงงาน เหมาะสมกบัระดบัความสามารถและความเชีย่วชาญทีต้่องการ

ในงานนั้นๆ รักษาพนักงานที่มีความสามารถ ชักชวนและดึงดูดผู้ที่

มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับธนาคาร กระตุ้นและจูงใจให้

พนักงานทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความสอดคล้องกับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล และยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ

ของธนาคาร

 ในด้านสวสัดกิารของพนกังาน ธนาคารให้ความสำาคญักบัสวสัดกิาร

ทีส่่งผลต่อการดำารงชพีของพนกังาน ได้แก่ ทีอ่ยูอ่าศยั การรกัษาพยาบาล

สวสัดกิารด้านเกษยีณอาย ุเงนิสวสัดกิารด้านเงนิช่วยเหลอืการขอลาออก 

จากงาน การศึกษาบุตร - ธิดา โดยจะดูแลจัดสวัสดิการให้อยู่ในระดับ 

แนวหน้า นอกจากนี้ ยังจัดให้มีเงินกู้สวัสดิการอื่นๆ อาทิ ซื้อรถยนต์  

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ การศึกษา สมรส บรรเทาทุกข์ เช่น รักษา

พยาบาลบิดามารดา คู่สมรส บุตร ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และประสบ

อุบัติเหตุ เป็นต้น การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปีแก่พนักงาน  

การรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งประจำาอยู่ที่สถานพยาบาล  

3 แห่ง คอื อาคารราษฎร์บรูณะ อาคารพหลโยธนิ และอาคารแจ้งวฒันะ 

โดยมีห้องพักชั่วคราว และอุปกรณ์ที่ทันสมัย พนักงานสามารถเข้ารับ

การตรวจรักษาโรคทั่วไปได้ทุกวันทำาการ ซึ่งสวัสดิการหลักเหล่านี้ได้

ทำาข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ เกี่ยวกับ 

สวัสดิการด้านต่างๆ ทั้งสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างชัดเจน

เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเนื้อหาในข้อตกลงครอบคลุมประเด็น

สำาคัญๆ ครบถ้วน ตลอดจนมีพันธะทางกฎหมายเพื่อให้บริษัทแสดง 

ความรบัผดิชอบต่อลกูจ้าง โดยมกีารจดัทำาบนัทกึข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพ

การจ้างระหว่างธนาคาร และสหภาพแรงงานฯ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวได้

ดำาเนนิการเจรจากนับนพืน้ฐานของความเข้าใจและเป็นไปตามหลกัของ

แรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ โดยบันทึก 

ข้อตกลงดงักล่าวครอบคลมุเนือ้หาในเรือ่งเกีย่วกบัระเบยีบปฏบิตัว่ิาด้วย

การรกัษาพยาบาล ซึง่ระบสุทิธใินการเบกิเงนิเพือ่การรกัษาพยาบาลของ 

พนกังานระดบัต่างๆ และสทิธกิารเบกิค่ารกัษาพยาบาลด้านทนัตกรรม 

เป็นต้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบ รวมทั้ง 

จดัทำาคูม่อืพนกังานเพือ่ให้พนกังานได้ศกึษาทำาความเข้าใจและรบัทราบ

ข้อมูลสวัสดิการดังกล่าวที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว 

อีกด้วย

 นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร

ลูกจ้างภายในองค์กรแบบทวิภาคี โดยสหภาพแรงงานได้จัดตั้ง 

คณะกรรมการลูกจ้างเพื่อร่วมประชุมกับผู้แทนธนาคารทุก 3 เดือน 

และเสนอแนะเกีย่วกบัการปรบัปรงุสวสัดกิาร รบัฟังปัญหาในการทำางาน 

และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ร่วมกำาหนดข้อตกลงต่างๆ 

และนำาไปปฏิบัติอย ่างเป ็นรูปธรรม โดยปัจจุบันมีสมาชิกของ 

สหภาพแรงงานฯ รวมคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำานวนพนักงานทั้งหมด 

เพื่อให้เกิดการเจรจากันบนพื้นฐานของความเข้าใจ เป็นไปตามหลัก 

ของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 

และสร้างความร่วมมือระหว่างกันอันจะนำาประโยชน์ให้กับองค์กร 

และสงัคม โดยข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้างทีเ่กดิขึน้จะมผีลประโยชน์

ครอบคลุมพนักงานทั้งหมดของธนาคาร
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 สำาหรับการเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งงานของพนักงาน ธนาคารมี 

การแจ้งให้พนักงานรับรู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ การควบรวม

กิจการหรือการขยายสาขา มีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และ 

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร อาทิ การปรับขยายหรือลดสายงาน/

ฝ่ายงาน จะมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ กรณี

การพ้นสภาพของพนักงาน จะมีการแจ้งล่วงหน้าตามกฎหมายแรงงาน  

ซึ่งแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ธนาคารสามารถเตรียม 

ความพร้อมในการปรบับคุลากรให้มคีวามเหมาะสมต่อการเปลีย่นแปลง

ที่กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ

 จากการที่ธนาคารกสิกรไทยยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบาย 

การบริหารแรงงานสัมพันธ์ดังกล่าว ทำาให้ได้รับรางวัล “สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 

2556” ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลติดต่อกัน 8 ปี และเป็นธนาคารพาณิชย์ 

เพียงแห่งเดียวในประเทศที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

 นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ของพนักงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบ 

และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานรู้จักเก็บออม 

ผ่านการเข้าร่วมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯ ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา 

เป็นสวัสดิการที่เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่พนักงานและครอบครัว 

และเป็นหลักประกันสำาหรับการดำารงชีพในอนาคตเมื่อออกจากงาน 

ไปแล้วโดยยึดหลักการตาม พ.ร.บ. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 

2530 ซึ่งธนาคารได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุน 

ที่แตกต่างกันไว้ให้พนักงานสามารถเลือกสมัครตามความสมัครใจ 

จำานวน 2 กองทุน คือ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ. ธนาคาร

กสิกรไทย และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสวัสดิการมั่นคง โดยพนักงาน 

ที่เป็นสมาชิกกองทุนจ่ายเงินสะสมส่วนหนึ่งและธนาคารสมทบให้ 

อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งพนักงานสามารถเลือกที่จะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ 

ได้ 2 วิธี 

 ทางเลือกที่ 1 จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนตลอดไป หรือ

 ทางเลือกที่ 2 จ่ายในอัตราเท่ากับที่ธนาคารจ่ายสมทบฯ 

    ตามช่วงอายุงาน ดังนี้

 อายุงานสมาชิก ธนาคารจ่ายสมทบร้อยละ สมาชิกจ่ายสะสมร้อยละ

บรรจุ - 10  ปี  3.0 3.0

มากกว่า 10 ปี - 15 ปี 3.5 3.5

มากกว่า 15 ปี - 20 ปี 4.0 4.0

มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 4.5 4.5

 ปัจจุบันกองทุนสำารองเลี้ยงชีพมีการสำารองเงินไว้อย่างเพียงพอ 

ที่จะจ่ายคืนให้แก่พนักงานทุกคนกรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 

โดยจะได ้รับเงินจากกองทุนเต็มทั้ งส ่วนที่ตนเองสะสมไว ้และ 

ส่วนทีธ่นาคารสมทบให้ รวมทัง้ผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการลงทนุทัง้หมด 

เว้นแต่พนักงานที่พ้นสภาพด้วยเหตุถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  

จะได้รบัเฉพาะส่วนทีต่นเองสะสมรวมทัง้ผลประโยชน์จากส่วนทีส่ะสมไว้ 

เท่านั้น

การสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับพนักงานในองค์กร 

 สำาหรับการสื่อสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรนั้น ธนาคารมี

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและใช้ใน

ชีวิตประจำาวันของพนักงาน ผ่านช่องทางภายในต่างๆ ได้แก่ สถานี

โทรทศัน์กสกิรทวีทีีอ่อกอากาศให้พนกังานทัว่ประเทศได้รบัชมพร้อมกนั

วันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. โดยจัดทำารายการต่างๆ 

ได้แก่ รายการข่าว กฏหมาย กิจกรรมการท่องเที่ยว ภาษา สุขภาพ 

รวมทั้งการถ่ายทอดสดผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อชี้แจงกรณีมีเหตุการณ์

สำาคัญต่างๆ เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตรงกัน ระบบ 

Lotus Notes เป็นระบบการสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในของธนาคาร
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ในการส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ที่สะดวก รวดเร็ว 

กิจการสัมพันธ์ เป็นวารสารภายในของธนาคารที่ออกเป็นรายปักษ์  

ในวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือนโดยนำาเสนอข่าวสารภายในธนาคาร  

การดำาเนินธุรกิจ เศรษฐกิจการลงทุน ภาษา เกม และเสียงตามสาย 

ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เกร็ดความรู้ ให้แก่พนักงาน

ที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารสำานักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ อาคารพหลโยธิน 

และอาคารแจ้งวัฒนะ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง

การมีส่วนร่วมของพนักงาน อาทิ จัดโครงการ “กรรมการผู้จัดการพบ

พนักงานในต่างจังหวัด”เพื่อรับฟังและเข้าถึงพนักงานและการดำาเนิน

ธุรกิจในท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย การจัดงานพิธี 

มอบรางวลัแก่พนกังานทีม่ผีลงานโดดเด่นประจำาปีผลงาน 2555 ภายใต้ 

ชื่องาน You are K Heroes Towards Excellence และ Star Award 

เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างแก่พนักงานในองค์กร 

การจัดทำาแคมเปญ ยิ้มน้อย ยิ้มใหญ่ การจัดกิจกรรมโครงการ 

K LOVE ให ้คุณค ่ ากั นและกัน ให ้ เ กิ ดขึ้ น ในองค ์ กร จั ด

กิ จกรรม K-Cu l tu re :  Organ iza t ion-Wide Teamwork 

“Give Me 5 Project” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 

ด้านการทำางานร่วมกนัเป็นทมีระหว่างผูด้แูลความสมัพนัธ์ลกูค้าบรรษทั/

ผู้ประกอบการและผู้พิจารณาเครดิต โดยส่งเสริมให้พนักงานทำางาน 

ร่วมกันในกระบวนการ end-to-end credit อย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งจัดกิจกรรม K-Culture อย่างต่อเนื่อง เช่น K-Culture ON  

TOUR ไปยงัภมูภิาคต่างๆ ของประเทศ กจิกรรม VALUE “U” ร่วมชืน่ชม

เพือ่นพนกังานทีม่พีฤตกิรรมตาม Core Values และกจิกรรม “ทะเล้นโชว์” 

