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บทสรุปผู้บริหารของรายงานค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
ส าหรับไตรมาสสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

 
 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขยายตวัตอ่เนื่องจากไตรมาสแรก สะท้อนภาพการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทย

จากแรงขบัเคลือ่นหลกัในภาคการสง่ออกและการท่องเที่ยว ขณะที่การใช้จ่ายในประเทศและการลงทนุทยอยปรับตวัดีขึน้ 
อย่างไรก็ตาม การเติบโตดงักล่าวยงัต้องใช้เวลาเพื่อให้มีการกระจายตวัอย่างทัว่ถึง ขณะที่ภาคธุรกิจยงัต้องเผชิญความ  
ท้าทายทัง้จากภาวะการแข่งขนัในรูปแบบใหม่ที่เป็นผลของการเข้าสู่ยคุธุรกิจดิจิทลัที่เทคโนโลยีพฒันาอย่างก้าวกระโดด 
และภาวะตลาดไร้พรมแดนหลงัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทา่มกลางความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจโลก 
จากแรงกดดนัด้านสงครามการค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจหลกั รวมทัง้การด าเนินนโยบายการเงินที่อาจแตกต่างกนั ซึ่ง
จะสง่ผลให้เกิดความผนัผวนของคา่เงินบาทและทิศทางอตัราดอกเบีย้ 

นอกจากนี ้ปัจจยัด้านการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของลกูค้าจากอิทธิพลความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การปรับตวั
ของหนว่ยงานก ากบัดแูลและเกณฑ์การก ากบัต่าง ๆ ตลอดจนการแข่งขนัที่เพิ่มขึน้จากคู่แข่งทัง้ที่เป็นสถาบนัการเงินและ
ไมใ่ช่สถาบนัการเงิน ท าให้ธนาคารยงัมุง่เน้นกลยทุธ์เสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าผา่นช่องทางดิจิทลั เพื่อตอกย า้ความ
เป็นผู้น าดิจิทลัแบงกิง้และสนบัสนนุประเทศไทยเข้าสูส่งัคมไร้เงินสด โดยขยายความสามารถในการให้บริการผ่านช่องทาง
ดิจิทลัอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้ลกูค้าท าธุรกรรมผ่านช่องทางดงักลา่ว ซึ่งจะสง่ผลดีต่อต้นทนุการบริหารจดัการเงินสด
ของธนาคารและลกูค้า รวมทัง้ลดต้นทนุให้ระบบเศรษฐกิจในระยะยาว  

ขณะเดียวกัน ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ยงัมุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถในการ
เติบโต สร้างผลตอบแทนและคงความเป็นผู้น าธุรกิจที่ยัง่ยืนในระยะยาว โดยด าเนินยทุธศาสตร์หลกัในการยึดลกูค้าเป็น
ศนูย์กลาง (Customer Centricity) พร้อมก าหนดเป้าหมายสูก่ารเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่ลกูค้าเลือกเพื่อตอบโจทย์ทกุ
ด้านของชีวิต (Customers’ Life Platform of Choice) เพื่อสง่มอบประสบการณ์ที่ดีให้กบัลกูค้าตามปณิธาน “บริการทกุ
ระดบัประทบัใจ” โดยประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายพนัธมิตรธุรกิจทางการเงินและธุรกิจที่ไม่ใช่การเงินทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ โดยค านงึถึงความคาดหวงัทีเ่ปลีย่นแปลงไปของลกูค้า การคุ้มครองผู้บริโภค และการคุ้มครองข้อมลูสว่น
บคุคลเป็นส าคญั ภายใต้แนวทางการบริหารความเสีย่งเชิงรุกแบบบรูณาการ เพื่อรักษาความมัน่คงในฐานะสถาบนัการเงิน
ชัน้น า และสามารถรับมือกบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งที  

จากการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ด้านธุรกิจ สง่ผลให้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิ
จ านวน 10,917 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 151 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน หรือร้อยละ 1.40 อนัเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบีย้สทุธิ
เพิ่มขึน้จ านวน 671 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.83 โดยมีอตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สทุธิอยู่ที่ระดบัร้อยละ
3.39 เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากไตรมาสก่อน และยังอยู่ในระดบัของเป้าหมายที่วางไว้ที่ร้อยละ 3.2-3.4 ขณะที่รายได้ที่มิใช่
ดอกเบีย้ ปรับตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน 1,125 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.45 แม้ว่ารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิจะ
ลดลงจากผลกระทบของการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัลก็ตาม นอกจากนี ้ค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานอื่น ๆ เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนจ านวน 686 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.29 แต่เป็นอตัราการเพิ่มที่น้อยกว่า
รายได้รวมสทุธิ ท าให้อตัราสว่นค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการด าเนินงานสทุธิ (Cost to Income 
Ratio) อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 41.07 ปรับตวัลดลงจากไตรมาสก่อน และอยู่ในระดบัที่ดีกว่าเป้าหมาย ส าหรับการตัง้ส ารองค่า
เผ่ือหนีส้งสยัจะสูญในไตรมาสนี ้ยงัเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ขณะที่สถานะเงินกองทุนมีความแข็งแกร่งเพียงพอ
ส าหรับรองรับความเสี่ยงและอยู่ในระดบัที่สงูกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยอตัราส่วนเงินกองทุนทัง้สิน้ต่อ
สนิทรัพย์เสีย่งของกลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสกิรไทยตามหลกัเกณฑ์ Basel lll อยู่ที่ร้อยละ 18.05 และอตัราสว่นเงินกองทนุ
ชัน้ที่ 1 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่งอยูท่ี่ร้อยละ 15.57  
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 จากการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ทัง้หมด สง่ผลให้ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยสามารถบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจที่ดี และได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางจากหนว่ยงานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
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1.  ภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินงาน  

1.1 ภาวะเศร ฐกจิโลกและเศร ฐกจิไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561         
ความไมแ่นน่อนเก่ียวกบัมาตรการทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และคู่ค้าส าคญัโดยเฉพาะจีน ยงัคงเป็นประเด็นที่

ถกูจบัตาอยา่งใกล้ชิดตลอดคร่ึงแรกของปี 2561 แม้ว่ารายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทนุการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) ฉบับล่าสุด จะยังคงตัวเลขคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2561 ไว้ที่ร้อยละ 3.9 ดังเดิม 
เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะได้รับแรงหนุนจากการปรับลดภาษีและการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐฯ 
ขณะทีป่ระเทศที่พฒันาแล้วหลายประเทศ อาทิ ยโูรโซน ญ่ีปุ่ น และองักฤษ อาจมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง 
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความไร้เสถียรภาพทางการเมือง นอกจากนี ้ความเสี่ยงจากความตึงเครียดของสถานการณ์
การค้าโลกที่เพิ่มขึน้ อาจมีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน และกดดันแนวโน้มการฟื้นตัวในระยะกลางของ
เศรษฐกิจประเทศตา่ง ๆ 

ส าหรับทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางชัน้น าของโลกนัน้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจยงัคง
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ธนาคารกลางยโุรป และธนาคารกลางญ่ีปุ่ น อาจเร่ิมปรับลด
มาตรการผอ่นคลายทางการเงินเชิงปริมาณลง ซึง่สะท้อนแรงกดดนัของอตัราดอกเบีย้ในหลายประเทศทัว่โลกที่คงจะทยอย
ปรับตวัเข้าสูท่ิศทางขาขึน้ในระยะข้างหน้า อยา่งไรก็ดี ความเสีย่งตอ่การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจจากประเด็นความขดัแย้งทาง
การค้า อาจท าให้ธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ก าหนดท่าทีเชิงนโยบายการเงินอย่างระมดัระวงั ประกอบกบัการดแูล
ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินทนุเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ ซึ่งคงมีผลต่อเนื่องมายงัความเคลื่อนไหวของ
อตัราแลกเปลีย่น ตลอดจนต้นทนุทางการเงินอื่น ๆ   

 สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในไตรมาส
ที่ 2 ปี 2561 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน
ร้อยละ 4.6 ต่อเนื่องจากที่ขยายตวัร้อยละ 4.9 
ในไตรมาสแรกของปี โดยมีภาคการสง่ออกและ
การท่องเที่ยวที่ได้รับอานิสงส์จากการขยายตวั
ของเศรษฐกิจประเทศคูค้่าและเศรษฐกิจโลกใน
ภาพรวม เป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญั ขณะที่การ
ใช้จ่ายภายในประเทศ ทัง้ในส่วนการบริโภค
และการลงทนุของภาคเอกชน ตลอดจนการใช้
จ่ายของภาครัฐ ต่างมีทิศทางการฟื้นตัวที่
ชดัเจนมากขึน้ด้วยเช่นกนั ส าหรับแนวโน้มของ
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจอาจขยายตวัได้ที่ระดบัร้อยละ 4.5 ขณะที่ค่าเฉลี่ยอตัราเงินเฟ้อ
ทัว่ไป คาดวา่จะอยูท่ี่ร้อยละ 1.1 โดยอตัราดอกเบีย้นโยบายของไทยอาจจะทรงตวัอยู่ที่ระดบัร้อยละ 1.50 ในช่วงเวลาสว่น
ใหญ่ของปี 2561 เพื่อช่วยสนบัสนนุการฟืน้ตวัของกิจกรรมเศรษฐกิจภายในประเทศ 
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1.2 ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์และการแข่งขัน  
ธนาคารพาณิชย์มีก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อนและไตรมาสก่อน โดย

เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า ผลการด าเนินงานที่ดีขึน้เกิดจากธนาคารสว่นใหญ่มีคา่ใช้จ่ายในการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้ญู
และหนีส้งสยัจะสญูลดลง ประกอบกับภาพรวมสินเช่ือที่เติบโตสงูขึน้ ท าให้รายได้ดอกเบีย้สทุธิและอตัราผลตอบแทน
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สทุธิปรับตวัสงูขึน้ สว่นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์นัน้ ปรับตวัลดลงจากการ
ยกเลกิคา่ธรรมเนียมการท าธุรกรรมการเงินผา่นช่องทางดิจิทลั ประกอบกบัรายได้จากการรับประกนัภยัชะลอตวัลง ส าหรับ
สดัสว่นเงินให้สนิเช่ือด้อยคณุภาพตอ่สนิเช่ือรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 นัน้ ทรงตวัในระดบัใกล้เคียงกบั ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 
2561 เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีการติดตามและบริหารจดัการคณุภาพสนิทรัพย์เชิงรุก 

ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เงินให้สินเช่ือสทุธิของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ขยายตวัร้อยละ 5.02 เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เร่งตวัขึน้จากที่ขยายตวัร้อยละ 4.6 ณ สิน้ไตรมาสที ่1 ปี 2561 ขณะที่เงินฝากขยายตวัที่ร้อยละ 
5.78 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน  
 ส าหรับแนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในช่วงที่เหลอืของปี 2561 คาดวา่ เงินให้สนิเช่ืออาจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมีอานิสงส์จากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในภาพรวม อยา่งไรก็ดี รายได้ที่ไมใ่ช่ดอกเบีย้จะยงัเผชิญแรงกดดนัตอ่เนื่องจาก
การทยอยรับรู้ผลกระทบจากการปรับลดค่าธรรมเนียมธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี ้ธนาคารพาณิช ย์
ยงัคงต้องเตรียมความพร้อมอยา่งตอ่เนื่องเพื่อรองรับการเข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐานเงินกองทนุตาม Basel III ในปี 2562 รวมถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (IFRS 9) ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ในระยะข้างหน้า โดยกฎเกณฑ์ดงักลา่ว อาจมีผลต่อ
การด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ในประเด็นที่เก่ียวกับการตัง้ส ารอง การค านวณความเสี่ยง และการด ารง
เงินกองทุน รวมไปถึงรูปแบบการด าเนินธุรกิจ ซึ่งส่วนหนึ่งจะเช่ือมโยงไปถึงความท้าทายที่ก าลังเกิดขึน้จากการ
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการเงิน อนัเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีทางเลอืกในการท าธุรกรรมทางการเงินเพิ่ม
มากขึน้     

 

1.3 การเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
กฎเกณฑ์และกฎหมายที่ส าคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ซึ่งมีผลต่อการด าเนินงานของธนาคารกสิกรไทยและ

บริษัทของธนาคารกสกิรไทย สรุปได้ดงันี ้ 

 พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรั ฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 
กฎหมายทัง้สองฉบบันีก้ าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นผู้ รักษาการตามกฎหมาย โดยให้อ านาจ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในการก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และการก ากบัควบคมุสินทรัพย์
ดิจิทลัและผู้ประกอบธุรกิจสนิทรัพย์ดิจิทลั เพื่อประโยชน์ในการเป็นเคร่ืองมือระดมทนุโดยสจุริต และมีการคุ้มครองผู้ลงทนุ
ไมใ่ห้ถกูฉ้อฉลหรือหลอกลวง รวมทัง้ป้องกนัการน าสนิทรัพย์ดิจิทลัไปใช้สนบัสนนุธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยมีผลบงัคบัใช้
เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ดงัสรุปสาระส าคญัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดนิยามของสินทรัพย์ดิจิทัล: โดยให้รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี (หนว่ยข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าหน้าที่
เป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่น) และโทเคนดิจิทลั (หน่วยข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ร่วมลงทนุในโครงการ/
กิจการ หรือเพื่อให้ได้มาซึง่สนิค้า/บริการ/สทิธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง) ทัง้นี ้หลกัทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์
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และตลาดหลกัทรัพย์ ที่แม้จะอยู่ในรูปของหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ให้ถือเป็นคริปโทเคอร์เรนซี และ        
โทเคนดิจิทลั    

2. ก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน : ผู้ เสนอขายต้องเป็นบริษัท
จ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดัเทา่นัน้ โดยต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสอืชีช้วนให้ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต ซึ่งจะเสนอขายได้เฉพาะต่อผู้ ลงทุนตาม
ประเภทที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และต้องเสนอขายผ่านผู้ ให้บริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (Initial Coin Offering Portal) อีกทัง้ภายหลงัเสนอขายจะต้องจดัท ารายงาน
และสง่รายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล: 3 ประเภท คือ (1) ศนูย์ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทลั 
(2) นายหน้าซือ้ขายสนิทรัพย์ดิจิทลั และ (3) ผู้ ค้าสนิทรัพย์ดิจิทลั โดยต้องได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจเดิมต้องยื่นขออนุญาตภายใน 90 วนั เพื่อคงสถานะธุรกิจก่อน
ได้รับการอนญุาตหรือไม่อนญุาต ทัง้นี ้การประกอบธุรกิจต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

4. ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อจัดเก็บภา ีเงนิได้บุคคลธรรมดา: โดยให้ผู้จ่ายเงินได้หกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัรา
ร้อยละ 15 ของเงินได้พงึประเมิน ดงันี ้(1) เงินสว่นแบ่งก าไรหรือผลประโยชน์อื่นใดในลกัษณะเดียวกนัที่ได้
จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทลั (2) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทลั 
เฉพาะซึง่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกวา่ที่ลงทนุ 

ทัง้นี ้การด าเนินงานในส่วนของธนาคารยงัคงต้องถือปฏิบตัิตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.
(23)ว.276/2561 เร่ือง ขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี ลงวันที่ 12 
กมุภาพนัธ์ 2561 อยา่งไรก็ดี ธนาคารแหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
อยู่ระหว่างการออกประกาศเก่ียวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทัง้สองฉบับ ซึ่ง
ธนาคารในฐานะสถาบนัการเงินภายใต้การก ากบั คงต้องรอความชัดเจนของประกาศฉบบัใหม่ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เพื่อปฏิบตัิตามแนวทางได้อยา่งถกูต้อง 

 หลักเกณฑ์ด้านธรรมาภบิาลของสถาบันการเงนิ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ ธปท. ที่ สนส. 10/2561 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน และ 

สนส. 11/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแตง่ตัง้กรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอ านาจในการจดัการหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 23 มิถนุายน 2561 สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

1.   ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูอทุิศเวลาและความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่ธนาคารอย่าง
เต็มที่ เช่น กรรมการแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการ
ประชุมอย่างเต็มความสามารถ ผู้บริหารระดับสูงต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น 
ตลอดจนก ากบัดแูลความเสีย่งและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร เป็นต้น 

2.  ปรับเง่ือนไขให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี และให้มีกรรมการที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งน้อย 1 คน รวมทัง้ให้จดัตัง้คณะกรรมการก ากบัความเสี่ยงเพื่อ
ช่วยคณะกรรมการของธนาคารในการก ากบัดแูลความเสีย่ง 
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3.  ให้ขอความเห็นชอบผู้บริหารในต าแหนง่สงูสดุตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยทกุ 4 ปี 
4.  ให้เปิดเผยข้อมลูด้านธรรมาภิบาลเพิ่มเติม เช่น ข้อมลูการถกูเปรียบเทียบปรับที่มีนยัส าคญัโดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

ทัง้นี ้ธนาคารได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วแล้ว 
 

 หลักเกณฑ์เก่ียวกับแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความม่ันคงและแก้ไขปัญหา 

ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ออกประกาศ ธปท. ที่ สนส. 16/2561 เร่ือง การก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์เตรียมแผน
ลว่งหน้ารองรับการเสริมสร้างความมัน่คงและแก้ไขปัญหา มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 23 มิถนุายน 2561 สรุปสาระส าคญั 
ดงันี ้ 

1. ธนาคารต้องจดัท าแผนลว่งหน้ารองรับการเสริมสร้างความมัน่คงและแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีกลไกการจดัการ
ในกรณีที่ธนาคารหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินประสบภาวะวิกฤตทางการเงินไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ โดย
ต้องจัดท าแผนให้เหมาะสมกับลกัษณะและความซบัซ้อนของโครงสร้างและการด าเนินธุรกิจของธนาคาร
ตลอดจนกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ปริมาณธุรกรรม และความเสีย่งที่เก่ียวข้อง โดยมีการทบทวนแผนอยา่งน้อยปี
ละ 1 ครัง้ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั อีกทัง้ก าหนดให้ต้องติดตามและรายงานการจดัท า
และการทบทวนแผนตอ่คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย  

2. ต้องน าส่งแผนให้ธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 30 วนัหลงัจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ของธนาคาร ภายในเดือนมิถนุายนของทกุปี โดยน าสง่ครัง้แรกในเดือนมิถนุายน 2562 

ธนาคารอยูร่ะหวา่งจดัให้มีกระบวนการรองรับหลกัเกณฑ์ดงักลา่วซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จตามที่ทางการก าหนด 
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2. การบริหารความเส่ียงและปัจจัยความเส่ียง 

2.1  ความเสี่ยงด้านเครดติ   

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขยายตวัตอ่เนื่องจากไตรมาสแรก สะท้อนภาพการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทย
จากแรงขบัเคลือ่นหลกัในภาคการสง่ออกและการท่องเที่ยว ขณะที่การใช้จ่ายในประเทศและการลงทนุทยอยปรับตวัดีขึน้ 
อยา่งไรก็ตาม การเติบโตดงักลา่วอาจกระจกุตวัในบางกลุม่ธุรกิจและบางพืน้ที่ อีกทัง้ยงัมีปัจจยัเสี่ยงจากความไม่แน่นอน
ของนโยบายการค้าและมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลกั ประกอบกับทิศทางอตัราดอกเบีย้ขาขึน้  
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) อาจมีผลต่อระดบัรายได้และต้นทุนการท าธุรกิจ
ของผู้ประกอบการบางกลุม่ 

สถานการณ์ดงักลา่ว ธนาคารจึงยงัคงด าเนินนโยบายการพิจารณาสินเช่ือพาณิชย์ในกลุม่ลกูค้าธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดย่อมอย่างระมดัระวัง โดยจัดท ากลยุทธ์การปล่อยสินเช่ือเป็นรายพืน้ที่ เนื่องจากการกระจายการฟืน้ตัวของ
เศรษฐกิจยงัไม่ทัว่ถึง นอกจากนี ้ยงัให้ความส าคญักับการประเมินความเสี่ยงด้วยการคดักรองและติดตามลกูค้าอย่าง
ใกล้ชิด รวมทัง้มีการเฝ้าระวงัความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ได้มุ่งเน้นการปล่อยสินเช่ือในกลุ่มลกูค้าเดิมของ
ธนาคารที่มีประวตัิการช าระเงินที่ดีหรือจดัอยู่ในกลุม่ความเสี่ยงต ่า ทัง้นี ้ในภาพรวมธนาคารยงัให้การสนบัสนนุสินเช่ือที่
เก่ียวข้องกับการพาณิชย์ และสนบัสนุนสินเช่ือเพื่อการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดหาพลงังานสะอาด
ทดแทน โดยยดึหลกัการด าเนินการภายใต้แนวทางก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 

2.2 ความเสี่ยงด้านตลาด 
ภาพรวมความเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้ทัง้ในและตา่งประเทศในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มี

ความผนัผวนสงู โดยสกุลเงินบาทปรับตวัอ่อนค่าลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายไตรมาส ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกบั
เงินสกุลอื่นส่วนใหญ่ในภูมิภาค เนื่องมาจากปัจจยัความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ประกอบกับที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติอย่างไม่เป็นเอกฉนัท์เป็นครัง้แรกในรอบ 22 ครัง้ ให้คงอตัราดอกเบีย้
นโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 เช่นเดิม ซึ่งสง่ผลให้ตลาดมีความกงัวลต่อสญัญาณการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของไทย
เร็วกวา่ที่คาด ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ อาย ุ10 ปี ปรับตวัเพิ่มขึน้เหนือระดบัร้อยละ 3.00 เป็นครัง้แรกใน
รอบ 4 ปี ตามเคร่ืองชีเ้ศรษฐกิจหลกัของสหรัฐฯ ที่ปรับตวัดีขึน้ สง่ผลให้มีการขายสทุธิในตราสารหนีไ้ทย โดยเฉพาะตราสาร
หนีร้ะยะสัน้ และเป็นสาเหตหุนึง่ที่ท าให้เกิดกระแสเงินทนุตา่งชาติไหลออกจากตลาดไทย  

อย่างไรก็ดี ด้วยปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจไทยที่ยังแข็งแกร่ง สะท้อนผ่านเคร่ืองชีต้่าง ๆ อาทิ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อที่ปรับตวัสงูขึน้ ประกอบกบัการเกินดุลบญัชีเดินสะพดั ยังคงเป็นปัจจัยที่จะสนบัสนนุให้กระแส
เงินทนุเคลือ่นย้ายหวนกลบัสูป่ระเทศไทยและอาจท าให้เงินบาทกลบัมาแข็งคา่ได้ 

ทัง้นี ้เพื่อรับมือกบัความไมแ่นน่อนของสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
กระแสการเคลือ่นย้ายเงินทนุท่ีอาจเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ธนาคารจึงมีการติดตามสถานการณ์ ตลอดจนวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบ โดยให้ความส าคญัต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพภายใต้การก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิดของสายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งองค์การ เพื่อควบคมุระดบัความเสีย่งให้อยูภ่ายในขอบเขตที่ก าหนด 
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2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
สภาพคลอ่งของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยโดยรวมอยู่ในระดบัค่อนข้างทรงตวั โดยภาพรวมสินเช่ือและเงินฝาก

ยงัปรับตวัเพิ่มขึน้ ซึง่ธนาคารสว่นใหญ่ได้ให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการเงินฝากให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบัความ
ต้องการสินเช่ือ รวมทัง้มีการบริหารต้นทุนด้วยการเพิ่มสดัส่วนเงินฝากต้นทุนต ่าในประเภทบญัชีออมทรัพย์และกระแส
รายวนั เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