สร้างรอยยิ้มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นในองค์กร 

การพัฒนาบุคลากร

 ธนาคารให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากร จึงได้

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจของธนาคาร 

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำาเนินงาน ดังนี้ 

 • การจัดทำาเส้นทางการเรียนรู้ (Training Roadmap) ให้แก่

พนักงานตำาแหน่งต่างๆ ของธนาคาร 

 • การจัดทำาโครงการพัฒนาผู ้บริหาร (Management  

Development Program: MDP) โดยได้จัดการเรียนรู้ให้แก่ 

ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างระบบวางแผนการเรียนรู้ 

ของพนกังานรายปี (Annual Training Plan) เพือ่ให้หวัหน้างาน 

และพนักงานได้วางแผนการเรียนรู้ได้ตามเส้นทางการเรียนรู้  

และตามโครงการพฒันาภาวะการเป็นผูน้ำาของพนกังานแต่ละ

สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับงบประมาณ

ของฝ่ายงาน รวมถึงจัดทำาระบบการตอบรับเข้าเรียนรู ้  

In-House Acknowledge System for In-House Training) 

เพื่อช่วยให้หัวหน้างานสามารถจัดสรรเวลาและวางแผน 

การเรียนรู้ให้แก่พนักงานตามแผนที่วางไว้ได้อย่างครบถ้วน

 • การจัดการเรียนรู ้หลักสูตรที่จำาเป็นในการปฏิบัติ และที่

เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดการ

เรียนรู้หลักสูตร “การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน” สำาหรับ

พนักงานใหม่ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี

การจดัทำาเป็นหลกัสตูรการเรยีนรูป้กต ิและการเรยีนรูผ่้านสือ่ 

อิเล็กทรอนิกส์ 

 • การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นการเรียนรู้ผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าเรียนได้ตลอด

เวลาและได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต 

 ทัง้นี ้ธนาคารได้จดัเกบ็ข้อมลูการฝึกอบรมของพนกังานรายบคุคล

ไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน ซึ่งพนักงานสามารถเรียกดูข้อมูลของ

ตนเองได้จากฐานข้อมูลในระบบ Lotus Notes และ intranet website 

ของ K-career 

 ธนาคารกสิกรไทยมีนโยบายให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

ต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคนได้รับจากองค์กร โดยพนักงานใหม่ทุกคน

จะต้องเข้ารับการเรียนรู้หลักสูตรปฐมนิเทศเป็นระยะเวลา 1 วัน เนื้อหา

ประกอบดว้ย ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑต์า่งๆ ของธนาคาร องคก์รและ

ธรุกจิของเรา หลกัการทำางานรว่มกนั คา่นยิมหลกัของธนาคารกสกิรไทย 

การปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน/ 

กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ 

การกอ่การรา้ย และเรือ่งนา่รูเ้มือ่อยูก่สกิรไทย จำานวน 6 ชัว่โมง โดยจะรวม

ถงึขอ้มลูเรือ่งสวสัดกิาร รวมทัง้กฏระเบยีบวนิยัของพนกังาน ทัง้นีพ้นกังาน
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 การจัดหลักสูตร ปี 2556 จ�านวนหลักสูตร จ�านวนรุ่น จ�านวนพนักงานที่เข้ารับการเรียนรู้

การเรียนรู้ภายในธนาคาร 232 842 39,622

การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร 426 464 1,155

การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 123 123 54,626

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน ปีี 2556
จ�านวนหลักสูตร และพนักงาน

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน

ที่เข้ารับการเรียนรู้จะรับทราบข้อมูลสวัสดิการต่างๆ ที่ตนเองพึงได้รับ 

เมือ่เขา้มาทำางานทีธ่นาคารกสกิรไทย รวมไปจนถงึเรือ่งกฎระเบยีบและ

วินัยต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยธนาคารได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีใน

การทำางานให้กับทุกคนที่อยู่ที่ธนาคาร รวมพนักงานที่เข้ารับการอบรม 

จำานวน 4,230 คน (จากพนักงานเข้าใหม่ในปี 2556 ทั้งสิ้น 4,732 คน 

คิดเป็นร้อยละ 89.39)

 นอกจากการจัดหลักสูตรแล้ว พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูล

สวสัดกิาร และสทิธติา่ง ๆ  ผา่นทางระบบการสือ่สารภายในธนาคาร ทัง้ทาง 

อินทราเน็ต และวารสารกิจการสัมพันธ์ รวมถึงมีฐานข้อมูลให้พนักงาน 

ไดส้บืคน้ สอบถามขอ้มลู และใชง้านผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิสต์ลอดเวลา 

 ชาย หญิง พนักงานระดับบริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการ

   (ระดับผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป) หรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 

    (ไม่เกินระดับผู้อำานวยการ)

 47.46 60.40 47.44 55.55

 จ�านวนการฝึกอบรมเฉลี่ยจ�าแนกตามเพศ จ�านวนฝึกอบรมเฉลี่ย  (วัน / คน / ปี)

การจัดกิจกรรม “ทะเล้นโชว์” เพื่อสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในธนาคาร
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การด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อม

 ธนาคารกสกิรไทยยดึมัน่ในเจตนารมณ์การเป็นสถาบนัการเงนิทีใ่ห้

ความสำาคญักบัเรือ่งสิง่แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ง และได้พฒันาปรบัปรงุ

กระบวนการทำางานและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้ 

ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าประชาชน และการเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะ

ร่วมดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมไปพร้อมๆ กนั โดยแนวความคดินีไ้ด้แสดงออก

อย่างเป็นรปูธรรมไม่ว่าจะเป็นอาคารเขยีวเพือ่สิง่แวดล้อม อาท ิ อาคาร

พหลโยธนิ อาคารราษฎร์บรูณะ ศนูย์การเรยีนรูข้องธนาคาร ทัง้นี ้การจดัทำา 

อาคารเขยีว ใช้แนวทาง “อนรุกัษ์พลงังานและรกัษ์สิง่แวดล้อม” เป็นแนวทาง 

ในการออกแบบอาคาร ส่วนอาคารแจ้งวฒันะ เป็นการออกแบบโดยลด

การใช้ทรัพยากรด้วยการซื้ออาคารเก่าแทนการก่อสร้างใหม่ทั้งอาคาร 

การออกแบบโดยคำานงึถงึหลกัพอเพยีง การประหยดัพลงังานและเลอืกใช้

วสัดรุไีซเคลิ การปรบัปรงุอาคารทีม่อีายกุารใช้งานกว่า 18 ปี ด้วยแนวคดิ 

“คณุภาพชวีติ” และยดึมาตรฐานอาคารเขยีว ประเภทการตกแต่งภายใน 

(LEED-CI) สภาอาคารเขยีว USGBC สหรฐัอเมรกิา การเลอืกใช้บรษิทั

ที่ปรึกษาและวัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ และนำาแนวคิด “ภูมิปัญญา

ชาวบ้าน” มาปรับใช้ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดทำาโครงการ K-ATM  

ลดภาวะโลกร้อน และการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 

ภายใต้โครงการ K-Cost Excellence ซึ่งได้ระดมความคิดจาก 

หน่วยงานทกุหน่วยเพือ่นำาเสนอแนวทางการลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ

ของผลติภณัฑ์และบรกิารของธนาคาร 

การบริหารจัดการน�้า
การบริหารจัดการ

พลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม
ภาวะโลกร้อน

การด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อม  

 สำาหรบัการคดัเลอืกพนกังานเข้าทำางานกบัธนาคาร ผูส้มคัรจะต้อง 

เข้ารับการทดสอบ Intelligent Quotient (IQ) และ Emotional  

Quotient (EQ) และทักษะจำาเพาะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะ

ตำาแหน่ง เพื่อให้ธนาคารสามารถจัดสรรพนักงานที่มีความรู้ความ

สามารถแตกต่างกัน ลงในตำาแหน่งงานที่ธนาคารมีได้อย่างเหมาะสม

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 นอกจากหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานตามเส้นทาง 

การเติบโตในอาชีพแล้ว ธนาคารได้ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานตาม

แนวนโยบายการดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคมของธนาคาร การจัดทำาคู่มือจรรยาบรรณพนักงานเพื่อให้การ

ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ

มาตรฐานการจัดทำาเส้นทางการเรียนรู ้ของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่

ในตำาแหน่งต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะที่

จำาเป็นในการทำางาน การส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน โดย

พนักงานจะได้รับการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติ

งาน ทั้งทักษะหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำางานโดยตรง และทักษะ

ในการทำางานร่วมกับผู้อื่น ไปจนถึงทักษะสำาหรับผู้นำาทีม ไม่ว่าจะ 

เป็นในรูปแบบการเรียนรู้ภายในธนาคาร การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร 

และการเรยีนรูด้้วยตนเองผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ อาท ิหลกัสตูรกฎหมาย

ฟอกเงิน หลักสูตรการวิเคราะห์เครดิต การพัฒนาศักยภาพความรู้ 

ของพนักงานนอกเหนือจากการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ เพื่อดำาเนินงาน 

ตามแนวนโยบายและระเบยีบด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม อาท ิหลกัสตูร 

Inspiration Inside-out เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจและกำาลังใจ 

ในการทำางานให้ประสบผลสำาเร็จ รวมถึงส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก 

ในการผลักดันตนเอง หลักสูตร Train the Trainer เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ 

บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะวิทยากร การเลือกเทคนิคการสอน 

ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และฝึกทักษะในการสื่อสารในการ 

ถ่ายทอดเนื้อหาที่สามารถโน้มน้าว และสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน
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อาคารศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอาคารเขียว
ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับโลก ภายใต้ระบบ LEED

การออกแบบภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมคุณค่าของระบบนิเวศ
และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารอย่างแท้จริง

 ในด้านอาคารสำานกังาน ธนาคารกสกิรไทยตระหนกัดว่ีา การดแูล

ความปลอดภยั สขุลกัษณะและสภาพแวดล้อมทีด่ ีเป็นการเอือ้อำานวยให้

พนกังานสามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ลกูค้า ประชาชนได้

รบัความสะดวกในการตดิต่อธรุกจิกบัธนาคาร จงึได้มกีารจดัการบรหิาร

และการจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการทำางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ระทรวงแรงงานกำาหนด และ

สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ในเรือ่งดงัต่อไปนี้

 • ระบบสาธารณปูโภคทีต่ดิตัง้ภายในอาคาร ได้คำานงึสขุภาพของ 

พนกังานทีป่ฏบิตังิานในอาคารเป็นสำาคญั อาท ิระบบปรบัอากาศ 

แบบกรอง 2 ชัน้ เพือ่ให้อากาศภายในอาคารมคีวามบรสิทุธิ์ 

ปราศจากมลพษิ ระบบแสงสว่างทีไ่ด้ค่าความส่องสว่างตาม

มาตรฐานและไม่ระคายเคอืงต่อสายตา ระบบกรองนำา้ดืม่โดย

ใช้โอโซน เพื่อให้ได้นำ้าดื่มที่สะอาดได้มาตรฐาน นอกจากนี้  

ยงัมกีารใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าทีป่ระหยดัพลงังาน

 • ด้านสภาพแวดล้อมในสงัคมและชมุชน ธนาคารได้ตดิตัง้เครือ่ง

กรองไอเสียเพื่อกำาจัดควัน กลิ่น เสียง ไม่ให้รบกวนชุมชน 

ใกล้เคยีง รวมถงึการสร้างระบบบำาบดันำา้เสยี นอกจากจะช่วย

บำาบดันำา้ภายในอาคารทีจ่ะทิง้ลงสูแ่ม่นำา้แล้ว ระบบบำาบดันำา้เสยี 

ดงักล่าวยงัมปีระสทิธภิาพสงู โดยสามารถนำานำา้ทีผ่่านการบำาบดั 

ไปใช้รดนำ้าต้นไม้และใช้ในระบบปรับอากาศ ซึ่งนอกจากจะ

เป็นการประหยดัการใช้พลงังานแล้วยงัช่วยรกัษาสิง่แวดล้อม

อกีด้วย

ศนูย์การเรยีนรูก้สกิรไทย อาคารอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม
ยอดเยีย่ม