ทัง้นี ้ธนาคารได้ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด  ควบคู่ไปกับการ
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง ตลอดจนกระบวนการติดตามสภาพคลอ่งของธนาคาร
กสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการปรับตวัอย่าง
รวดเร็วของราคาสินทรัพย์ทางการเงิน ภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของสายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ 
คณะอนกุรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่งองค์การ เพื่อควบคมุระดบัความเสี่ยงให้
อยูภ่ายในขอบเขตที่ก าหนด นอกจากนี ้ยงัติดตามและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ต่อปริมาณเงินรับฝากและสภาพ
คลอ่งของธนาคารทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อพิจารณากลยทุธ์การระดมเงินทนุท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 

2.4 ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ 
ธนาคารตระหนกัถึงความส าคญัตอ่การบริหารความเสีย่งจากภยัคกุคามและความเสีย่งด้านดิจิทลัและไซเบอร์ ที่

มีความรุนแรงและซบัซ้อนอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร จึงก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงด้าน
ดิจิทลัและความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ เพื่อให้สอดรับกบัยทุธศาสตร์ในการเป็นผู้น าด้านดิจิทลัแบงกิง้ โดยมีการประเมิน
การจดัการและสถานะความเสี่ยงในปัจจุบนั รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายและแผนงานการจดัการความเสี่ยงประจ าปี 2561 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน การควบคุม และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิที่ดีของธนาคารแหง่ประเทศไทย     

ทัง้นี ้ภาพรวมผลการติดตามการบริหารจดัการความเสี่ยงด้านดิจิทลัของธนาคารในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เป็นไป
ตามเกณฑ์การก ากบัดแูลความเสี่ยงที่ก าหนด และไม่พบประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบส าคญัต่อการด าเนินงานของ
ธนาคาร ขณะเดียวกัน ธนาคารยงัด าเนินการพฒันาศกัยภาพในการจัดการและบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทลั รวมทัง้ได้
ติดตามอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และแผนงานรวมของธนาคาร โดยครอบคลมุถึงการพฒันาศกัยภาพ
ด้านไซเบอร์ใน 6 ด้าน ได้แก่ การระบแุละวิเคราะห์ความเสีย่งอยา่งมีประสทิธิผล การป้องกนัภยัคกุคามไซเบอร์ส าคญั การ
ติดตามข้อมลูและตรวจจบัภยัคกุคามแบบเชิงรุก การรับมือกับเหตลุะเมิดความปลอดภยัและเหตวุิกฤตด้านไซเบอร์ การ
รักษาความปลอดภยัข้อมูล ตลอดจนการพฒันาทกัษะของพนกังานและสร้างวฒันธรรมองค์กรในการตระหนกัรู้ถึงภัย      
ไซเบอร์  
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3. ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของธุรกิจหลัก 
 

3.1 การด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนและการก ากับดูแลกจิการ 
ธนาคารน าแนวคิดการพฒันาอย่างยัง่ยืนมาเป็นหลกัในการด าเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ต่อการ

ด าเนินงานของธนาคารในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่ยากต่อการคาดเดา ในอนาคต 
ขณะเดียวกนั ยงัสามารถมองหาโอกาสทางธุรกิจให้แก่ธนาคารเพื่อสง่มอบผลติภณัฑ์และบริการท่ีดีที่สดุให้ได้มากกว่าการ
ตอบสนองความคาดหวงัขัน้พืน้ฐานให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายในระยะยาว  

จากแนวคิดในการด าเนินงานเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืนนี ้สง่ผลให้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้คดัเลอืกให้ธนาคารอยูใ่น “รายช่ือหุ้นที่ยัง่ยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI List) ประจ าปี 
2561 และเป็นหนึ่งใน 45 บริษัทที่ได้รับคดัเลือกอยู่ในดชันีความยัง่ยืน SET THSI Index ซึ่งจดัท าขึน้เป็นครัง้แรกใน
ประเทศไทย นอกจากนี ้สถาบนัไทยพฒัน์ ยงัคดัเลอืกธนาคารให้อยูใ่นรายช่ือบริษัทจดทะเบียนที่มีการด าเนินงานโดดเด่น
ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ประจ าปี 2561 โดยเป็นหนึ่ง
ในร้อยบริษัทจากจ านวนบริษัทจดทะเบียนทัง้สิน้ 683 บริษัท ซึ่งสะท้อนให้เห็นการยอมรับบทบาทของธนาคารที่มีความ
โดดเดน่ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล ตลอดจนฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่งและสามารถตอบโจทย์ผู้มีสว่นได้เสยี  

ขณะเดียวกนั ธนาคารเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดแูลกิจการที่ดีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการสร้างคณุค่าให้แก่กิจการ 
และเป็นกลไกส าคญัอนัน าไปสูก่ารเป็นธนาคารแห่งความยัง่ยืน นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มี
สว่นได้เสียทุกกลุ่ม ในไตรมาสนีธ้นาคารจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่มุ่งเน้นการน าไปใช้ในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ อาทิ จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและข้อก าหนดหน่วยงานทางการ จดัการ
บรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารผา่นหลกัสตูร Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ด าเนินโครงการ
อบรมให้ความรู้และประเมินความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของพนกังานและนโยบายการป้องกนั
การหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบผา่นระบบ e-Learning อยา่งตอ่เนื่อง ตลอดจนสือ่ความนโยบายการป้องกนัการหา
ผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน  ผ่านระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์และระบบสื่อสารโทรทศัน์วงจรปิดภายในองค์กร รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบตัิตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิที่ดีแก่ฝ่ายงานและบริษัทของธนาคาร นอกจากนี ้ยงัเข้ารับการประเมินด้านการก ากบัดแูล
กิจการจากหนว่ยงานภายนอกตา่ง ๆ อีกด้วย 

 
3.2 ยุทธศาสตร์การท าธุรกจิของธนาคารกสิกรไทยและบริ ัทของธนาคารกสิกรไทย  

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขยายตวัตอ่เนื่องจากไตรมาสแรก สะท้อนภาพการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทย
จากแรงขบัเคลือ่นหลกัในภาคการสง่ออกและการท่องเที่ยว ขณะที่การใช้จ่ายในประเทศและการลงทนุทยอยปรับตัวดีขึน้ 
อยา่งไรก็ตาม การเติบโตดงักลา่วยงัต้องใช้เวลาเพื่อให้มีการกระจายตวัอยา่งทัว่ถึง ขณะที่ภาคธุรกิจยงัต้องเผชิญความท้า
ทายทัง้จากภาวะการแขง่ขนัในรูปแบบใหม ่รวมถึงภาวะตลาดไร้พรมแดนหลงัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
และการเข้าสูย่คุธุรกิจดิจิทลัที่เทคโนโลยีพฒันาอย่างก้าวกระโดด ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจและนโยบาย
การค้าโลก โดยเฉพาะแรงกดดนัจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ซึ่งอาจสง่ผลให้เกิดความผนัผวนของค่าเงิน
บาทและทิศทางอตัราดอกเบีย้ 

ขณะเดียวกัน ยงัมีปัจจัยส าคญัอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของลกูค้าที่ได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การปรับตวัของหน่วยงานก ากบัดแูลและเกณฑ์การ
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ก ากับต่าง ๆ ตลอดจนการแข่งขนัที่เพิ่มขึน้จากคู่แข่งทัง้ที่เป็นสถาบนัการเงินและไม่ใช่สถาบนัการเงิน ซึ่งในไตรมาสนี ้
ธนาคารได้ด าเนินกลยทุธ์เสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าผา่นช่องทางดิจิทลั เพื่อตอกย า้ความเป็นผู้น าดิจิทลัแบงกิง้และ
สนบัสนนุประเทศไทยเข้าสูส่งัคมไร้เงินสด (Cashless Society) ด้วยการประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมส าหรับบริการ “โอน 
เติม จ่าย” ผ่านช่องทางดิจิทลัแบงกิง้ 4 ช่องทาง ได้แก่ K PLUS, K PLUS SME, K-Cyber และ K-Cyber SME อนัเป็น
บริการท่ีธนาคารมีฐานลกูค้าทัง้รายย่อยและผู้ประกอบการอยู่สงูกว่า 15 ล้านราย ซึ่งจะกระตุ้นให้ปริมาณการท าธุรกรรม
ผา่นช่องทางดิจิทลัขยายตวัขึน้อยา่งตอ่เนื่อง และสง่ผลดีตอ่ต้นทนุการบริหารจดัการเงินสดของธนาคารที่มีแนวโน้มลดลง
ในระยะยาว อีกทัง้ยงัช่วยลดต้นทนุให้ระบบเศรษฐกิจ 

ธนาคารกสกิรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ยงัมุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถในการเติบโตและสร้าง
ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเป็นผู้น าธุรกิจที่ยัง่ยืนในระยะยาว ภายใต้ยุทธศาสตร์หลกัในการยึดลกูค้าเป็น
ศนูย์กลาง (Customer Centricity) พร้อมก าหนดเป้าหมายการเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่ลกูค้าเลือกเพื่อตอบโจทย์ทกุ
ด้านของชีวิต โดยพฒันาจุดแข็งจากการเป็นอันดบัหนึ่งในดิจิทลัแบงกิง้ผ่านกลยุทธ์การให้บริการ 3 ด้าน ได้แก่ การ
ให้บริการท่ีเบ็ดเสร็จตอบโจทย์ทกุด้านของชีวิตลกูค้า การเป็นผู้ ให้บริการที่ได้รับความเช่ือมัน่ไว้วางใจ และการให้บริการที่
ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกที่ทุกเวลา เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลกูค้าตามปณิธาน 
“บริการทกุระดบัประทบัใจ” โดยประสานความร่วมมือกบัเครือขา่ยพนัธมิตรที่กว้างขวาง ทัง้กบัธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
ทีไ่มใ่ช่การเงินทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (KASIKORNBANK and Beyond) เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลกูค้าใน
ระดับปัจเจกบุคคล (Segment of One) และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ารอบด้านเป็น
รายบคุคล (Financial and Life Solution) โดยค านึงถึงความคาดหวงัที่เปลี่ยนแปลงไปของลกูค้า การคุ้มครองผู้บริโภค 
และการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลเป็นส าคญั 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกแบบบรูณาการ โดยก าหนดหลกัการและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกด้าน การบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างวัฒนธรรมให้
ตระหนกัถึงความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร ทัง้นี ้เพื่อรักษาความมัน่คงในฐานะสถาบนัการเงินชัน้น า และสามารถรับมือกบัความ
ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึน้ได้อย่างทนัท่วงที ตลอดจนมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างสม ่าเสมอ และปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

 

3.3  กลุ่มลูกค้าและการให้บริการ 
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ยังคงให้ความส าคัญกับการ

สนบัสนนุการเติบโตทางธุรกิจและฐานะการเงินของลกูค้า ควบคู่กบัการสง่เสริมโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้จาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและปัจจยัแวดล้อมอื่น โดยด าเนินกลยทุธ์เพิ่มสดัสว่นลกูค้าที่ใช้บริการกบัธนาคาร
กสกิรไทยเป็นธนาคารหลกัภายใต้ยทุธศาสตร์การยึดลกูค้าเป็นศนูย์กลาง ผ่านการพฒันาธุรกิจทัง้ในมิติของกลุม่ลกูค้า 8 
กลุม่ กลุม่ผลติภณัฑ์ และช่องทางบริการท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการบริการทางการเงินอย่างครบวงจร ซึ่ง
จะท าให้ธนาคารสามารถบรรลเุป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ โดยยงัคงรักษาคณุภาพของสินทรัพย์ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
ส าหรับการด าเนินงานท่ีส าคญัมีดงันี ้

 สหบรร ัทธนกิจ  
ธนาคารมุง่ผลกัดนักลยทุธ์ที่ตอบโจทย์ลกูค้าในยคุดิจิทลั และพฒันานวตักรรมทางการเงินท่ีสนบัสนนุสงัคมไร้เงิน

สด เพื่อให้การท าธุรกรรมทางการเงินมีประสทิธิภาพและมีต้นทนุน้อยที่สดุ โดยน าเสนอบริการรับช าระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด
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ผ่านเคร่ืองรูดบตัรอีดีซี (Electronic Data Capture: EDC) ให้กบัลกูค้าธุรกิจที่รับช าระเงินสดในแต่ละวนัเป็นจ านวนมาก 
อาทิ โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม โรงแรม ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ้ ห้างสรรพสินค้า ร้านทอง ตวัแทนจ าหน่าย
รถยนต์ สายการบิน ทา่เรือ มหาวิทยาลยั และบริษัทประกนัภยั  

นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้น าความเช่ียวชาญจากการพฒันาแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัท์มือถือ (K PLUS) 
ของธนาคารที่มีฐานลูกค้าไว้วางใจใช้บริการมากถึง 8.4 ล้านราย มาเป็นแนวทางในการวางโครงสร้างเพื่อพัฒนา
แอพพลเิคชัน่กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ให้กบัลกูค้าสหบรรษัทธนกิจที่ต้องการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคในการ
ช าระเงินผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 บรร ัทธนกิจ 
ธนาคารยงัสานตอ่การพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบธุรกิจและความต้องการของลกูค้า เพื่อให้

สามารถแนะน าผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินท่ีตอบโจทย์ลกูค้าในยคุ 4.0 และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของลกูค้าให้รองรับการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจในอนาคต ทัง้นี ้กลุม่ลกูค้าบรรษัทธนกิจของธนาคารท่ีมีการปรับตวัอยา่งเห็น
ได้ชัดในไตรมาสนี ้คือ มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ที่เห็นถึงประโยชน์และความส าคญัของเทคโนโลยีที่มีบทบาทสงูขึน้ โดยน า
เทคโนโลยีมาผสมผสานให้เหมาะสมกบัไลฟ์สไตล์ของนกัศึกษาในแต่ละสถาบนั อาทิ แอพพลิเคชัน่ที่ช่วยให้การเ รียนมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ การสนบัสนุนให้ร้านค้าในมหาวิทยาลยัและบริเวณใกล้เคียงท าธุรกรรมทางการเงินแบบไร้เงินสด 
นอกจากนี ้ธนาคารยงัแบง่ปันองค์ความรู้ในเร่ืองของสตาร์ทอพัให้กบันกัศกึษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการตอ่ยอดความคดิให้
เกิดนวตักรรมใหม ่ๆ ตอ่ไป 

 ผู้ประกอบการขนาดกลาง 
ธนาคารมุง่เน้นพฒันานวตักรรมทางการเงิน ด้วยการน าข้อมลูตา่ง ๆ เข้ามาเป็นสว่นหนึง่ในการวิเคราะห์และวาง

แผนการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถสนบัสนนุลกูค้าได้อยา่งทนัทว่งทีและมีประสทิธิภาพ ซึง่รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมลูขารับ
ขาจ่ายระหว่างคู่ค้า เพื่อขยายฐานลกูค้ากลุม่ Value Chain ตามกลุม่อตุสาหกรรมที่มีศกัยภาพในการเติบโต อาทิ ธุรกิจ
ก่อสร้าง ธุรกิจยานยนต์และอะไหล ่ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ และธุรกิจสนิค้าอปุโภคและบริโภค 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัคงให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุลกูค้าแบบครบวงจรทัง้ในเร่ืองการให้สินเช่ือ และการ
บริหารจดัการรายรับรายจ่ายผา่นระบบการจดัการทางการเงินของธนาคารท่ีมีประสทิธิภาพ ตลอดจนสนบัสนนุให้ลกูค้าน า
นวตักรรมและเคร่ืองมือดิจิทลัที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ผ่านการให้ค าปรึกษาและการให้องค์ความรู้เชิงลกึ
จากผู้ดูแลความสมัพนัธ์ลกูค้า ตลอดจนจดังานสมันาให้ความรู้ในการบริหารจัดการแก่ลกูค้าในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ อย่าง
ตอ่เนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในการด าเนินธุรกิจของลกูค้าได้อย่างครบวงจร (Total Solution) และท า
ให้การด าเนินธุรกิจของลกูค้าเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน 

 ผู้ประกอบการขนาดเล็กและย่อม  
ธนาคารวางระบบการน าข้อมูลลูกค้าเข้ามาประกอบในการพิจารณาสินเช่ือ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ธุรกิจลูกค้า

ผู้ประกอบการและช่องทางดิจิทลั โดยน าเสนอมิติใหม่ในการให้สินเช่ือผ่านเทคโนโลยี Machine Lending ด้วยการสร้าง
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลลกูค้าจากพฤติกรรมด้านการเงินและไลฟ์สไตล์ ส าหรับน าเสนอสินเช่ือให้ลกูค้าเอสเอ็มอีผ่าน
โทรศพัท์มือถือ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงสนิเช่ือตามที่ต้องการได้อยา่งรวดเร็ว ในวงเงินกู้สงูสดุถึง 1  
ล้านบาท โดยไมใ่ช้หลกัประกนั ไมต้่องยื่นเอกสาร และสามารถรับเงินได้ทนัทีหลงัจากจบกระบวนการ 

ส าหรับการด าเนินงานเพื่อสง่เสริมความสามารถในการแขง่ขนัของลกูค้า ธนาคารได้ร่วมมือกบัเทคสตาร์ทอพัและ
ผู้ เช่ียวชาญในด้านตา่ง ๆ จดังานสมัมนาและเวิร์คช็อป “K SME Good to Great” ส าหรับกลุม่ธุรกิจร้านอาหาร กลุม่ธุรกิจ
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ค้าปลกี และกลุม่ธุรกิจอพาร์ตเมนท์ ซึง่ให้ค าปรึกษาครอบคลมุตัง้แตก่ระบวนการผลติและพฒันาผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการ
ตอ่ยอดธุรกิจผา่นเครือขา่ยและพนัธมิตรของธนาคาร รวมไปถึงการให้ค าปรึกษาในการใช้ระบบต่าง ๆ อาทิ POS (Point of 
Sale) เพื่อช่วยการบริหารจดัการให้ธุรกิจของลกูค้าด าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ส่วนธุรกิจร้านค้ารับบตัร ธนาคารยังคงประชาสมัพนัธ์และขยายฐานแอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศพัท์มือถือ
ส าหรับร้านค้า (K PLUS SHOP) โดยพฒันาฟีเจอร์ Social Payment บน K PLUS SHOP ในการช าระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด 
และสามารถแจ้งสถานะการช าระเงินโดยอตัโนมตัิให้กบัผู้ขาย อีกทัง้ยงัสามารถรับช าระเงินผา่น Alipay และ WeChat Pay 
เพื่อรองรับนกัทอ่งเที่ยวจีน  

 บุคคลสินทรัพย์สูง 
ธนาคารร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) พฒันาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต “The Ultimate 

Endowment 15/1” เพื่อเพิ่มทางเลือกในการวางแผนการบริหารและสง่ต่อสินทรัพย์สูท่ายาท ซึ่งเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือที่   
ไพรเวทแบงก์สากลนิยมใช้ ส าหรับผลิตภณัฑ์มีจุดเด่นที่การได้รับเบีย้ประกันภยัคืนเต็มจ านวนเมื่อสญัญาครบก าหนด 
พร้อมอตัราผลตอบแทนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 1.85 ทกุปี โดยปลอดภาระภาษีและยงัมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สงูขึน้ตามการ
ลงทุนในหลกัทรัพย์และตราสารหนีข้องประเทศสหรัฐฯ รวมถึงให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ 110 ของเบีย้ประกันตลอด
สญัญา  

นอกจากนี ้ธนาคารยงัสานตอ่ความร่วมมือกบัพนัธมิตรตา่ง ๆ อาทิ ร่วมกบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ 
จ ากดั จดังาน UGG: Global Long-term Growth Opportunity among Innovative Economies เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบั
การลงทนุในตลาดสากล และร่วมกบัลอมบาร์ด โอเดียร์ (Lombard Odier) จดังาน Navigating the World in Transition  
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระดบัสากลผา่นนกัเศรษฐศาสตร์ชัน้น าของลอมบาร์ด โอเดียร์ โดยถ่ายทอดสดผา่นช่องทางดิจิทลั 
(Live) เพื่อให้เข้าถึงลกูค้าที่สนใจแตไ่ม่สามารถมาร่วมงานได้ ขณะเดียวกนั ธนาคารยงัสนบัสนนุการจดัอบรมเพื่อพฒันา
บคุลากรผู้ให้บริการไพรเวทแบงก์อยา่งตอ่เนื่องเป็นรุ่นท่ี 4 ทีส่ านกังานใหญ่ของลอมบาร์ด โอเดียร์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 บุคคลพเิศ  
ธนาคารสานตอ่กลยทุธ์เพิ่มสดัสว่นลกูค้าที่ใช้บริการกบัธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารหลกั โดยมุ่งยกระดบัการ

บริการอย่างครบวงจรจากความร่วมมือระหว่างสายงานธุรกิจ สาขา และผู้ดแูลความสมัพนัธ์ลกูค้า รวมทัง้น าฐานข้อมูล
ลกูค้า (Big Data) มาประมวลและวิเคราะห์เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการตลอดจนสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลกูค้าได้อยา่งเฉพาะเจาะจง ซึง่จะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการบริการได้อยา่งครอบคลมุทัง้ด้านการวางแผนทาง
การเงินส่วนบคุคล และการให้ค าแนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์การเงินทางธุรกิจอื่น ๆ อาทิ สินเช่ือธุรกิจ สินเช่ือบ้านส าหรับ
ลูกค้ารายใหญ่ รวมทัง้การติดตัง้และค่าธรรมเนียมเคร่ืองอีดีซี ผลิตภัณฑ์ส าหรับบัญชีเงินเดือนธนาคารกสิกรไทย           
(K-Payroll Benefits) ตลอดจนลูท่างในการท าธุรกิจ   

โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ธนาคารได้น าเสนอผลติภณัฑ์เงินฝากและการลงทนุพิเศษ ผลติภณัฑ์ประกนัชีวิตเพื่อ
สะสมทรัพย์ และสญัญาเพิ่มเติมการประกันภยัสขุภาพ แบบอิลิท เฮลท์ พลสั (Elite Health Plus) ส าหรับลกูค้าบคุคล
พิเศษและครอบครัวโดยคุ้มครองคา่รักษาพยาบาลในวงเงินสงูสดุถึง 100 ล้านบาท นอกจากนี ้ยงัร่วมกบับริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั น าเสนอผลติภณัฑ์กองทนุที่กระจายการลงทนุในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์การลงทุนในแต่ละช่วงเวลา เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะตลาดที่ผนัผวน อาทิ กองทุนเปิดเค Complex 
Return 3YA (KCR3YA-UI) และกองทนุเปิดเค ตราสารหนีพ้ิเศษ 6MA (KSF6MA-UI) ที่เน้นลงทนุในตราสารหนีแ้ละ/หรือ
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เงินฝากทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่อาจมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) และที่
ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated)  

ขณะเดียวกนั ธนาคารยงัมุ่งยกระดบัภาพลกัษณ์ของเดอะวิสดอมควบคู่กบัการรักษาความเป็นผู้น าตลาด ด้วย
เอกสิทธ์ิพิเศษผ่านการให้บริการของสาขาและทุกช่องทางของธนาคาร รวมถึงกิจกรรมพิเศษ อาทิ เอ็กซ์คลซูีฟทริป “The 
Symbol of Your Journey ไตรมงคลสกัการะ” กิจกรรม Happening Holiday Season by PAÑPURI และจดัท าชุดของใช้
ส าหรับการเดินทางในโอกาสครบรอบ 10 ปีของเดอะวิสดอม เพื่อมอบเป็นของขวญัในช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว 

 บุคคลระดับกลาง  
ธนาคารสร้างภาพลกัษณ์ของ “เดอะพรีเมียร์กสิกรไทย” ส าหรับกลุม่ลกูค้าคนรุ่นใหม่ที่มีเงินลงทนุตัง้แต่ 2-10 