 ธนาคารกสกิรไทยได้รเิริม่การก่อสร้างอาคารต่างๆ ภายใต้แนวคดิ

การประหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ง ศนูย์การเรยีนรู้ 

กสกิรไทย อำาเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา อาคาร 3 ตัง้อยูบ่นพืน้ที ่7 

ไร่ มพีืน้ทีใ่ช้สอย 5,000 ตารางเมตร สงู 6 ชัน้ เป็นหนึง่ในอาคารทีไ่ด้รบัการ

ออกแบบภายใต้แนวคดิภายใต้แนวคดิการพฒันาอาคารอนรุกัษ์พลงังาน

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ อาคารเขียว ที่ผ่านการรับรองตาม

มาตรฐานสากลระดบัโลก เป็นรางวลัสงูสดุ Platinum ภายใต้ระบบ LEED จาก 

สภาอาคารเขยีวของสหรฐัอเมรกิา หรอื USGBC นบัเป็นโครงการแรก

ในประเทศไทยที่ได้รางวัลระดับสูงสุดในสาขาอาคารใหม่ หรือ New  

Construction ทัง้นี ้ในการก่อสร้างและออกแบบอาคาร ได้คำานงึถงึ

 1. การใช้เทคโนโลยีและการออกแบบที่ใช้งานและก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างแท้จริง ราคาสมเหตุสมผล และสอดคล้อง 

กบับรบิทของประเทศไทย

 2. การออกแบบอาคารสามารถใช้งานได้จรงิในระยะยาว เพือ่ให้ 

โครงการคงความเป็นอาคารเขียวตลอดอายุการใช้งาน 



 * การคำานวณอ้างอิงจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
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โดยสามารถลดการใช้พลงังาน ร้อยละ 30 ลดการใช้นำา้ประปา 

ร้อยละ 60  ลดขยะจากก่อสร้าง ร้อยละ 80 ไม่มกีารปล่อยนำา้เสยี 

และใช้ประโยชน์จากนำา้ฝนอย่างเตม็ที ่นอกจากนี ้ยงัมรีะบบ 

บริหารจัดการของธนาคารร ่วมกับผู ้ ใช ้อาคารให ้ เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งการดำาเนินการทั้งหมด สามารถ 

เป็นต้นแบบให้แก่อตุสาหกรรมอาคารเขยีวในอนาคต 

 3. การใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเน้นการใช้ประโยชน์

สูงสุด ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 245 ล้านบาท  

และใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำาเนินการตามระบบ LEED 

เพยีง 8.4 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3 ของงบประมาณการ

ก่อสร้างรวม ซึ่งน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ 

ทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี ้ยงัมุง่เน้นการใช้ผลติภณัฑ์ต่างๆ ภายใน

ประเทศ รวมทัง้ทมีงาน และทีป่รกึษาทีเ่ป็นคนไทยทัง้หมด

 ทั้งนี้ ในการก่อสร้างอาคาร ได้มีการออกแบบภูมิทัศน์ให้มีพื้นที่

เปิดโล่งเชิงนิเวศที่ส่งเสริมคุณค่าของระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของ 

ผูใ้ช้อาคารอย่างแท้จรงิ การลดการใช้รถยนต์ส่วนตวั โดยจดัรถรบัส่งที่ 

ครบวงจรให้บรกิารผูใ้ช้อาคาร ทัง้พนกังานในพืน้ที ่พนกังานจากกรงุเทพ 

และแขกผูม้าเยีย่มชม การออกแบบระบบนำา้ยัง่ยนือย่างครบวงจร ไม่ว่า

จะเป็นนำา้ทิง้จากระบบสขุาภบิาล นำา้ฝนไหลล้น และนำา้สำาหรบังานภมูิ

สถาปัตยกรรม เป็นตัวอย่างการบริหารทรัพยากรนำา้อย่างสมบูรณ์และ

ราคาไม่แพง การใช้สุขภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสามารถลดการใช้นำ้ารวม 

ได้ถงึร้อยละ 58 การออกแบบประหยดัพลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและ 

คุม้ค่า โดยใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยสามารถ

ลดการใช้พลังงานลดลงเมื่อเทียบกับอาคารประหยัดพลังงานทั่วไปกว่า  

ร้อยละ 30 ได้แก่

 1) การใช้กระจกชัน้เดยีวเบอร์ 5 ร่วมกบัแผงกนัแดด แทนทีก่ารใช้ 

ระบบกระจกฉนวนทีม่รีาคาแพง 

 2) ใช้ผนงัก่ออฐิมวลเบาแทนทีจ่ะใช้ผนงัฉนวนเนือ่งจากมรีาคาถกู

กว่ามากและมุง่หวงัการอนรุกัษ์พลงังานไปด้วยเทคโนโลยอีืน่ที่

มคีวามคุม้ทนุสงูกว่า 

 3) เลอืกใช้ระบบปรบัอากาศแบบรวมประสทิธภิาพสงูและระบาย

ความร้อนด้วยนำ้าแทนที่จะใช้ระบบ Split Type ที่ระบาย 

ความร้อนด้วยอากาศ 

 4) ใช้ระบบพดัลมปรบัเปลีย่นความเรว็ลมได้ ในส่วนของห้องเรยีน

ทีม่กีารใช้พลงังานพดัลมของระบบปรบัอากาศมาก

 5) ออกแบบให้อาคารมกีารใช้พลงังานไฟฟ้าส่องสว่างทีต่ำา่ ด้วย

การออกแบบด้วยเทคโนโลย ีT5 แทนระบบ LED ทีม่รีาคาแพง 

แต่สามารถประหยัดพลังงานได้เช่นเดียวกันด้วยวิธีการ 

การจัดวางหลอด และการเลือกสีอ่อนภายในเพื่อลดกำาลัง 

ส่องสว่างแต่ยงัสามารถคงความสว่างตามมาตรฐาน

 นอกจากนี ้ระหว่างการก่อสร้าง ได้มกีารวางมาตรการในการควบคมุ

ขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ด้วยการนำาขยะจาก 

การก่อสร้างไปใช้งานใหม่ การบรหิารจดัการขยะต่างๆ ทำาให้โครงการ 

สามารถลดขยะจากการก่อสร้างได้ถงึร้อยละ 80 การไม่ใช้วสัดทุีม่สีารพษิ 

การวางแผนการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

การคำานงึถงึสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ได้แก่ ระบบปรบัอากาศทัง้ใน

ส่วนห้องเรยีนและห้องพกัถกูออกแบบให้สอดคล้องกบัผูใ้ช้งาน กจิกรรม 

โดยเลือกอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม ผู้ใช้อาคารจะรู้สึกสบาย 

ควบคู ่ กั บประหยัดพลั ง งาน นอกจากนี้  ยั งมี การคำ านึ งถึ ง 

การใช้แสงธรรมชาต ิและววิในทกุห้องทีม่กีารใช้งานประจำา ทัง้ห้องเรยีน 

และห้องพัก เพื่อให้ผู ้ใช ้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ 

แม้ว่าจะอยูภ่ายในอาคารกต็าม

การบรหิารจดัการพลงังาน

 ในด้านการบริหารจัดการพลังงาน ธนาคารได้มีการดำาเนินการ 

อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านไฟฟ้าและนำ้า เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ ้มค่า 

มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการดำาเนินงานที่ยั่งยืนขององค์กร

โครงการรณรงค์พนกังานร่วมประหยดัพลงังาน “ภารกจิ พชิติค่าไฟ ปี 2”

 ธนาคารได้จัดทำาโครงการ “ภารกิจ พิชิตค่าไฟปี 2” ต่อเนื่องจาก

ปี 2555 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแข่งขันประหยัดพลังงาน 

และในปี 2556 ผลจากการแข่งขันทำาให้ธนาคารลดปริมาณการใช้

พลงังานไฟฟ้า ได้ทัง้สิน้ 1,097,000.00 หน่วย (kWh) สามารถลดปรมิาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 637,576.40. kgCO2 ซึ่งเทียบเท่า 

กับการลดการปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 

57,961.49 ต้น/วัน*  



 เดือน อาคารราษฏร์บูรณะ อาคารพหลโยธิน อาคารแจ้งวัฒนะ

 2554  2555  2556  2554  2555  2556  2554  2555  2556

ตารางแสดงการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านักงานใหญ่ทั้ง 3 แห่งในปี 2556

ค่าการใช้พลังงาน (kWh/hr)

 ทัง้นีใ้นปี 2556 ธนาคารยงัได้ขยายขอบเขตของการทำาโครงการไปยงัอาคารศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสลีม อาคารเสอืป่า และอาคาร 

ศนูย์ปฏบิตักิารรามคำาแหงอกีด้วย โดยข้อมลูของการประหยดัพลงังานไฟฟ้าจะนำาเสนอต่อไปในรายงานฉบบัถดัไป

อาคารสำานักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ 27,797,000.00 26,354,000.00 -1,443,000.00 -838,671.60 -76,242.87
อาคารพหลโยธิน 13,856,000.00 13,470,000.00 -386,000.00 -224,343.20 -20,394.84
อาคารแจ้งวัฒนะ 14,396,000.00 15,128,000.00 732,000.00 425,438.40 38,676.22
รวม 56,049,000.00 54,952,000.00 -1,097,000.00 -637,576.40 -57,961.49
รวม (GJ)*** 201,776.40 197,827.20 -3,949.20

**

*

 ปี 2555 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh) ลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าชเรือนกระจก (kgCO2)

ลดการปลูกต้นไม้ทดแทน 
เพื่อดูดซับ CO2 (ตัน/วัน)
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* การคำานวณอ้างอิงจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

**   ปรมิาณการใชพ้ลงังานของอาคารแจง้วฒันะมอีตัราเพิม่สงูขึน้ เนือ่งจากอาคารแจง้วฒันะเปน็ศนูยร์วมขอ้มลูการดำาเนนิงานทัง้หมดของธนาคาร จงึมกีารเพิม่ระบบคอมพวิเตอร์