ล้านบาท โดยในไตรมาสนี ้ได้จดักิจกรรมพิเศษ THE PREMIER ADVISORY ที่ให้ความรู้และข้อมลูเชิงลกึทางด้านการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ขณะเดียวกนั ธนาคารยงัสานตอ่นโยบายการมุง่พฒันาแพลตฟอร์มหนึง่เดียวที่สามารถรองรับทกุ
ความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุม่ โดยน าเสนอบริการช าระเงินออนไลน์ “Pay with K PLUS” ส าหรับผู้บริโภคที่ซือ้สินค้า
หรือบริการผา่นสือ่โซเชียลเฟซบุ๊ก และประชาสมัพนัธ์บริการเรียกเก็บเงิน “Request to Pay” ที่แจ้งเตือนเมื่อมีรายการการ
ท าธุรกรรมผา่น K PLUS รวมถึงออกแคมเปญกระตุ้นการช าระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดอยา่งตอ่เนื่อง  

นอกจากนี ้ธนาคารยงัน าเสนอผลติภณัฑ์การออมเพื่ออนาคตลกูผา่นการท าประกนัชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1020 ที่
ให้เงินคืนร้อยละ 3 ตอ่ปีพร้อมการประกนัสขุภาพส าหรับเด็ก สว่นผลติภณัฑ์สนิเช่ือนัน้ ธนาคารยงัคงนโยบายการให้สนิเช่ือ
อยา่งระมดัระวงั โดยคดักรองกลุม่ลกูค้าที่มีศกัยภาพเพื่อรักษาคณุภาพของพอร์ตสนิเช่ือที่ดี ควบคูไ่ปกบัการออกแคมเปญ
กระตุ้นสินเช่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทัง้สินเช่ือบ้าน สินเช่ือบตัรเครดิต และสินเช่ือบตัรกดเงินสด รวมทัง้ด าเนินการ
ประชาสมัพนัธ์โครงการสินเช่ือผ่านสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร ทัง้บนหน้าจอเคร่ืองเอทีเอ็ม เว็บไซต์ธนาคาร และสื่อดิจิทลัอื่น 
อาทิ KBank Live และการสแกนคิวอาร์โค้ด ทัง้นี ้ธนาคารยงัได้เพิ่มช่องทางการให้สินเช่ือสว่นบคุคลผ่านแอพพลิเคชั่น
ธนาคารบนโทรศพัท์มือถือ (K PLUS) โดยพฒันาเทคโนโลยีที่ตรวจสอบข้อมลูเครดิตบโูรได้ทนัที ซึ่งในกรณีที่ลกูค้ามีบญัชี
เงินเดือนกสิกรไทย จะสามารถรับข้อเสนอสินเช่ือและให้ความยินยอมออนไลน์ (e-Consent) โดยได้รับอนุมตัิวงเงินและ
ได้รับเงินเข้าบญัชีทนัที    

 บุคคลทั่วไป  
ธนาคารยงัคงด าเนินแผนยทุธศาสตร์เพื่อพฒันาลกูค้าที่มีศกัยภาพขึน้เป็นลกูค้าบคุคลระดบักลางในอนาคต โดย

มุ่งเพิ่มฐานลกูค้าใหม่ผ่านกลุ่มบริษัทพนัธมิตรชัน้น าของประเทศ ด้วยการน าเสนอแพ็คเกจสิทธิประโยชน์แก่ผู้มีบญัชี
เงินเดือนกสิกรไทย (K-Payroll Benefits) ทัง้ผลิตภณัฑ์สินเช่ือ เงินฝาก การลงทนุ และไลฟ์สไตล์ รวมทัง้มุ่งพฒันาลกูค้า
กลุม่มหาวิทยาลยั เพื่อสานต่อความสัมพนัธ์กบักลุม่บคุลากรที่มีศกัยภาพในการเลือกท าธุรกรรมการเงินกบัธนาคารเป็น
หลัก ทัง้การริเร่ิมโครงการน าร่องที่ธนาคารมีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลกัดันให้เกิดคุณภาพทางด้านการศึกษา 
โดยเฉพาะด้านทกัษะและเทคโนโลยี อาทิ โครงการสนบัสนนุการสร้างสตาร์ทอพัในสถาบนัอดุมศึกษา ที่ร่วมกบัส านกังาน
นวตักรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) นอกจากนี ้ธนาคารยงัคงกระตุ้นและชกัชวนให้ลกูค้าใช้บริการและท าธุรกรรมการเงิน
ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยเฉพาะการท าธุรกรรมการเงินผา่นแอพพลเิคชัน่ธนาคารบนโทรศพัท์มือถือ (K PLUS) ทัง้ได้
น าเสนอบตัรเดบิต Character ลายพิเศษใหม ่เพื่อกระตุ้นการสมคัรบตัรเดบิตทางมือถือ พร้อมแคมเปญกระตุ้นการใช้จ่าย
ผา่นบตัรอยา่งตอ่เนื่อง 
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3.4  ช่องทางการให้บริการ 
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ธนาคารมุง่พฒันาช่องทางหลกัในการให้บริการลกูค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศกัยภาพใน

การเข้าถึงลกูค้า และสง่มอบประสบการณ์จากการใช้บริการอนัน่าประทบัใจ ควบคู่กบัการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ ดงันี ้ 

(1) เครือข่ายสาขา: ประกอบด้วย   
    - ในประเทศ: ธนาคารเน้นการเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการและบริหารจดัการช่องทางบริการ ให้สอดคล้อง

กับพฤติกรรมของลกูค้าที่เปลี่ยนไปใช้บริการท าธุรกรรมการเงินทางดิจิทลัแบงกิง้แทนการเดินทางไปสาขา โดยด าเนิน
นโยบายควบรวมสาขาที่มีปริมาณผู้ใช้บริการน้อยตอ่เนื่อง และเปิดสาขาในพืน้ที่ใหม่เพื่อเข้าถึงลกูค้าศกัยภาพโดยเฉพาะ
ในพืน้ที่ต่างจงัหวดัรอบนอก รวมถึงการเปิดสาขาย่อย (Mini Branch) ในร้านบานาน่าซึ่งเป็นพนัธมิตรในธุรกิจค้าปลีก
สินค้าไอทีรายใหญ่ ทัง้นี ้จ านวนสาขาธนาคารที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบนันบัว่าครอบคลมุทุกพืน้ที่และเพียงพอต่อความ
ต้องการของลกูค้า   

นอกจากนี ้ธนาคารได้บริหารจดัการส านกังานแลกเปลี่ยนเงินให้เหมาะสม โดยปิดบริการในบางพืน้ที่และเปิด
เพิ่มเติมในพืน้ที่ยทุธศาสตร์ของสนามบินและแหลง่ท่องเที่ยวส าคญั รวมถึงน าเสนอแคมเปญรูดแลกเงินด้วยบตัรเครดิต
กสกิรไทยที่ให้แบง่ช าระได้นาน 4 เดือน โดยไมเ่รียกเก็บอตัราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียม  
    -  ต่างประเทศ: ธนาคารยงัคงสานต่อยทุธศาสตร์การเป็นธนาคารแห่งภมูิภาค AEC+3 (The Bank of AEC+3) 
โดยมุง่ขยายเครือขา่ยและยกระดบัการให้บริการในแตล่ะประเทศ เพื่อตอบสนองลกูค้าธนาคารท่ีมองหาโอกาสขยายธุรกิจ
ไปยงัภมูิภาคอาเซียน ส าหรับธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) หลงัได้รับอนุมตัิจดัตัง้เป็นธนาคารท้องถ่ินจดทะเบียน มี
แผนการด าเนินการขออนมุตัิการท าธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลกูค้าได้อยา่งเต็มรูปแบบมากขึน้   

                      สาขาและศูนย์ให้บริการทางการเงนิ    
สาขาและศูนย์ให้บริการ
ทางการเงินในประเทศ 

จ านวน (แห่ง) 
เครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศ 

จ านวน (แห่ง) 
มิ.ย. 2561  มี.ค. 2561 มิ.ย. 2561  มี.ค. 2561 

เครือข่ายสาขาธนาคาร1) 1,032 1,031 สาขาและเครือข่ายบริการในต่างประเทศ 17 17 

ส านกังานแลกเปลี่ยนเงิน 144 149 สาขาของธนาคารพาณิชย์ท้องถ่ินจดทะเบียนในตา่งประเทศ   
ศนูย์บริการเดอะวสิดอม 108 108 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (ใน สปป.ลาว) 2 2 
ศนูย์ธุรกิจลกูค้าบรรษัท 0 0 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จ ากดั 4 4 
ศนูย์ธุรกิจลกูค้าผู้ประกอบการ2) 121 121 สาขา 3 3 
ศนูย์บริการธุรกิจตา่งประเทศ 58 58 ส านกังานผู้แทน 8 8 
บริการจา่ยเช็ค 33 33 

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 จ านวน (เคร่ือง) 

   มิ.ย. 2561  มี.ค. 2561 

   Self-Service Channel (K-ATM และ K-CDM) 11,806 11,868 

   K-ATM (เคร่ืองเอทีเอ็มกสิกรไทย) 9,191 9,270 
   K-CDM (เคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมตัิกสิกรไทย) 2,615 2,598 
   K-PUM (เคร่ืองปรับรายการสมดุเงินรับฝากอตัโนมตัิ) 1,131 1,118 
หมายเหต:ุ  1) ไม่รวมสาขาทัว่ไปในรูปแบบอ่ืนตามเง่ือนไขของธนาคารแหง่ประเทศไทย 10 แหง่ 

2) ไม่รวมศนูย์บริการธุรกิจตา่งประเทศและจ านวนศนูย์ธุรกิจลกูค้าผู้ประกอบการอาจมีมากกว่า 1 ศนูย์ ใน 1 สาขา 
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    (2) เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
 - บริการ K-ATM และ K-CDM: เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองฝากถอนโอน ให้มีความพร้อมรองรับการ

ท าธุรกรรมการเงินตลอด 24 ชั่วโมง มีความปลอดภยัในการท าธุรกรรม ควบคู่กบัการกระตุ้นให้ลกูค้าทดลองท าธุรกรรม
การเงินประเภทตา่ง ๆ ด้วยตนเองที่เคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีภาษาที่แตกตา่งกนัเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าชาว
ตา่งประเทศ ขณะเดียวกนั มีการบริหารจดัการจ านวนเคร่ืองฝากถอนโอน ให้ครอบคลมุทกุพืน้ที่ศกัยภาพและรองรับความ
ต้องการลกูค้าที่เพิ่มขึน้ได้อยา่งทัว่ถึง ด้วยการติดตัง้เคร่ืองใหม ่การย้ายจดุติดตัง้ไปอยูใ่นพืน้ท่ีเหมาะสม และการถอดถอน
เคร่ืองที่หมดอาย ุนอกจากนี ้ยงัได้ประชาสมัพนัธ์โครงการใหมข่องพนัธมิตรธุรกิจต่าง ๆ บนหน้าจอเอทีเอ็ม เพื่อเสนอสิทธิ
ประโยชน์สงูสดุให้แก่ลกูค้า 

 
  - บริการดิจิทลัแบงกิง้: เน้นสถานะความเป็นผู้น าด้านดิจิทลัแบงกิง้ โดยมุง่พฒันานวตักรรมบริการด้านดิจิทลั

อยา่งเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ดีที่สดุ ตอบโจทย์รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ลกูค้า โดยร่วมมือกบัพนัธมิตรธุรกิจ การพฒันาฟีเจอร์ และการเสนอช่องทางการช าระเงินใหม่ เพื่อกระตุ้นการท าธุรกรรม
ผ่านช่องทางดิจิทลัแบงกิง้ให้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ภายหลงัการประกาศฟรีค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมโอน เติม จ่าย 
ในช่องทางดิจิทลั ส าหรับการด าเนินงานที่ส าคญัมีดงันี ้