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจเพิ่มขึ้นทุกปี

***   1 kWh = 0.0036GJ : การคำานวณอ้างอิงจาก Sustainability Reporting Guideline 2000 - 2011 version G3.1

มกราคม 2,105,000 2,237,000 2,123,000 1,126,000 1,138,000 1,172,000 1,062,000 1,142,000 1,203,000
กุมภาพันธ์ 2,028,000 2,307,000 2,089,000 1,109,000 1,144,000 1,064,000 1,022,000 1,154,000 1,138,000
มีนาคม 2,315,000 2,427,000 2,279,000 1,240,000 1,223,000 1,201,000 1,166,000 1,274,000 1,309,000
เมษายน 2,131,000 2,204,000 2,153,000 1,084,000 1,091,000 1,127,000 1,109,000 1,174,000 1,234,000
พฤษภาคม 2,268,000 2,438,000 2,274,000 1,175,000 1,222,000 1,189,000 1,187,000 1,248,000 1,304,000
มิถุนายน 2,339,000 2,280,000 2,234,000 1,254,000 1,164,000 1,127,000 1,228,000 1,201,000 1,253,000
กรกฎาคม 2,261,000 2,446,000 2,283,000 1,177,000 1,192,000 1,155,000 1,180,000 1,253,000 1,314,000
สิงหาคม 2,333,000 2,413,000 2,231,000 1,247,000 1,174,000 1,138,000 1,196,000 1,220,000 1,306,000
กันยายน 2,327,000 2,284,000 2,199,000 1,196,000 1,103,000 1,110,000 1,176,000 1,172,000 1,259,000
ตุลาคม 2,284,000 2,371,000 2,305,000 1,195,000 1,151,000 1,153,000 1,137,000 1,211,000 1,312,000
พฤศจิกายน 2,339,000 2,267,000 2,214,000 1,153,000 1,159,000 1,096,000 1,134,000 1,191,000 1,266,000
ธันวาคม 2,145,000 2,123,000 1,970,000 1,055,000 1,095,000 938,000 1,122,000 1,156,000 1,230,000
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ตารางแสดงการจัดการน�้าของอาคารต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย

ราษฎร์บูรณะ 2552 196,973 12,816 209,789 153,639 6,336 6,480 188 12.5
 2553 180,380 11,115 191,495 140,696 5,126 5,989 186 9.8
 2554 167,873 10,859 178,732 130,941 5,096 5,763 187 9.4
 2555 177,961 11,000 188,961 138,810 5,650 5,350 192 11.2
 2556 181,520 11,289 192,809 143,445 5,410 5,879 198 9.5

พหลโยธิน 2553 140,538 3,012 143,550 N/A - 3,012 N/A N/A
 2554 143,817 2,950 146,767 123,682 - 2,950 N/A N/A
 2555 149,924 2,873 152,797 128,934 - 2,873 N/A N/A
 2556 146,926 2,574 149,500 122,934 - 2,574 N/A N/A

แจ้งวัฒนะ 2553 87,708 45,360 133,068 73,674 41,400 3,960 N/A N/A
 2554 82,171 46,366 128,537 68,850 42,510 3,856 N/A N/A
 2555 89,289 46,210 135,499 74,520 42,260 3,950 N/A N/A
 2556 90,020 44,381 14,401 66,521 40,501 3,880 N/A N/A

 การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

 ธนาคารมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรนำา้ในองค์กรให้เกดิประโยชน์

สงูสดุเพือ่การอปุโภคบรโิภค ตลอดจนนำามาใช้ในระบบระบายความร้อน 

ของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Cooling Tower) สุขภัณฑ์

ของธนาคาร และนำามาใช้รดนำ้าต้นไม้โดยคำานึงถึงผลกระทบด้านสิ่ง

แวดล้อม และการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า ทรพัยากรนำา้สำาหรบัอาคาร

ทัง้ 3 แห่ง ได้แก่ อาคารราษฎร์บรูณะ อาคารพหลโยธนิ และอาคาร

แจ้งวฒันะ ได้จากแหล่งนำ้า 3 ประเภท คอื นำ้าประปา สำาหรบัใช้ใน

อาคาร นำ้าที่มีการปรับสภาพและนำามาใช้ใหม่ (Reused/Recycled)  

ทีผ่่านกระบวนการบำาบดันำา้เสยีของธนาคาร นำา้จากระบบกกัเกบ็นำา้ฝน 

สำาหรบันำา้ทิง้ทีป่ล่อยออกจากอาคาร สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื  

นำา้ทิง้จากครวั และนำา้ทิง้จากห้องนำา้ จากการล้างทำาความสะอาดต่างๆ 

โดยนำ้าทิ้งส่วนแรกจากครัว จะถูกส่งเข้าระบบบำาบัดเบื้องต้นเพื่อไป 

รวมกบันำา้เสยีส่วนทีส่อง จากนัน้จงึถกูส่งต่อเข้าระบบบำาบดันำา้เสยีแบบ

ตะกอนเร่ง (Activated-Sludge Process) ซึ่งเป็นกระบวนการบำาบัด 

นำา้เสยีทางชวีวทิยา อกีทัง้สามารถนำานำา้กลบัมาใช้ใหม่ได้ถงึร้อยละ 50 ของ 

นำ้าเสียอาคาร และด้วยการบำาบัดนำ้าเสียแบบตะกอนเร่งนี้ มีการเติม

อากาศอย่างเพยีงพอ ส่งผลให้ระบบบำาบดันำา้เสยีของธนาคารไม่ก่อให้เกดิ 

ก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำาบัดดังกล่าว โดยการจัดการนำา้ในอาคาร

สำานกังานใหญ่ของธนาคารสามารถแสดงรปูได้ ดงันี้

การด�าเนินงานที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน

 ธนาคารให้ความสำาคญัเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมและนำาไปใช้เป็นแนวทาง

ในการดำาเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง โดยพฒันาปรบัปรงุกระบวนการทำางาน

และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคารให้สอดคล้องกับ

แนวทางดงักล่าว 

โครงการ “K-ATM ร่วมลดภาวะโลกร้อน” 

 ธนาคารได้ดำาเนนิโครงการ K-ATM ร่วมลดภาวะโลกร้อน มาอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา 

สิ่งแวดล้อม ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมการให้บริการตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าควบคูไ่ปกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมให้สะอาดสดใส

อย่างยั่งยืนผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร โดยลดการใช้กระแสไฟฟ้า 

และแบบพิมพ์ใบบันทึกรายการลง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

และช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยปัจจบุนัธนาคารมเีครือ่งเอทเีอม็ประมาณ 

 ปริมาณการใช้น�้าตามประเภท (ลบ.ม/ปี) ปริมาณน�้าเสีย2 (ลบ.ม/ปี) ค่า BOD เฉลี่ย3

     น�้าประปา (M3) น�้าจากระบบบ�าบัด1  รวม เข้าระบบบ�าบัด เข้าระบบ
บ�าบัด

ออกจาก 
ระบบบ�าบัด

หลังระบบบ�าบัด

ใช้ใน Cooling
Tower

รดน�้าต้นไม้

 อาคาร ปี
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8,614 เครือ่ง มลีกูค้าทำาธรุกรรมทางการเงนิผ่านเครือ่งเอทเีอม็มากกว่า 

59.6 ล้านรายการต่อเดอืน นอกจากนี ้ยงัได้ดำาเนนิการต่างๆ ประกอบด้วย 

 1. การลดการใช้กระแสไฟฟ้าของเครือ่งเอทเีอม็บางส่วนโดยปรบั 

ลดเวลาเปิด-ปิด ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ลง 8 ชั่วโมง คือ

จากเดิมที่เปิด 12 ชั่วโมงต่อวัน ลดเหลือ 4 ชั่วโมงต่อวัน  

ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างของ K-Lobby จำานวน 872 แห่ง  

และเครื่องเอทีเอ็มแบบป้อมจำานวน 1,400 แห่ง โดยสามารถ

ลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าได้จำานวน 9,913,999 kWh/ ปี  

อกีทัง้ยงัลดการเปิด-ปิด ระบบปรบัอากาศของเครือ่งเอทเีอม็

ลง 8 ชั่วโมงต่อวัน จากการเปิด 18 ชั่วโมงต่อวันเหลือ  

10 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งสามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้จำานวน 

3,126,356 kWh/ ปี โดยทั้งหมดนี้ สามารถลดปริมาณ 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ

การเกิดภาวะเรือนกระจกที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมได้ 

จำานวน 10,563 tonCO2e/ ปี และสามารถชดเชยพื้นที่ป่า 

ในการดูดซับปริมาณก๊าซ CO2  50,961 ไร่/ ปี 

 2. การลดการใช้กระดาษแบบพิมพ์บันทึกรายการ โดยลด

ขนาดกระดาษแบบพิมพ์ใบบันทึกรายการเครื่องเอทีเอ็มลง 

จากเดิมขนาด 8.0 x 11.2 เซนติเมตร เป็นขนาดใหม่ 

เหลือเพียง 8.0 x 8.5 เซนติเมตร เพื่อให้เหมาะสมกับ 

การใช้งานและย่อยสลายได้ง่าย ไม่เป็นภาระให้กับโลก 

แต่ยังคงข้อมูลหลักฐานการทำาธุรกรรมทางการเงินสำาหรับ

ลูกค้าไว้อย่างครบถ้วน ทำาให้ลดการใช้กระดาษลงได้ 

ประมาณร้อยละ 30 

 3. การปรับเปลี่ยนคุณภาพอายุการใช ้งานกระดาษสลิป 

จาก 10 ปี เป็น 5 ปี นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกรับ

หรือไม่รับใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร 

ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการลดการใช้กระดาษของ

ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

โครงการสินเชื่อประหยัดไฟกสิกรไทย

 ธนาคารร่วมกบักระทรวงพลงังานและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เปิดตวั

บรกิารสนิเชือ่ประหยดัไฟกสกิรไทย (K-Top Up Loan for Energy Saving  

(Lighting Solution)) เพือ่ให้เงนิกู ้100% แก่ผูป้ระกอบการในการเปลีย่น

หลอดไฟที่ใช้ในธุรกิจ มาเป็นหลอดประหยัดไฟ FED โดยไม่ต้องมี 

หลกัประกนั ซึง่ช่วยลดต้นทนุค่าไฟฟ้าได้สงูสดุร้อยละ 80 เฉลีย่ทนุคนืภายใน  

2 ปี นอกจากนี ้ยงัได้รบับรกิารทีค่รบวงจรจากบรษิทัจดัการด้านพลงังาน 

(ESCO) อกีด้วย

โครงการ Combine KEC Statement and Receipt

 ธนาคารได้จัดทำาโครงการ Combine KEC Statement and  

Receipt โดยจดัทำารปูแบบของใบแจ้งหนี ้และใบเสรจ็ใหม่ และกำาหนด

ให้ระบบส่งข้อมูลของทั้งใบแจ้งหนี้และใบเสร็จมาในรอบเดียวกัน 

และให้รวมการจดัพมิพ์เอกสารใบแจ้งหนีแ้ละใบเสรจ็ไว้ในแผ่นเดยีวกนั 

เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการต่างๆ ของธนาคาร 

ตัง้แต่ปรมิาณกระดาษทีล่ดลง ค่าดำาเนนิการต่างๆ ค่าการจดัส่งไปรษณย์ี 

ทีล่ดลง โดยส่งผลให้ธนาคารลดค่าใช้จ่ายลงปีละมากกว่า 20 ล้านบาท 

และยงัช่วยรกัษาสิง่แวดล้อม ด้วยการลดการใช้กระดาษลงได้ประมาณ

ร้อยละ 50

การแถลงข่าวเปิดตัว
บริการสินเชื่อประหยัดไฟกสิกรไทย
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เพาะพันธ์ุปัญญา K-Expert
เพิ่มพูนปัญญา