1) K PLUS: น าเสนอบริการช าระเงินออนไลน์ Pay with K PLUS ส าหรับการช าระเงินบนเฟซบุ๊ก ซึ่งผู้ขายจะ
ได้รับสลิปยืนยนัการช าระเงินอตัโนมตัิ นอกจากนี ้ยงัน าเสนอฟีเจอร์บตัรสมาชิกส าหรับผู้ ใช้แอพพลิเคชั่น
ธนาคารบนโทรศพัท์มือถือ (K PLUS) ที่สามารถลงทะเบียนเพิ่มบตัรสะสมแต้มของร้านค้าต่าง ๆ ได้ โดยบตัร
แรกที่รองรับ คือ บตัร PTT Blue Card โดยมีระบบจดัเก็บข้อมลูการสะสมแต้มเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านคิวอาร์
โค้ด ณ ร้าน K PLUS SHOP ที่ร่วมรายการให้แต้มสะสมในรูปแบบ e-Stamp  

2)  K-Cyber: ธนาคารยงัคงรักษาเสถียรภาพของระบบ และสร้างความเช่ือมัน่ในการท าธุรกรรมการเงินของทกุ
ช่องทางดิจิทลัแบงกิง้ ด้วยระบบรักษาข้อมลูสงูสดุระดบัมาตรฐานโลก ISO 27001:2013  

3)   K-Payment Gateway: พฒันาบริการรับช าระค่าสินค้าและบริการแบบออนไลน์ผ่านบตัรเครดิตและบตัร     
เดบิตให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง รวมถึงมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่สร้างความมัน่ใจให้แก่ร้านค้า พร้อมกับ
กระบวนการด าเนินงานตา่งๆ ท่ีง่าย สะดวก และครบถ้วนในการด าเนินธุรกิจ 

 - บริการ K-Contact Center: มุ่งยกระดบัคณุภาพการให้บริการผ่านการปรับกระบวนการส าคญั 3 ด้าน คือ        
1) Accessibility บริการที่รวดเร็ว มีการบริหารจดัการคิวการให้บริการลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 2) Fulfillment บริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า ด้วยกระบวนการฝึกอบรมพนกังานอย่างเป็นระบบ และ 3) Effort บริการที่อ านวย
ความสะดวกในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า ด้วยการติดตามกระบวนการท่ีส าคญัตา่ง ๆ ของลกูค้าอยา่งใกล้ชิด 

นอกจากนี ้ยงัร่วมมือกบับริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากดั สมาคมธนาคารไทย และธนาคารแหง่ประเทศไทย 
เพื่อผลกัดนัการจดัท าแผนรองรับเหตกุารณ์ฉกุเฉินและภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึน้จากระบบการบริหารจดัการธุรกรรมการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคาร โดยก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงของปัญหาที่เป็นรูปธรรม ก าหนดแนวทางการ
ตอบสนอง การแก้ปัญหา การเยียวยาลูกค้า และการสื่อความ รวมถึงแต่งตัง้ผู้ ประสานงานภาวะวิกฤต เพื่อให้มี
ผู้ รับผิดชอบในการรวบรวมเหตกุารณ์และผลกระทบที่เกิดขึน้ รวมทัง้ป้องกนัไมใ่ห้เกิดซ า้  
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3.5 รางวัลเกียรตคุิณ 
จากความพยายามและการด าเนินการทัง้หมด นอกจากจะส่งผลให้ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคาร

กสิกรไทยบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ดีขึน้แล้ว ยังท าให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ดงัจะเห็นได้จากหลากหลายรางวลัที่ได้รับในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ที่ส าคญั ได้แก่  

รางวัลส าหรับธนาคารกสิกรไทยและบริ ัทของธนาคารกสิกรไทย 
รางวัลส าหรับธนาคารกสิกรไทย 

 รางวลั Best Cash Management Bank in Thailand จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia 

 3 รางวลั จากนิตยสาร  The Asset ได้แก่ รางวลั ผู้ให้บริการจัดการด้านการเงินที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Service Provider-Cash 
Management) เป็นปีที่ 2 ติดตอ่กนั รางวลั ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการด้านการเงนิที่ดีที่สุดในประเทศไทยในประเภท E-Solutions 

Partner (Best Service Provider- E-Solutions Partner) และรางวลั การบริหารเงินและเงินทุนหมุนเวียนที่ดีที่สุดในประเภทบริ ัท
จ ากัด (Best in Treasury and Working Capital-LLCs)   

 รางวลั The Best Cash Management Bank in Thailand จากวารสาร The Asian Banker         

 รางวลั Best DCM House in Thailand จากนิตยสาร FinanceAsia  

 5 รางวลัแบรนด์ยอดนิยมอนัดบั 1 (No. 1 Brand Thailand 2017-2018) จากนิตยสาร Marketeer ได้แก่ รางวลั ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต เป็นปีที่ 
5 ติดต่อกัน รางวัล ผลิตภัณฑ์เงินฝาก & บัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็ม (2 รางวลั) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และรางวัล โมบายแบงกิง้ & 

อินเทอร์เน็ตแบงกิง้ (2 รางวลั) ในการส ารวจเป็นปีแรก    

 2 รางวลัหนังโฆษณา K PLUS เร่ือง Friendshi(t)p จาก D&AD (Design and Art Direction) ได้แก่ รางวลั ดินสอสีเทา ในสาขา Film 

Advertising Crafts/ Direction for Film Advertising/ 2018 และรางวลั ดินสอไม้ ในสาขา Branded Content Entertainment/ Fiction 
Film 5-30 mins/ 2018   

 ธนาคารได้รับคดัเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่ งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI List) ประจ าปี 2561 และอยู่ใน “ดัชนีความ
ยั่งยืน” (SET THSI Index) ซึง่จดัท าขึน้เป็นครัง้แรก โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย    

 ธนาคารได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “บริ ัทจดทะเบียนที่มีการด าเนินงานโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล” 
(Environment, Social and Governance: ESG) ประจ าปี 2561 จากสถาบนัไทยพฒัน์  

 
รางวัลส าหรับบริ ัทของธนาคารกสิกรไทย 

 รางวลั แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ครองใจผู้บริโภค (No. 1 Brand Thailand 2017-2018) ในหมวดธุรกิจกองทุนรวม ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 
จากนิตยสาร Marketeer  
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4.  ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ  

4.1 ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิจ านวน 10,917 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากไตรมาสก่อนจ านวน 151 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.40 และก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสูญ และภาษีเงินได้ เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน 1,110 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.86 จากการ
เพิ่มขึน้ของรายได้รวมสทุธิที่เพิ่มขึน้จ านวน 1,796 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.63 ขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 
เพิ่มขึน้จ านวน 686 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.29 ซึง่เป็นอตัราการเพิ่มที่น้อยกวา่รายได้รวมสทุธิ สง่ผลให้อตัราสว่นคา่ใช้จ่าย
จากการด าเนินงานอื่น ๆ ตอ่รายได้จากการด าเนินงานสทุธิ (Cost to Income Ratio) ในไตรมาสนี ้อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 41.07 
ปรับตวัลดลงจากไตรมาสก่อนและอยูใ่นระดบัท่ีดีกวา่เป้าหมาย    

ส าหรับรายได้จากการด าเนินงานสทุธิเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนจ านวน 1,796 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.63 โดย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้เพิ่มขึน้จ านวน 1,125 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.45 ซึ่งสว่นใหญ่เกิดจากรายได้จากผลิตภณัฑ์ตลาดทนุ
จากรายการเพียงครัง้เดียวในการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ รายได้สทุธิจากการรับประกันภยั และรายได้เงินปันผล ในขณะที่
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิลดลง เนื่องจากผลกระทบของการยกเลกิคา่ธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัล 
ส าหรับรายได้ดอกเบีย้สทุธิเพิ่มขึน้จ านวน 671 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.83 โดยมีอตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้สทุธิอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 3.39 เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากไตรมาสก่อน และยงัอยูใ่นระดบัของเป้าหมายที่วางไว้ที่ร้อยละ 3.2-
3.4  

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2561  
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 การเปล่ียนแปลง  ไตรมาสที่ 2 การเปล่ียนแปลง 
 ปี 2561 ปี 2561 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ ปี 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 24,367 23,696 671 2.83 23,343 1,024 4.38 
รายได้ที่มิใชด่อกเบีย้ 16,237 15,112 1,125 7.45 15,967 270 1.69 
รวมรายได้จากการด าเนินงานสทุธิ 40,604 38,808 1,796 4.63 39,310 1,294 3.29 
รวมคา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอื่น ๆ 16,675 15,989 686 4.29 15,851 824 5.20 
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุ
จากการด้อยคา่ 7,995 7,819 176 2.26 10,626 (2,631) (24.76) 

ก าไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของธนาคาร) 10,917 10,766 151 1.40 8,986 1,931 21.49 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 4.56 4.50 0.06 1.40 3.75 0.81 21.49 

 
เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จ านวน 1,931 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.49 เป็น

ผลมาจากการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลดลงจ านวน 2,631 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.76 และก าไรจากการ
ด าเนินงานก่อนหกัคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และภาษีเงินได้ เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 
470 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.00 จากการเพิ่มขึน้ของรายได้ดอกเบีย้สทุธิเพิ่มขึน้จ านวน 1,024 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.38 
ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบีย้รับของเงินให้สินเช่ือ และเงินให้กู้ ยืมตามธุรกรรมซือ้คืน ส าหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้
เพิ่มขึน้จ านวน 270 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.69 แม้จะได้รับผลกระทบจากการยกเลกิคา่ธรรมเนียมผ่านช่องทางดิจิทลั โดย
สว่นใหญ่เกิดจากรายได้จากผลิตภณัฑ์ตลาดทนุที่เพิ่มขึน้จากรายการเพียงครัง้เดียวในการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และก าไร
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สทุธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ ส าหรับคา่ใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ เพิ่มขึน้จากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนจ านวน 824 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.20   

อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัซึง่สะท้อนความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทยอ่ยในไตรมาสที่ 
2 ปี 2561 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน และไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มีรายการท่ีส าคญัดงันี ้

(หน่วย: ร้อยละ) 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
ไตรมาสที่ 2 
ปี 2561 

ไตรมาสที่ 1 
ปี 2561 

เพิ่ม (ลด) 
ไตรมาสที่ 2 
ปี 2560 

เพิ่ม (ลด) 

ก าไรสทุธิตอ่สินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)1) 1.45 1.46 (0.01) 1.26 0.19 
ก าไรสทุธิตอ่สว่นของเจ้าของเฉลี่ย (ROE)1) 12.10 12.14 (0.04) 10.78 1.32 
ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สทุธิ (NIM)1) 3.39 3.37 0.02 3.43 (0.04) 
รายได้ที่มิใชด่อกเบีย้ ตอ่สินทรัพย์เฉลีย่1) 2.16 2.05 0.11 2.24 (0.08) 
รายได้ที่มิใชด่อกเบีย้ ตอ่รายได้จากการด าเนินงานสทุธิ 39.99 38.94 1.05 40.62 (0.63) 
คา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอื่น ๆ ตอ่รายได้จากการ

ด าเนินงานสทุธิ 41.07 41.20 (0.13) 40.32 0.75 
1) อตัราสว่นค านวณเป็นรายปี (Annualized) 

(หน่วย: ร้อยละ) 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
30 มิ.ย. 31 มี.ค. 

เพิ่ม (ลด) 
30 มิ.ย. 