Young Financial
Star

ความสัมพันธ์
ไทย-จีน

ท�าดี ท�าได้
ชมรม

น�้าใจไทยอาสา
แหล่งความรู้

สู่สังคม
มูลนิธิกสิกรไทย

การด�าเนนิงานด้านสงัคม

การจัดทำาโครงการวิจัยของเด็กนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

 การพัฒนาด้านสังคม มุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาเยาวชน เพราะ 

เชื่อมั่นว ่า เยาวชนเป็นกำาลังหลักที่สำาคัญ ในการพัฒนาสังคม 

และประเทศชาติที่ยั่งยืนในอนาคต

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

 ธนาคารกสิกรไทยยึดมั่นการสืบสานปณิธานในการพัฒนา 

การศึกษาของประเทศ โดยร่วมมือกับสำานักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย (สกว.) ดำาเนินโครงการ “เพาะพันธุ ์ปัญญา” ต่อเนื่อง 

เป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาและปฏิรูปกระบวนการคิดของเยาวชนไทย 

สร้างทักษะความคิดที่เป็นระบบ ปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีและความผูกพัน 

ในวิถีชีวิตของชุมชน ผ ่านการจัดทำาโครงงานวิจัยที่ เกี่ ยวกับ 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน และวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 

อันนำาไปสู ่การสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ 

ยั ง ไ ด ้ จั ดหลั กสู ต ร เ กี่ ย ว กั บทั กษะและความรู ้ ท า งก า ร เ งิ น 

ประกอบด้วย หลักสูตรทักษะทางการเงินสำาหรับครูและนักเรียน 

ที่เข้าร่วมโครงงานวิจัย เน้นการเป็นองค์ความรู้สำาหรับการสร้างรายได้ 

เพือ่ให้สามารถใช้ต่อยอดในโครงงานวจิยัได้ และการจดัการทางการเงนิ 

สำาหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงงานวิจัย เน้นเรื่องบริหารเงินส่วนบุคคล 

เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทั้งนี้ ธนาคารและสกว. เชื่อว่า 

กระบวนการวิจัยเหล่านี้ จะช่วยสร้างกระบวนการคิดที่ดี การสร้าง 

จิตสำานึกบนพื้นฐานประวิติศาสตร์และวิถีแห่งชุมชนควบคู ่ไปกับ 

คุณธรรมจะทำาให้เยาวชนไทยก้าวไปสู่ความสำาเร็จการมีอนาคตที่ดี

อย่างยั่งยืน

การด�าเนนิงานด้านสงัคม
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โครงการ K-Expert เพิ่มพูนปัญญา

 ธนาคารได้จัดโครงการ “K-Expert เพิ่มพูนปัญญา” ในปี 2556 

เป็นปีที่ 2 รุ่นที่ 2 ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Young Financial 

Star (YFS) จำานวน 50 คน และนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรปีีที ่3 - 4 จำานวน  

120 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 21 แห่ง เพื่อส่งเสริมและเตรียมความ

พร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้นำาพาประเทศ

ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน กับ “สุด

ยอดโครงการสร้างผู้นำายุคใหม่ที่มีความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative 

Leadership)” ที่มีคุณลักษณะ 4 ด้าน ได้แก่

 ด้านบุคลิกภาพ (Personality) ที่กล้าคิด กล้าทำา กล้าตัดสินใจ 

 ด้านทักษะ (Skills) มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม รวมทั้ง 

 ทักษะการบริหารจัดการทางการเงิน

 ด้านบทบาทหน้าที ่(Roles) มภีาวะการเป็นผูน้ำาทีด่ ีและการทำางาน 

 เป็นทีม 

 ด้านสังคม (Social) มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

 ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ ้าหลวง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

การจัดโครงการ K-Expert เพิ่มพูนปัญญารุ่นที่ 2 ประจำาปี 2556 ให้แก่นักศึกษาจำานวน 200 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 21 แห่ง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ มหาวิทยาเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 

 

โครงการ Young Financial Star

 ธนาคารร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทั เมอืงไทย

ประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน) และบรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน) สนบัสนนุ

ในโครงการ Young Financial Star (YFS) ซึ่งจัดให้แก่นิสิต นักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี ปี 3 ถึงปริญญาโท อายุไม่เกิน 25 ปี โดยดำาเนินการ 

มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการ

วางแผนการเงนิ การลงทนุ มเีวทใีนการพฒันาและฝึกฝนความสามารถ

ของตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างนักการเงินรุ ่นใหม่ที่มีทั้ง 

ความรู้ด้านการเงิน ทักษะในการวิเคราะห์และการให้บริการลูกค้า

เข้าสู่เส้นทางอาชีพในตลาดทุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ Young 

Financial Star Networking โดยมุ่งให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้าน

การเงนิการลงทนุทีท่นัสมยั มวีสิยัทศัน์และความเป็นผูน้ำา และมบีทบาท

ในการร่วมเผยแพร่ รวมทัง้เป็นกลุม่พลงัในการสร้างกระแสแนวคดิเรือ่ง

การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล
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การจัดสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน

 ธนาคารได้จัดการสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน มาอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2556 ได้จดัเป็นปีที ่10 ในหวัข้อ “วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบั 

การพฒันาชนบททีย่ัง่ยนื” โดยร่วมกบัสำานกังานโครงการสมเดจ็พระเทพรตัน- 

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี(สสท.) สภาวทิยาศาสตร์และการเกษตร

แห่งชาติจีน และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) จัดขึ้น โดยธนาคารเป็นผู้สนับสนุนและอำานวยการสัมมนา 

เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการนำาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะชุมชนใน

ชนบท อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีน  

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ

พระราชดำาเนินทรงเป็นองค์ประธาน และทรงร่วมบรรยายเรื่อง “เสริม

สร้างศกัยภาพของเดก็ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีร้างรากฐานของ

การพฒันาชนบทอย่างยัง่ยนื” การสมัมนาครัง้นี ้ธนาคารได้เปิดให้ลกูค้า 

ประชาชน และผูส้นใจ สำารองทีน่ัง่เข้าร่วมการสมัมนา ซึง่ได้รบัความสนใจ 

เข้าร่วมฟังการสัมมนากว่า 500 คน และมีการถ่ายทอดสดทางสถานี 

โทรทัศน์ช่อง 11 ให้ประชาชนที่สนใจได้รับฟังร่วมกัน

โครงการท�าดี ท�าได้

 ธนาคารต้องการแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีส่วน 

รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำาโครงการ 

ทำาดี ทำาได้ ในโอกาสครบรอบ 68 ปี ของการดำาเนินงานของธนาคาร 

เพื่อปลุกจิตสำานึกของการทำาความดีของคนกสิกรไทย และกระตุ้น 

ให้เกิดพลังแห่งการทำาความดีร่วมกัน เพราะเชื่อว่าพนักงานทุกคน 

อยากทำาความดี และพร้อมที่จะทำาดีเมื่อมีโอกาส โดยธนาคารพร้อม 

สนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ทุกคนออกไปทำาความดีกันให้ครบ 68 ความดี 

เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีกลับคืนสู ่สังคมและโลกใบนี้ไปด้วยกัน ความดี 

อะไรกไ็ด้ อาจจะเป็นเรือ่งง่ายๆ ใกล้ๆ ตวั ทีท่ำางาน เพือ่แสดงให้เหน็ว่า 

ถึง ‘หัวใจสีเขียว’ ของพนักงานกสิกรไทยทั่วประเทศ เป็นหัวใจ 

แห่งความมุ่งมั่นที่จะทำาความดีร่วมกัน โดยในปี 2556 มีโครงการ 

ที่ดำาเนินการไปแล้ว 68 โครงการ เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก 

การให้การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมเปิดโครงการทำาดีทำาได้ 7 มิถุนายน 2556 ณ อาคารสำานักงานใหญ่
ของธนาคาร และภาพการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ

การจัดสัมมนาไทย-จีน ครั้งที่ 10 ประจำาปี 2556 ในหัวข้อ
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน”
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การด�าเนินงานชมรมน�้าใจไทยอาสา

 ธนาคารได้จดัตัง้ชมรมนำา้ใจไทยมาเป็นปีที ่2 ปัจจบุนัมสีมาชกิจาก

พนกังานธนาคาร บรษิทัของธนาคารฯ และบรษิทัทีใ่ห้การสนบัสนนุงาน

ของธนาคาร จำานวนทัง้สิน้ 1,278 คน เพือ่ร่วมกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์

แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และร่วมแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นพลัง 

ที่เข้มแข็ง 

 ในรอบปีที่ผ่านมา ชมรมนำ้าใจไทยอาสาได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อ 

สิ่งแวดล้อมและสังคมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

 1. กิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล สมาชิกชมรมนำ้าใจไทยอาสา 

ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลโดยปลูกป่าชายเลน เพื่อ

ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลไทย ณ บรเิวณวดัขนุสมทุรจนี  

ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เมื่อวัน

เสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 เพื่อร่วมสร้างจิตสำานึกและการมี

ส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้ยั่งยืน

 2. กจิกรรม Green at Heart ปีที ่4 จากใจคนกสกิรไทย สมาชกิ

ชมรมนำ้าใจไทยอาสา ร่วมกิจกรรม “หอบดนิ หม่ป่า รู้คุณค่า 

ภูมิปัญญาไทย” ในพื้นที่ ต.บางนำ้าผึ้ง อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 เพื่อร่วมสร้าง 

จิตสำานึกในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ซึ่งถือว่าเป็นปอดใหญ่

สำาหรบัคนกรงุเทพฯ โดยการปลกูไม้ยนืต้นควบคูพ่ชืสมนุไพร

ในพื้นที่ป่าชุมชนบางนำ้าผึ้ง พร้อมทั้งเรียนรู้การทำาธูปจาก

สมนุไพร ซึง่เป็นวตัถดุบิทีห่าได้ในท้องถิน่นี ้โดยไม่ต้องพึง่พา

สารเคมี

 3. ระดมนำ้าใจช่วยผู ้ประสบอุทกภัย จากเหตุการณ์อุทกภัย 

ในพืน้ทีห่ลายจงัหวดัทัว่ประเทศ สมาชกิชมรมนำา้ใจไทยอาสา 

ได้ร่วมจัดถุงยังชีพในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2556 และ

ได้ร่วมเดินทางนำาถุงยังชีพจำานวน 5,000 ถุง พร้อมนำ้าดื่ม 

60,000 ขวด ไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

ต่างๆ ได้แก่ อ.กบนิทร์บรุ ีจ.ปราจนีบรุ ีเมือ่วนัที ่28 กนัยายน 

2556 อ.ศรมีหาโพธิ ์อ.ประจนัตคาม และ อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 นอกจากนี้ พนักงานสาขาในพื้นที่

ภาคอื่นๆ ของธนาคารยังได้ร่วมอาสานำาถุงยังชีพไปมอบแก่

ผู้ประสบอุทกภัยด้วย

การจัดท�าแหล่งความรู้ให้แก่สังคม

 ธนาคารได้จัดทำาเว็บไซต์ K Beautiful Life เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล 

ด้านการเงนิและข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจและวางแผน

การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ ด้านการศึกษา 

สุขภาพ และท่องเที่ยว พร้อมแนะนำาสาระน่ารู้ และสิทธิประโยชน์

แก่บุคคลทั่วไป ธนาคารได้ทำาการสำารวจเพื่อศึกษาหาข้อมูลหลักๆ 

ที่ลูกค้าสนใจค้นหาประกอบการตัดสินใจและวางแผนการใช้ชีวิต 

นอกเหนอืจากด้านการเงนิ โดยรวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมลูสาธารณะ

การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนำ้าใจไทยอาสา ในปี 2556
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เว็บไซต์ K Beautiful Life แหล่งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการตัดสินใจและวางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ต่างๆ เช่น นิตยสาร ข่าวสารออนไลน์ เป็นต้น หรือเป็นการแบ่งปัน 

ประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์จากบคุคลทีม่ชีือ่เสยีง ประสบความสำาเรจ็

และเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการนั้นๆ มาเป็นเวลานาน อาทิ แนะนำา 

สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร จากผู้จัดการสาขาในจังหวัดนั้นๆ หรือ 

ประสบการณ์ในการศึกษาทั้งในและนอกประเทศจากรุ่นพี่ หรือแนวคิด 

ในการใช้ชวีติอย่างมคีวามสขุจากบคุคลทีม่ชีือ่เสยีง รวมทัง้ยงัมคีอลมัน์

ข้อสอบออนไลน์ที่ให้ประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่

ต้องการฝึกซ้อมการทำาข้อสอบก่อนสอบจรงิ ปัจจบุนัมลีกูค้าและประชาชน

ทัว่ไปเข้าค้นหาความรูใ้นเวบ็ไซต์เฉลีย่ในหน้าต่างๆ 60,000 หน้า ต่อเดอืน  

มีผู้สมัครสมาชิกเว็บไซต์อยู่ประมาณ 13,000 คน

การด�าเนินงานมูลนิธิกสิกรไทย

 ธนาคารให้การสนบัสนนุการดำาเนนิงานเพือ่พฒันาเดก็และเยาวชน

ไทยผ่านมูลนิธิกสิกรไทยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำาเนินงานสาธารณกุศล

เพือ่สร้างเสรมิสตปัิญญาและสขุอนามยัให้แก่เดก็และเยาวชนไทยทีด้่อย

โอกาส 5 โครงการอย่างต่อเนื่องคือ

โครงการ “ห้องสมุดธนาคารความรู้”

 มลูนธิกิสกิรไทยจดัทำาห้องสมดุมาตรฐานมอบให้แก่โรงเรยีนในถิน่

ทรุกนัดารทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ เพือ่ให้เดก็ไทยทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลได้มี

โอกาสอ่านหนงัสอืดแีละฝึกทกัษะการพฒันาตนเองด้วยการค้นคว้าจาก

หนังสือ เพื่อสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองให้ทัดเทียมเด็กเมือง  

ให้สามารถพึง่พาตนเอง ช่วยเหลอืครอบครวั ชมุชน และเป็นกำาลงัสำาคญั 

ของประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต โดยมูลนิธิฯ ได้จัดอบรมแนะนำา 

แนวการจัดกิจกรรมสร้างเสริมลักษณะนิสัยรักการอ่านให้แก่คณะครู 

และจดัค่ายบรรณารกัษ์น้อยให้รูจ้กัการดแูลให้ความช่วยเหลอืผูอ้ืน่ พร้อม

เข้าใจในบทบาทที่จะส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมและ

ถาวร นอกจากนี ้ยงัได้ผสมผสานเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ากบักระบวนการ

เรยีนรูข้องเดก็ โดยออกแบบฐานข้อมลูการจดัเกบ็หนงัสอื/สือ่และระบบ

การยืมคืนหนังสือให้เป็นมิตรและง่ายต่อการใช้งาน ตลอดจนการมี 

ส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มต่างๆ เพื่อให้การอ่านเป็นกระบวนการพัฒนา 

ทีย่ัง่ยนื โครงการห้องสมดุธนาคารความรูเ้ริม่ดำาเนนิการมาตัง้แต่ปี 2552 

จนถึงสิ้นปี 2556 ได้จัดทำาห้องสมุดมาตรฐานให้แก่เด็กไทย ณ โรงเรียน

ในชนบทแล้วจำานวน 41 โรงเรียนใน 41 จังหวัดทั่วประเทศ

โครงการ “รถนักเรียนไทย”

 มูลนิธิกสิกรไทยเริ่มดำาเนินการในปี 2543 ภายใต้แนวคิดว่าการ 

เดนิทางไปกลบัโรงเรยีนและบ้านในชวีติประจำาวนัของเดก็ไทย ควรได้รบั 

บริการที่มีความปลอดภัยในชีวิตเป็นพื้นฐาน มิใช่ชีวิตต้องเสี่ยงอยู่บน

หลังรถมอเตอร์ไซด์หรือรถสองแถว จึงจัดให้มีบริการรถรับส่งนักเรียน

ชั้นอนุบาลและประถมต้นให้เด็กๆ ได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน 

ความปลอดภยัทีพ่งึม ีโดยกำาหนดคณุภาพมาตรฐานรถ พนกังานขบัรถ 

และพนกังานประจำารถ คอยดแูลเอาใจใส่ในการเดนิทางจากบ้านจนถงึ 

โรงเรยีน โดยรบั - ส่งเดก็นกัเรยีนชัน้อนบุาลและประถมศกึษาในโรงเรยีน 

พืน้ทีเ่ขตราษฎร์บรูณะ และเดก็ทีอ่ยูใ่นความดแูลของมลูนธิคิุม้ครองเดก็ 

จังหวัดสมุทรสงคราม
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โครงการ “แคมป์รักเด็กไทย”

โครงการ “แคมป์รักเด็กไทย”

 เป็นโครงการทีเ่ริม่ดำาเนนิการมาตัง้แต่ปี 2538 จดัขึน้เพือ่ส่งเสรมิให้

เด็กด้อยโอกาสจากสถานสงเคราะห์และ/หรือสถานพินิจได้ใช้เวลาว่าง

ในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ด้วยการฝึกฝนทักษะดนตรี

กีฬาและศิลปะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจสร้างทัศนคติที่ดี 

ในการดำารงชีวิต และสร้างสุนทรีย์ให้เด็กได้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  

การเคารพตนเองและผู้อื่นเพื่อเตรียมพร้อมให้มีชีวิตที่ดีในสังคมต่อไป 

โดยทกุปีจะมเีดก็ด้อยโอกาสจากสถานสงเคราะห์ต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 

จำานวนกว่า 280 คน

โครงการ “อาหารกลางวัน”

 ภายใต้แนวคิดว่าอาหารคือหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำาเป็นต่อมนุษย์ และ

เด็กและเยาวชนคือกลุ่มเป้าหมายหลักที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้

ได้รบัประทานอาหารครบ 3 มือ้ อย่างถกูหลกัอนามยัและครบหมวดหมู่  

เพื่อการเจริญเติบโตทางร่างกายและจิตใจ มูลนิธิฯ จึงได้จัดสรรเงิน

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน จำานวน 3 กลุ่ม 

ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา คือ

 • เด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ณ ชุมชน

แออัดในเขตกรุงเทพ

 • เดก็นกัเรยีนชัน้อนบุาล - ประถมศกึษา ในโรงเรยีนทีอ่ยูห่่างไกล 

และถิ่นทุรกันดาร

 • เดก็และเยาวชนผูด้้อยโอกาส ได้แก่ เดก็พกิาร กำาพร้า ถกูทำาร้าย  

หรือล่วงละเมิด ที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์

 นอกจากนี้ ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนธันวาคมของทุกปี มูลนิธิฯ 

ได้การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีใหม่ให้แก่เด็กๆ สถานสงเคราะห์ต่างๆ 

ประมาณ 400 คน ณ สโมสรกสิกรไทย เพื่อให้เด็กๆ ได้เล่นเกม

สันทนาการ รับประทานอาหารและรับของขวัญปีใหม่ เพื่อส่งความสุข

แก่เด็กด้อยโอกาสเป็นประจำาทุกปี

โครงการ “เมตตาธรรม”

 เริ่มดำาเนินการในปี 2549 เป็นโครงการแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ 

ที่ไม่จำาเป็นแล้วของพนักงานธนาคารให้แก่ผู ้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ 

ในสงัคม เช่น เดก็ด้อยโอกาส คนพกิาร ผูส้งูอาย ุทัง้ทีอ่ยูอ่ย่างโดดเดีย่ว  

และอยู่ ณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อเขาเหล่านั้นได้รับสิ่งของ 

บรรเทาทกุข์ หรอืดำารงชพีตามความจำาเป็น โดยมลูนธิฯิ ได้จดัทำาเวบ็ไซต์ 

“เมตตาธรรม” www.mettadham.org ให้พนักงานสามารถร่วม

บริจาคสิ่งของได้ตลอด 24 ชั่วโมง และในปี 2556 มูลนิธิฯ ได้จัด

โครงการ “ข้าวไทยเพื่อคนไทย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  

86 พรรษา โดยเชญิชวนพนกังานธนาคารร่วมบรจิาคเงนิซือ้ข้าวหอมมะลิ 

คณุภาพด ี8,600 ถงุ (ถงุละ 5 กโิลกรมั) มอบให้แก่เดก็ยากไร้ เดก็พกิาร 

และผู้สูงอายุ ในโรงเรียนและสถานสงเคราะห์ จำานวน 86 แห่ง 

ทั่วประเทศ 
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 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้ ได้มีการประเมินระดับของรายงานในระดับ B+ ตามกรอบการรายงาน GRI (Global Report  

Initiative) โดยตัวชี้วัดต่างๆ อ้างอิงจากแนวทางปฎิบัติ 3.1

1. กลยุทธ์และการวิเคราะห์

1.1 ถ้อยแถลงจากผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดขององค์กร 

(อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ 

หรือตำาแหน่งที่เทียบเท่า) ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ

ความยั่งยืนและ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายละเอียดที่สำาคัญของผลกระทบ ความเสี่ยง 

และโอกาส

2. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

2.1 ชื่อองค์กร

2.2 ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการหลัก

ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

 5 - 15 3

 61 - 73 

  ปกหน้า

 28 - 56 12

AR - รายงานประจำาปี, SD - รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, N/A - ไม่มีข้อมูล

ดชันขี้อมลูตามกรอบการรายงาน GRI
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2.3 โครงสร้างการดำาเนินงานขององค์กร หมายรวมถึง