เพิ่ม (ลด) 
2561 2561 2560 

เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพสทุธิตอ่เงินให้สินเช่ือ 1.93 1.84 0.09 1.87 0.06 
เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพตอ่เงินให้สินเช่ือ 3.29 3.30 (0.01) 3.31 (0.02) 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพ 150.08 149.72 0.36 141.17 8.91 
เงินให้สินเช่ือ2) ตอ่เงินรับฝาก 96.63 94.93 1.70 95.28 1.35 
อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้3) 18.05 17.70 0.35 17.63 0.42 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 13) 15.57 15.41 0.16 15.25 0.32 
2) เงินให้สนิเช่ือ ได้แก่ เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้หกัรายได้รอตดับญัชี 
3) อตัราสว่นเงินกองทนุตามกฎหมายตอ่สนิทรัพย์เสี่ยงของกลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสกิรไทย 

 

 รายได้ดอกเบีย้สุทธิ  

 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สทุธิส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จ านวน 24,367 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จ านวน 671 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.83 จากไตรมาสก่อน โดยเป็นผลจากรายได้ดอกเบีย้รับจากเงินให้สนิเช่ือที่เพิ่มขึน้ สว่น
หนึ่งจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณเงินให้สินเช่ือเฉลี่ย และรายได้ดอกเบีย้รับจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของ
ปริมาณเงินลงทนุเฉลี่ย ส าหรับอตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สทุธิส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 อยู่ที่ระดบั
ร้อยละ 3.39 เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากไตรมาสก่อน และอยูใ่นระดบัของเป้าหมายที่วางไว้ที่ร้อยละ 3.2-3.4 

 หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้ดอกเบีย้สทุธิปรับตวัเพิ่มขึน้จ านวน 1,024 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 4.38 สว่นใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบีย้รับของเงินให้สินเช่ือ และเงินกู้ยืมตามธุรกรรมซือ้คืนที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็
ตาม อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สทุธิในไตรมาสนี ้ปรับตวัลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 การเปล่ียนแปลง ไตรมาสที่ 2 การเปล่ียนแปลง 

 ปี 2561 ปี 2561 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ ปี 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
รายได้ดอกเบีย้         
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,975 2,026 (51) (2.53) 1,601 374 23.35 
      เงินรับฝาก   162 236 (74) (31.48) 275 (113) (41.08) 
      เงินให้สินเช่ือ (ไมร่วมธุรกรรมตลาดซือ้คืน)  153 156 (3) (2.00) 121 32 26.15 
      ธุรกรรมตลาดซือ้คืน  1,660 1,634 26 1.60 1,205 455 37.76 
  เงนิลงทุน 4,352 3,991 361 9.06 4,342 10 0.25 
      เงินลงทนุเพ่ือค้า   67 60 7 12.40 67 - 1.06 
      เงินลงทนุเผ่ือขาย   570 402 168 41.83 868 (298) (34.33) 
      เงินลงทนุที่จะถือจนครบก าหนด   3,715 3,529 186 5.27 3,407 308 9.04 
  เงนิให้สินเช่ือ 23,137 22,576 561 2.48 22,529 608 2.70 
  สัญญาเช่าการเงิน 1,287 1,301 (14) (1.07) 1,252 35 2.82 
  อื่นๆ  4 3 1 7.06 3 1 13.37 
รวมรายได้ดอกเบีย้   30,755 29,897 858 2.87 29,727 1,028 3.46 
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6,388 6,201 187 3.01 6,384 4 0.07 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 24,367 23,696 671 2.83 23,343 1,024 4.38 
อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) 4.28 4.26  0.02 4.36  (0.08) 
ต้นทนุทางการเงิน (ร้อยละ) 1.21 1.20  0.01 1.25  (0.04) 
 ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (ร้อยละ) 3.39 3.37  0.02 3.43  (0.04) 

 รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้  
ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จ านวน 16,237 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

ไตรมาสก่อนจ านวน 1,125 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.45 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากผลิตภณัฑ์ตลาดทุนจากรายการ
เพียงครัง้เดียวในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ รายได้สุทธิจากการรับประกันภัย และรายได้เงินปันผล ในขณะที่รายได้
คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิลดลง เนื่องจากผลกระทบของการยกเลกิคา่ธรรมเนียมการโอนเงินผา่นช่องทางดิจิทลั รวมทัง้
คา่ธรรมเนียมรับจากธุรกิจจดัการกองทนุรวม และค่านายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ลดลง โดยในไตรมาสนี ้ธนาคาร
และบริษัทยอ่ยมีสดัสว่นรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ตอ่รายได้จากการด าเนินงานสทุธิเทา่กบัร้อยละ 39.99 และไตรมาสก่อน อยูท่ี่
ร้อยละ 38.94 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ให้อยู่ในระดบัใกล้เคียงร้อยละ 
40 

หากเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้เพิ่มขึน้จ านวน 270 ล้านบาท หรือร้อยละ 
1.69 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากผลิตภณัฑ์ตลาดทนุเพิ่มขึน้จากรายการเพียงครัง้เดียวในการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
และก าไรสทุธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิลดลง
ร้อยละ 9.74 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการยกเลกิคา่ธรรมเนียมการโอนเงินผา่นช่องทางดิจิทลั   
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 การเปล่ียนแปลง ไตรมาสที่ 2 การเปล่ียนแปลง 

 ปี 2561 ปี 2561 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ ปี 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้         
       รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ  12,491 13,470 (979) (7.27) 12,705 (214) (1.69) 
       คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ  3,271 2,911 360 12.37 2,490 781 31.34 
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ   9,220 10,559 (1,339) (12.68) 10,215 (995) (9.74) 
  ก าไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตรา 
     ตา่งประเทศ 2,675 2,155 520 24.10 2,209 466 21.10 
ขาดทนุสทุธิจากหนีส้ินทางการเงินที่ก าหนดให้แสดง  
     ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม - - - - 1 (1) (612.60) 
  ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ   1,355 394 961 243.99 577 778 134.74 
  สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย  26 (2) 28 1,140.36 32 (6) (18.94) 
  รายได้เงินปันผล 831 499 332 66.46 773 58 7.52 
  รายได้เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ  24,445 24,730 (285) (1.15) 29,727 (5,282) (17.77) 
  รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ  368 411 (43) (10.30) 365 3 0.93 
    หกั  คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภยั  22,683 23,634 (951) (4.02) 27,932 (5,249) (18.79) 
 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้  16,237 15,112 1,125 7.45 15,967 270 1.69 
รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ต่อสินทรัพย์เฉล่ีย (ร้อยละ) 2.2.2. 2.16 2.2.2. 2.05  0.11 2.2.2. 2.24  (0.08) 
รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ต่อรายได้จากการ

ด าเนินงานสุทธิ (ร้อยละ) 2. 39.99 2. 38.94  1.05 2. 40.62  (0.63) 
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการตอ่รายได้จากการ

ด าเนินงานสทุธิ (ร้อยละ) 2.22.71 2.27.21  (4.50) 2.25.99  (3.28) 

  
 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ    

ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ ในไตรมาสที่  2 ปี 2561 จ านวน 16,675 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนจ านวน 686 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.29 สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานที่และ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยมีอตัราส่วนค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการด าเนินงานสทุธิอยู่ที่     
ร้อยละ 41.07 ปรับตวัลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 41.20 สว่นใหญ่เกิดจากการสร้างรายได้รวมที่เติบโต
มากกวา่การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่าย ทัง้นี ้อตัราสว่นค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการด าเนินงานสทุธิยงั
อยูใ่นระดบัที่ดีกวา่เป้าหมาย  

หากเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ เพิ่มขึน้ 824 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 5.20 สว่นหนึง่เกิดจากคา่ใช้จ่ายทางการตลาด และคา่ใช้จ่ายพนกังาน ที่เพิ่มตามการปรับขึน้เงินเดือนพนกังาน จึง
สง่ผลให้อตัราสว่นค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการด าเนินงานสทุธิในไตรมาสนี ้ปรับตวัเพิ่มขึน้จาก   
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที่อยูท่ี่ร้อยละ 40.32   
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 การเปล่ียนแปลง ไตรมาสที่ 2 การเปล่ียนแปลง 
 ปี 2561 ปี 2561 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ ปี 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน 7,677 7,768 (91) (1.16) 7,462 215 2.88 
คา่ตอบแทนกรรมการ 85 17 68 401.13 83 2 2.41 
คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัอาคาร สถานทีแ่ละอปุกรณ์ 3,155 2,849 306 10.73 3,300 (145) (4.39) 
คา่ภาษีอากร 1,231 1,208 23 1.89 1,130 101 8.94 
คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ 4,527 4,147 380 9.15 3,876 651 16.80 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 16,675 15,989 686 4.29 15,851 824 5.20 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
ต่อรายได้จากการด าเนินงานสุทธิ (ร้อยละ) 41.07 41.20  (0.13) 40.32  0.75 

 

 หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  
ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยค่าส าหรับไตรมาสที่ 

2 ปี 2561 จ านวน 7,995 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนจ านวน 176 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.26 อย่างไรก็ตาม 
คา่ใช้จ่ายดงักลา่วลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยอตัราสว่นหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการ
ด้อยคา่ตอ่เงินให้สนิเช่ือเฉลีย่ส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 1.74 เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากไตรมาสก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 
1.72 แตป่รับลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที่อยูท่ี่ร้อยละ 2.46   

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 การเปล่ียนแปลง ไตรมาสที่ 2 การเปล่ียนแปลง 
 ปี 2561 ปี 2561 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ ปี 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 7,995 7,819 176 2.26 10,626 (2,631) (24.76) 
อตัราสว่นหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจาก
การด้อยคา่ ตอ่เงินให้สินเช่ือเฉลี่ย (ร้อยละ) 1.74 1.72  0.02 

 
2.46  (0.72) 

 
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญและค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และค่าเผ่ือการปรับมลูค่าจากการ
ปรับโครงสร้างหนี ้จ านวน 108,730 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 289.90 ของค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 เงนิให้สินเชื่อด้อยคุณภาพและการปรับโครงสร้างหนี ้
 เงนิให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพจ านวน 72,446 ล้านบาท        
คิดเป็นร้อยละ 3.29 ของเงินให้สินเช่ือที่รวมสถาบันการเงิน และธนาคารมีเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพจ านวน 70,451    
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของเงินให้สนิเช่ือที่รวมสถาบนัการเงิน ดงันี ้
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เงนิให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรับไตรมาสสิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2561 

เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพของธนาคารและบริษัทยอ่ย  72,446 71,106 
ร้อยละของเงินให้สินเช่ือที่รวมสถาบนัการเงิน 3.29 3.30 

เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพของธนาคาร   70,451 69,101 
ร้อยละของเงินให้สินเช่ือที่รวมสถาบนัการเงิน 3.24 3.25 

 

เงนิให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพสทุธิจ านวน 41,895 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของเงินให้สินเช่ือที่รวมสถาบนัการเงิน และธนาคารมีเงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพสทุธิจ านวน 41,248 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.92 ของเงินให้สนิเช่ือที่รวมสถาบนัการเงิน ดงันี ้ 

เงนิให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรับไตรมาสสิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2561 

เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพสทุธิของธนาคารและบริษัทยอ่ย 41,895 39,088 

ร้อยละของเงินให้สินเช่ือที่รวมสถาบนัการเงิน 1.93 1.84 

เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพสทุธิของธนาคาร   41,248 38,457 

ร้อยละของเงินให้สินเช่ือที่รวมสถาบนัการเงิน 1.92 1.83 

 
การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดคงค้างสินเช่ือลกูหนีท้ี่ปรับโครงสร้างหนีเ้ฉพาะรายที่มี
ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนี ้จ านวน 61,690 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนจ านวน 1,126 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อตัราการลดลงร้อยละ 1.79  
 
 ทรัพย์สินรอการขาย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทุน จ านวน 22,053       
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของสินทรัพย์รวม โดยมีค่าเผ่ือการด้อยค่าส าหรับทรัพย์สินรอการขาย จ านวน 2,446       
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.09 ของมลูค่าตามราคาต้นทนุ ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับค่าใช้จ่ายในการถือครอง ค่าใช้จ่ายใน
การขาย และขาดทนุจากการขายทรัพย์สนิรอการขาย  
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4.2 ฐานะทางการเงนิ  
 

โครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้นิ  

 
  

 สินทรัพย์    
 สนิทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีจ านวน 3,025,197 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จาก ณ สิน้ไตรมาสก่อน จ านวน 30,712 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.03 ทัง้นี ้ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของเงิน
ลงทนุสทุธิ ในขณะที่รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรัพย์) และเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีล้ดลง โดยมี
รายละเอียดที่ส าคญั ดงันี ้