ฝ่ายงานหลัก บริษัทที่ดำาเนินการ บริษัทย่อยหรือ

สาขา และกิจการร่วมค้า

2.4 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

2.5 จำานวนและชือ่ประเทศทีเ่ปน็หลกัฐานการดำาเนนิงาน 

หลักขององค์กรหรือมีความเกี่ยวเนื่องเฉพาะกับ

ประเด็นความยั่งยืนที่ครอบคลุมในรายงาน

2.6 ลักษณะความเป็นเจ้าของและสถานภาพทางกฎหมาย

2.7 ตลาดที่ให้บริการ

2.8 ขนาดขององค์กร (จำานวนพนักงาน จำานวนหน่วย

ปฏบิตักิาร ยอดขายสทุธ ิรายไดส้ทุธ ิทนุจดทะเบยีน 

จำานวนผลิตภัณฑ์และบริการ ฯลฯ) ที่จัดทำารายงาน

2.9 การเปลี่ ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญในเรื่ องขนาด 

โครงสร้าง หรือความเป็นเจ้าของในช่วงเวลาของ

การรายงาน

2.10 รางวัลที่ได้รับในช่วงเวลาของการรายงาน

3. ข้อพิจารณาประกอบตัวรายงาน

 ข้อมูลทั่วไปของรายงาน

3.1 ช่วงเวลาของการรายงาน

3.2 วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว

3.3 รอบของการรายงาน

3.4 ช่องทางติดต่อในกรณีที่มีคำาถามเกี่ยวกับรายงาน

หรือเนื้อหาของรายงาน

 กรอบและขอบเขตของรายงาน

3.5 กรรมวิธีกำาหนดเนื้อหารายงาน

3.6 กรอบของรายงาน (อาทิ ประเทศ ฝ่ายงาน สาขา 

สถานประกอบการเช่า กิจการร่วมค้า ผู้ส่งมอบ)  

ดูเกณฑ์วิธีการกำาหนดกรอบของ GRI เพิ่มเติม

3.7 การระบุถึงข้อจำากัดของกรอบหรือขอบเขตรายงาน

ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

 248 - 249,

 282 - 283,

 291 - 319

 285 - 291 12

 316

 285 12

 28 - 32

 80 - 83,  12, 43

 286, 291

 

 212, 274 - 275 

 286  

 14, 287 - 289

 

  8

   8/3/13 

  11 รายปี

 212 19

  10 -11

  8

 

  8, 10 - 11, 61

มีการ
เปลี่ยนแปลง

จำานวน 
คณะกรรมการ
และสัดส่วน 
การถือหุ้น
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3.8 หลักการที่ใช้ในการรายงานสำาหรับกิจการ ร่วมค้า 

สาขา สถานประกอบการเช่าหน่วยงานภายนอกที่

ทำางานให ้และหนว่ยงานอืน่ของกจิการทีม่ผีลกระทบ 

อย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถในการเปรียบ

เทียบระหว่างช่วงเวลา และ/หรือ ระหว่างองค์กร

3.9 เทคนคิการวดัคา่และฐานทีใ่ชใ้นการคำานวณ รวมทัง้ 

ข้อสมมติฐานและเทคนิคที่พึงใช้ในการประมาณค่า

ซึ่งนำาไปสู่ตัวชี้วัดและข้อมูลอื่นในรายงาน

3.10 คำาอธิบายถึงเหตุและผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูล

จากที่ได้ชี้แจงไว้ในรายงานฉบับก่อนหน้า (อาทิ 

การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ การเปลี่ยนรอบ 

การรายงาน ลักษณะธุรกิจ วิธีการวัดผล)

3.11 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญในกรอบและขอบเขต

การรายงานหรอืวธิกีารวดัผลทีต่า่งจากรายงานฉบบั

ที่แล้ว

 ดัชนีแสดงเนื้อหาตาม GRI

3.12 ตารางระบหุนา้ของเนือ้หาในรายงานทีม่กีารเปดิเผย

ตามมาตรฐานการรับประกัน

3.13 นโยบายและข้อปฏิบัติด้านการรับประกันแบบ

รายงานจากหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่ไม่ได้ระบุ

ในรายงานการรบัประกนัทีแ่นบมาพรอ้มกบัรายงาน

ความยั่งยืน ให้อธิบายกรอบและหลักการที่ใช้ของ

ผู้รับประกันภายนอกนั้นๆ รวมทั้งความสัมพันธ์

ระหว่างองค์กรที่จัดทำารายงานกับผู้รับประกัน

ภายนอกดังกล่าว

ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

  8

  51 - 54 การคำานวน

   คาร์บอนที่

   ลดลงได้,

   ค่ามาตรฐาน

   ในการตรวจวัด

   คุณภาพนำ้าทิ้ง

  8 

   

  8 

   

  61 - 72 

  74 มีการรับ

   ประกันแบบ

   รายงานจาก

   หน่วยงาน

   ภายนอก
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ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

4. ธรรมาภิบาล ข้อยึดมั่น และข้อผูกพันร่วม

 ธรรมาภิบาล 

4.1 โครงสร้างการกำากับดูแลขององค์กร รวมถึง

คณะกรรมการที่อยู่ภายใต้ส่วนงานบริหารสูงสุดที่ 

รบัผดิชอบโดยตรง เชน่ การวางกลยทุธห์รอืควบคมุ

ดูแลองค์กร

4.2 ระบวุา่ประธานกรรมการผูม้อีำานาจสงูสดุขององคก์ร

ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารขององค์กรด้วยหรือไม่ (กรณี

ที่ดำารงตำาแหน่ง ให้ระบุเหตุผลของการแต่งตั้งและ

บทบาทการบริหารงานในองค์กร)

4.3 สำาหรับองค์กรที่มีโครงสร้างคณะกรรมการเดียว  

ใหร้ะบจุำานวนและเพศของกรรมการอสิระ และ/หรอื 

มิได้เป็นกรรมการบริหาร ที่อยู่ในคณะกรรมการ

สูงสุดขององค์กร

4.4 ช่องทางสำาหรับผู้ถือหุ้นและพนักงานในการเสนอ 

คำาแนะนำา หรือแนวทางการดำ า เนินงานต่อ 

คณะกรรมการสูงสุดขององค์กร

4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทน (รวมถึงค่าตอบแทน 

หลังพ้นตำาแหน่ง) ของคณะกรรมการสูงสุด 

ผู้บริหารอาวุโส และผู้บริหารอื่นๆ กับผลประกอบ

การขององคก์ร (รวมถงึผลการดำาเนนิงานดา้นสงัคม 

และสิ่งแวดล้อม)

4.6 กระบวนการที่คณะกรรมการสูงสุดใช้กำากับดูแล 

เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.7 กระบวนการกำาหนดองค์ประกอบคุณสมบัติและ 

ความรูค้วามชำานาญของกรรมการในสว่นงานบรหิาร

สูงสุดและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยคำานึงถึง

เพศและเกณฑ์ความหลากหลายด้านอื่นๆ 

4.8 การปรับปรุงพันธกิจหรือค่านิยม จรรยาบรรณ 

และหลักการที่มาจากการพัฒนาภายในองค์กรอัน 

เกีย่วเนือ่งกบัการดำาเนนิงานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความคืบหน้าของการนำาไป

ปฏิบัติ

  

 212 - 228, 15 - 17

 247 - 248,

 254 - 264

 215 - 216 15

 212, 215 15

  19

 235 - 238 15 - 19

 230 - 232 17 - 18

 216 - 217 15 - 16 

 228 - 230 1, 13, 16 - 19

  

  

http://www.
kasikornbank.com/
TH/Investors/Corpo-
rate Governance/
Disclousureand
Transparency/

Pages/Communi-
cationwiththe
Board.aspx
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4.9 ขั้นตอนการดำาเนินงานของคณะกรรมการสูงสุด

ในการกำากับดูแลตามเจตนารมณ์ที่องค์กรระบุไว้ 

การบริหารผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงโอกาสและความเสี่ยง 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการเขา้รว่มเปน็ภาคหีรอืปฏบิตัิ

ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ และหลักการต่างๆ

 ที่สากลยอมรับ 

4.10 กระบวนการประเมินผลงานการบริหารของ 

คณะกรรมการสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 ข้อยึดมั่นต่อความริเริ่มภายนอกองค์กร

4.11 การอธิบายถึ งการนำ าหลักการหรือแนวทาง 

การระแวดระวังด้านสิ่งแวดล้อม (ตามปฏิญญาริโอ 

มาตรา 15) มาใช้อ้างอิงในองค์กร

4.12 กฎบัตร หลักการ หรือความริเริ่มอื่นๆ ที่จัดทำาขึ้น

จากภายนอกในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

ซึ่งองค์กรเข้าเป็นสมาชิกหรือให้การรับรอง

4.13 การเป็นสมาชิกภาพในสมาคม (เช่น สมาคมการค้า 

หรือสภาอุตสาหกรรม) และ/หรือหน่วยงานที่ให้ 

การสนับสนุน ท้ังในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

โดยที่องค์กร; มีตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร  

มีบทบาทในโครงการหรือคณะกรรมการให้ 

ความช่วยเหลือด้านเงินทุนนอกเหนือจากค่าบำารุง 

สมาชิกภาพ หรือเข้าเป็นสมาชิกเพื่อหวังผล 

เชิงกลยุทธ์ 

 ข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

4.14 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรมีข้อผูกพันร่วม

4.15 หลักเกณฑ์ในการระบุและคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วน 

ได้เสียที่จะพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับองค์กร

4.16 แนวการพฒันาขอ้ผกูพนัรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมทัง้ 

ความถีใ่นการเขา้รว่ม ตามลกัษณะ และกลุม่ผูม้สีว่น 

ได้เสีย

 215 - 216 8, 12 - 16

 234 - 235 16 - 17

  49 - 54

  57 - 58

  12 LEED

  12 ICAS, CSR 

   Club

 205 - 206 8 - 10

 205 10

 207 - 211 8 - 10

ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ
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4.17 เรื่องและข้อกังวลหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นในระหว่าง

การพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง

แนวทางที่องค์กรตอบสนอง ตลอดจนการรายงาน

การดำาเนินงานต่อเรื่องและข้อกังวลหลักเหล่านั้น

ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการ   AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

  8 - 10

 243 22 -27

  29 - 31, 49

 243 22 - 27, 

  29 - 31 

  22 - 26 

  49 บางส่วน

 9, 68 - 70, 104  46

  29, 55 - 60

  

 243 - 244 6, 10, 49 - 50

 243 - 244 6, 10, 49 - 50

 243 - 244 6, 10, 49 - 50

 243 - 244 6, 10, 49 - 50

DMA FS การเปิดเผยแนวการบริหารจัดการด้านผลกระทบจากผลิตภัณฑ์และบริการ

 กลุ่มผลิตภัณฑ์

FS1 นโยบายที่เกี่ยวกับเกณฑ์เฉพาะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สายงานธุรกิจใช้

พิจารณาประกอบการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สำาคัญ 

FS2 กระบวนงานในการประเมินและคัดกรองความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ที่สายงานธุรกิจใช้ในการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

FS4 กระบวนการพัฒนาความสามารถของพนักงานเพื่อดำาเนินงานตามนโยบาย

 และระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของสายงานธุรกิจ

DMA EC การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ

 ผลเชิงเศรษฐกิจ

 ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

DMA EN การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม   

 พลังงาน

 นำ้า

 มลอากาศ นำ้าทิ้ง และของเสีย

 ผลิตภัณฑ์และบริการ



AR - รายงานประจำาปี, SD - รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, N/A - ไม่มีข้อมูล
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DMA LA การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน

 และงานที่มีคุณค่า

 การจ้างงาน

 แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์ 

 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 การฝึกอบรมและการให้ความรู้

 ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

DMA HR การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

 แนวปฏิบัติทางการลงทุนและการจัดหา

 การไม่เลือกปฏิบัติ

 แรงงานเด็ก

 แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ

DMA SO การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสังคม   

 การทุจริต

 นโยบายสาธารณะ

DMA PR การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์

 การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

 การสื่อสารการตลาด

การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการ   AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

  5, 8, 42,

  44 - 45

  5, 8, 42,

  44 - 45

  5, 8, 42,

  44 - 45

  5, 8, 42, 

  47 - 49

  5, 8, 42, 44

  5, 8, 44 - 46

  5, 8, 44 - 46

  5, 8, 44 - 46

  5, 8, 44 - 46

  7, 17 - 18

  7, 17 - 18

 243 27

 243 27 - 28

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

ผลเชิงเศรษฐกิจ

EC1 มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย

ดำาเนินงาน ผลตอบแทนพนักงาน การบริจาคและ

การลงทุนในชุมชน กำาไรสะสม เงินปันผล ดอกเบี้ย  

และภาษีนำาส่งรัฐ

 80 - 87
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พลังงาน

EN4 ปรมิาณการใช้พลงังานจากแหล่งปฐมภมูทิีก่่อให้เกดิ

ผลกระทบทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม

EN5 พลังงานที่ประหยัดได้จากการอนุรักษ์และปรับปรุง

ประสิทธิภาพ

น�้า

EN8 ยอดการใช้นำ้ารวมจากแหล่งต่างๆ (นำ้าประปา 

นำ้าบาดาล ฯลฯ)

EN9 แหล่งนำ้าที่ได้รับผลกระทบสูงจากการดึงนำ้าไปใช้

EC2 นัยทางการเงิน โอกาสและความเสี่ยงอื่นๆ ใน

กิจกรรมขององค์กรที่มีต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

EC3 ความคุ้มครองที่มีต่อภาระในโครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงานของกิจการ

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

EC8 การพฒันาและผลกระทบจากการลงทนุในโครงสรา้ง

พื้นฐานรวมถึงบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะใน 

ช่องทางที่เป็นทั้งเชิงพาณิชย์ การให้ที่คำานวณเทียบ

เคียงเป็นจำานวนเงิน หรือการทำางานบริการสังคม

EC9 ความเข้าใจและการชี้แจงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

ทางอ้อมที่สำาคัญ รวมทั้งขอบเขตของผลกระทบ 

ดังกล่าว

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

  51 - 52

  51 - 54 

  53 

  53 ไม่ส่งผล
   กระทบต่อ
   ชุมชนโดยรอบ
   และแหล่งนำ้า

   ธรรมชาติ

 9, 68

 104, 160 46

  22 - 26,

  29 - 31

  55 - 60

  34 - 44,

  49 - 54

โครงการ Green
at Heart ภารกิจ

พิชิตค่าไฟ, 
K-ATM ร่วมลด
ภาวะโลกร้อน, 
สินเชื่อประหยัด
ไฟฟ้า, โครงการ 
Combine KEC 
Statement and 

Reciept



AR - รายงานประจำาปี, SD - รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, N/A - ไม่มีข้อมูล
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ตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงานและงานท่ีมีคุณค่า บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

การจ้างงาน

LA1 ยอดแรงงานรวม แยกตามชนิดการจ้าง สัญญาจ้าง 

และภูมิภาค (จำาแนกตามเพศ)

LA2 จำานวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่ และ

พนักงานที่พ้นสภาพ แยกตามช่วงอายุ เพศ และ

ภูมิภาค

LA15 การกลบัเข้าทำางานและอตัราการคงอยูข่องบคุลากร 

หลังการใช้สิทธิลาคลอด (จำาแนกตามเพศ)

แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์

LA4 อัตราร้อยละของพนักงานที่ได้รับความคุ้มครอง 

ผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง

LA5 ระยะเวลาขั้นตำ่าในการบอกกล่าวกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงการดำาเนินงานอย่างมีนัยสำาคัญ แม้ว่า

จะไม่ระบุในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างก็ตาม

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

  43

  43

  44

  45

  46

EN10 ร้อยละและปริมาณรวมของนำ้าที่ใช้ซำ้าและนำามา 

ปรับสภาพใช้ใหม่

มลอากาศ น�้าทิ้ง และของเสีย

EN21 ปรมิาณนำา้ทิง้ (จำาแนกตามคณุภาพนำา้และปลายทาง

ที่ทิ้งนำ้า)

ผลิตภัณฑ์และบริการ

EN26 ความริเริ่มขององค์กรในการบรรเทาผลกระทบทาง

สิง่แวดล้อม และขอบเขตของการบรรเทาผลกระทบ 

อันเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ

  53

  53

  49 - 54

มีเฉพาะ
พนักงานหญิง
ที่ได้รับสิทธิ์
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ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

LA7 อัตราการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำางาน 

การหยุดงานเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 

จากการทำางาน การหยุดงานด้วยเหตุอื่น (ยกเว้น

การลาพักผ่อน ลาศึกษาต่อ ลาคลอด/ลา เพื่อดูแล

ภรรยาที่คลอดบุตร ลากิจ) จำานวนการเสียชีวิต 

จากการทำางานแยกตามภูมิภาคและเพศ 

LA8 แผนงานทีม่ไีว้ช่วยเหลอืแรงงานและครอบครวั ชมุชน  

ทั้งการให้ความรู้ การฝึกอบรม การให้คำาปรึกษา 

การป้องกัน และการควบคุมความเสี่ยงต่อโรค 

ร้ายแรงต่างๆ

การผึกอบรมและการให้ความรู้

LA10 จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี 

(จำาแนกตามเพศ ประเภทพนักงาน)

LA11 โครงการเพื่อการจัดการทักษะและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตที่เอื้อต่อการจ้างงานต่อเนื่อง และช่วยเหลือ

พนักงานในการจัดการเป้าหมายในการทำางาน

ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

LA14 อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานระหว่าง

หญิงและชาย จำาแนกตามประเภทพนักงาน และ

ถิ่นที่ตั้งสำาคัญของแหล่งดำาเนินงาน

  44

  44 - 47

  47 - 48

  47 - 49

  44

  47 - 48

แนวปฏิบัติทางการลงทุนและการจัดหา

HR3 จำานวนชัว่โมงการฝึกอบรมพนกังานเรือ่งนโยบายและ

วิธีดำาเนินการในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยว

เนื่องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงร้อยละของพนักงาน

ที่ได้รับการฝึกอบรม

ตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงานและงานท่ีมีคุณค่า บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ



AR - รายงานประจำาปี, SD - รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, N/A - ไม่มีข้อมูล
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การทุจริต

SO3 ร ้อยละของพนักงานที่ได ้รับการฝึกอบรมเรื่อง

นโยบายและวิธีดำาเนินการต้านทุจริตขององค์กร 

นโยบายสาธารณะ

SO5 จุดยืนต่อนโยบายสาธารณะ และการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและการผลักดัน (Lobbying) นโยบาย

สาธารณะ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านสังคม บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

  17 - 18 นโยบาย

   สาธารณะ

   ด้านการ

   ต่อต้านทุจริต 

  

   

  18

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

การไม่เลือกปฏิบัติ

HR4 จำานวนครั้งของกรณีการเลือกปฏิบัติและมาตรการ 

ที่ใช้ดำาเนินการแก้ไข

แรงงานเด็ก

HR6 แหล่งดำาเนินงานและผู้ส่งมอบรายสำาคัญที่บ่งชี้ว่า 

มคีวามเสีย่งอย่างมนียัสำาคญัต่อกรณกีารใช้แรงงาน

เดก็ รวมถงึระบมุาตรการทีใ่ช้เพือ่ยงัผลมใิห้มกีารใช้

แรงงานเด็กเกิดขึ้น

แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ

HR7 แหล่งดำาเนินงานและผู้ส่งมอบรายสำาคัญที่บ่งชี้ว่า 

มคีวามเสีย่งอย่างมนียัสำาคญัต่อกรณกีารใช้แรงงาน

เกณฑ์และแรงงานบังคับรวมถึงระบุมาตรการที่ใช้

เพื่อขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับใน

ทุกรูปแบบ 

  47 - 48 ไม่พบแหล่ง

   ดำาเนินงานที่มี

   การเลอืกปฏบิตัิ

  45 ไม่พบแหล่ง

   ดำาเนินงานที่มี

   การใช้แรงงาน

   เด็ก

  45 ไม่พบแหล่ง

   ดำาเนินงานที่มี

   การใช้แรงงาน

   เกณฑ์และ

   แรงงานบังคับ
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  28

  31 - 42,

  56 - 57 

  27 - 28

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์แลบริการ

PR5 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า

รวมถึงผลการสำารวจระดับความพอใจของลูกค้า

FS16 การริเริ่มเพื่อพัฒนาความรู้ทางการเงิน แยกตาม

ประเภทของผู้รับประโยชน์

การสื่อสารการตลาด

PR6 แผนงานการเข้าร่วมในการปฏิบัติที่เป็นไปตาม

กฎหมายมาตรฐาน และประมวลข้อปฏิบัติโดย 

สมัครใจ เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด รวมทั้ง

การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด และการเป็น 

ผู้อุปถัมภ์

AR - รายงานประจำาปี, SD - รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, N/A - ไม่มีข้อมูล
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The Global Reporting Initiative (GRI) is a network-based organization that has pioneered the development of the world’s most widely used 
sustainability reporting framework and is committed to its continuous improvement and application worldwide. The GRI Guidelines set out 
the principles and indicators that organizations can use to measure and report their economic, environmental, and social performance.  
www.globalreporting.org

Disclaimer: Where the relevant sustainability reporting includes external links, including to audio visual material, this statement only 
concerns material submitted to GRI at the time of the Check on 3 March 2014. GRI explicitly excludes the statement being applied to any 
later changes to such material.

Statement
GRI Application Level Check 

GRI hereby states that KASIKORNBANK Public Company Limited has presented its report “ 
Sustainability Development Report 2013 KASIKORNBANK Public Company Limited” to GRI’s Report 
Services which have concluded that the report fulfills the requirement of Application Level B+.

GRI Application Levels communicate the extent to which the content of the G3.1 Guidelines has been 
used in the submitted sustainability reporting. The Check confirms that the required set and number of 
disclosures for that Application Level have been addressed in the reporting and that the GRI  
Content Index demonstrates a valid representation of the required disclosures, as described in the 
GRI G3.1 Guidelines. For methodology, see www.globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/ALC-
Methodology.pdf

Application Levels do not provide an opinion on the sustainability performance of the reporter nor the 
quality of the information in the report.

Amsterdam, 10 March 2014

Nelmara Arbex
Deputy Chief Executive 
Global Reporting Initiative 
The “+” has been added to this Application Level because KASIKORNBANK Public Company Limited 
has submitted (part of) this report for external assurance. GRI accepts the reporter’s own criteria for 
choosing the relevant assurance provider.
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ธนาคารกสิกรไทย