 เงินลงทนุสทุธิจ านวน 608,385 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ไตรมาสก่อนจ านวน 86,115 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 16.49 สว่นใหญ่เกิดจากการลงทนุเพิ่มขึน้ในพนัธบตัรรัฐบาล 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) จ านวน 443,228 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้       
ไตรมาสก่อนจ านวน 44,524 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.13 ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารสภาพคล่องของ
ธนาคาร 

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้(หักรายได้รอตัดบัญชี) จ านวน 1,838,402 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก ณ สิน้      
ไตรมาสก่อนจ านวน 1,490 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.08 โดยธนาคารมีปริมาณเงินให้สินเช่ือสงูเป็นอนัดบั 
4 ในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย   
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เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

  
 

 หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ  
 หนีส้นิรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีจ านวน 2,624,010 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
30,280 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.17 จาก ณ สิน้ไตรมาสก่อน สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสทุธิ (หนีส้ิน) และหนีส้ินจากสญัญาประกันภยั ในขณะที่เงินรับฝากลดลง โดยรายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั มีดงันี ้

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (หนีส้ิน) จ านวน 133,604 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ไตรมาส
ก่อน จ านวน 66,520 ล้านบาท หรือร้อยละ 99.16 สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมตามธุรกรรมซือ้คืน
ภาคเอกชน       

 หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั จ านวน 389,953 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ไตรมาสก่อน จ านวน 12,907     
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.42 ตามการเติบโตของธุรกิจประกนัชีวิต 

 เงินรับฝาก จ านวน 1,902,535 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ไตรมาสก่อน จ านวน 35,636 ล้านบาท หรือร้อยละ 
1.84 สว่นใหญ่เป็นการลดลงของเงินรับฝากออมทรัพย์ โดยธนาคารมีปริมาณเงินรับฝากสงูเป็นอนัดบั 4 ใน
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย   

 ทัง้นี ้ส่วนของเจ้าของ (เฉพาะส่วนของธนาคาร) ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีจ านวน 361,247 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จ านวน 612 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.17 จาก ณ สิน้ไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากก าไรสทุธิจากการด าเนินงานใน    
ไตรมาสนี ้จ านวน 10,917 ล้านบาท แต่ได้อนมุตัิการจ่ายปันผลจากก าไรสทุธิปี 2560 จ านวน 8,376 ล้านบาท ในเดือน
เมษายน 2561 
 

 ความสัมพันธ์ของแหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงนิทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวม ประกอบด้วย หนีส้ินจ านวน 2,624,010        
ล้านบาท และสว่นของเจ้าของจ านวน 401,187 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของเจ้าของเทา่กบั 6.54 เทา่ โดย
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องค์ประกอบของแหลง่เงินทนุด้านหนีส้ินที่ส าคญั ได้แก่ เงินรับฝาก ซึ่ง ณ วนัที่  30 มิถนุายน 2561 มีจ านวน 1,902,535 
ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 62.89 ของแหล่งเงินทุนทัง้หมด ส าหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน รวมทัง้     
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมนัน้ มีสดัสว่นร้อยละ 4.42 และร้อยละ 2.25 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมดตามล าดบั 
 ธนาคารและบริษัทย่อยมีแหลง่ใช้ไปของเงินทุนที่ส าคญั ได้แก่ เงินให้สินเช่ือหกัรายได้รอตดับญัชี ซึ่ง ณ วนัที่  30 
มิถนุายน 2561 มีจ านวน 1,838,402 ล้านบาท ท าให้อตัราสว่นของเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝากของธนาคารคิดเป็นร้อยละ 
96.63 ส าหรับสภาพคลอ่งสว่นท่ีเหลอื ธนาคารน าไปลงทนุในสนิทรัพย์สภาพคลอ่งตา่ง ๆ อนัได้แก่ รายการระหวา่งธนาคาร
และตลาดเงิน รวมทัง้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์     

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุนที่ส าคัญของธนาคารและบริ ัทย่อย 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
เงนิรับฝาก เงนิให้สินเช่ือ 

30 มิ.ย. 61 ร้อยละ 31 ธ.ค. 60 ร้อยละ 30 มิ.ย. 61 ร้อยละ 31 ธ.ค. 60 ร้อยละ 

< 1   ปี 1,879,198 98.77 1,858,490 98.93 814,602 44.31 786,318 43.61 
> 1 - 5  ปี 23,337 1.23 20,182 1.07 486,980 26.49 479,836 26.62 
> 5   ปี - - - - 536,820 29.20 536,629 29.77 

รวม 1,902,535 100.00 1,878,672 100.00 1,838,402 100.00 1,802,783 100.00 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 เงินรับฝากที่มีระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี มีจ านวนมากกวา่เงินให้สนิเช่ือที่มีระยะเวลาไมเ่กิน 
1 ปี ซึง่ถือวา่เป็นปกติของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทัว่ไปในประเทศไทย ทีจ่ะมีการระดมทนุระยะสัน้เพื่อการปลอ่ยสินเช่ือหรือ
ลงทนุในระยะยาวเป็นสว่นใหญ่ อยา่งไรก็ตาม เงินรับฝากของธนาคารโดยสว่นใหญ่จะมีการต่ออายอุย่างต่อเนื่องเมื่อครบ
ก าหนดตามสญัญา จึงมีแนวโน้มว่าเงินรับฝากดงักลา่วจะอยู่กบัธนาคารเป็นเวลานานกว่าระยะเวลาตามสญัญา ท าให้
ธนาคารสามารถใช้เป็นแหลง่เงินสนบัสนนุการให้สนิเช่ือได้ 
 

4.3 เงนิให้สินเช่ือและเงนิรับฝาก 

 เงนิให้สินเช่ือ  
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดเงินให้สินเช่ือตามงบการเงินรวมของธนาคาร จ านวน 

1,838,402 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,490 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 จากยอดสนิเช่ือจ านวน 1,839,892 ล้านบาท 
ณ สิน้ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

เงินให้สนิเช่ือตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 สว่นใหญ่หรือร้อยละ 60.60 ของเงิน
ให้สนิเช่ือทัง้หมด เป็นลกูค้าประเภทนิติบคุคล และหากพิจารณาตามวงเงินให้สนิเช่ือ สว่นใหญ่เป็นการให้กู้ยืมมากกวา่ 20 
ล้านบาท จ านวน 1,074,805 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.85 ขณะที่สดัส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40.15 เป็นการกู้ยืมที่
น้อยกว่า 20 ล้านบาท ส าหรับเงินให้สินเช่ือที่มีระยะเวลาการช าระคืนไม่เกิน 1 ปี มีสดัส่วนที่ร้อยละ 43.73 ของเงินให้
สนิเช่ือทัง้หมด 
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เงนิให้สินเชื่อจ าแนกตามปริมาณเงนิให้สนิเชื่อ ประเภทผู้กู้  และระยะเวลาการช าระคืน 

 
 

เงนิให้สินเชื่อของธนาคารและบริ ัทย่อย 
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ณ 30 มิ.ย. 2561 40.15% 59.85%

39.99% 60.01%ณ 31 มี.ค. 2561

ณ 30 มิ.ย. 2561
• การเกษตรและเหมืองแร่
• อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์
• ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
• การสาธารณปูโภคและบริการ
• สนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย
• อ่ืนๆ
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• ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
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• สนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย
• อ่ืนๆ
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ณ 30 มิ.ย. 2561 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 

 
 
เงินให้สินเช่ือของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นสินเช่ือปกติคิดเป็นร้อยละ 94.02 ของสินเช่ือทัง้หมด และเมื่อ

จ าแนกตามประเภทธุรกิจ อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์มีสดัสว่นสงูที่สดุคิดเป็นร้อยละ 47.59 ของเงินให้สินเช่ือ
ทัง้หมด โดยเป็นสนิเช่ือปกติคิดเป็นร้อยละ 93.06 ของสนิเช่ือในธุรกิจดงักลา่ว 

 

สินเชื่อแยกตามกลุ่มธุรกิจลูกค้า 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 30 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2561 
 กลุ่มลูกค้าธุรกิจ1) กลุ่มลูกค้าบุคคล2) กลุ่มลูกค้าธุรกิจ1) กลุ่มลูกค้าบุคคล2) 

เงินให้สินเช่ือ  1,306,864             447,411 1,314,782             441,874 

หมายเหต:ุ1) กลุม่ลกูค้าธุรกิจ ประกอบด้วย ลกูค้าผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจในนามบริษัทจดทะเบียนและในนามบุคคลธรรมดา รวมถึง
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน ฯลฯ โดยธนาคารให้บริการทางการเงิน ได้แก่ เงินกู้ ระยะยาว  เงินทนุหมนุเวียน การ
ออกหนงัสือค า้ประกนั บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ การร่วมให้สินเชื่อกับสถาบนัการเงินอ่ืน (Syndicated Loan) การ
จดัการสภาพคลอ่งแบบครบวงจร (Cash Management Solution) รวมไปถึงการเพ่ิมมลูคา่ทางธุรกิจตัง้แต่ต้นน า้ถึงปลาย
น า้ (Value Chain Solution) 

 2) กลุม่ลกูค้าบคุคล ได้แก่ ลกูค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคาร ได้แก่ บญัชีเงินฝาก บตัรเดบิต บตัร
เครดิต สินเช่ือบคุคล สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศยั บริการด้านการลงทนุและที่ปรึกษาด้านการลงทนุ รวมถึงบริการธุรกรรมทาง
การเงินตา่ง ๆ 

มูลค่าเงนิให้สนิเชื่อของธนาคารและบริ ัทย่อย  
จ าแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑ์การจัดชัน้ 

ร้อยละของเงนิให้สนิเชื่อของธนาคารและบริ ัทย่อย  
จ าแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑ์การจัดชัน้ 

 หน่วย: ล้านบาท 
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ชัน้ปกต ิ ชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ ชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน ชัน้สงสยั ชัน้สงสยัจะสญู 
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ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 สินเช่ือกลุ่มลกูค้าธุรกิจ (ธุรกิจลกูค้าบรรษัทและธุรกิจลกูค้าผู้ประกอบการ) ปรับตวั
ลดลงเลก็น้อยจากไตรมาสก่อน ตามการลดลงของสนิเช่ือธุรกิจลกูค้าผู้ประกอบการจากการช าระคืนสินเช่ือ ขณะที่สินเช่ือ
ของธุรกิจลกูค้าบรรษัทยงัเพิ่มสงูขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่อตุสาหกรรมค้าปลีกและอตุสาหกรรมก่อสร้าง ตามแรงหนนุจาก
ภาคสง่ออกและการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ 

ส าหรับสินเช่ือกลุ่มลกูค้าบุคคล ขยายตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมตลาดและภาวะเศรษฐกิจ 
รวมถึงการด าเนินนโยบายสนิเช่ืออยา่งระมดัระวงัเพื่อรักษาคณุภาพสนิเช่ือ และคงความเป็นผู้น าในผลิตภณัฑ์สินเช่ือหลกั 
โดยในส่วนของสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยั ซึ่งเป็นพอร์ตสินเช่ือหลกันัน้ ธนาคารยงัเน้นความร่วมมือกบัพนัธมิตรธุรกิจในการ
น าเสนอแคมเปญสินเช่ืออตัราดอกเบีย้พิเศษให้แก่ลกูค้าทัง้บ้านใหม่ บ้านสัง่สร้าง และกลุ่มลกูค้ารีไฟแนนซ์ รวมทัง้จัด
กิจกรรมการตลาดในพืน้ที่ยทุธศาสตร์ และเสนอบริการเร่ืองบ้านครบวงจรผ่านแอพพลิเคชัน่บนมือถือ สว่นสินเช่ือบคุคล
และสนิเช่ือเงินสดทนัใจ ยงัคงมุง่รณรงค์ความมีวินยัในการช าระหนี ้ควบคูก่ับการน าเสนอสนิเช่ือผา่นช่องทางแอพพลเิคชัน่
ธนาคารบนโทรศพัท์มือถือ (K PLUS) ด้วยกลยทุธ์การวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้าด้วย Machine Learning Program ที่ช่วยให้
ธนาคารปลอ่ยสนิเช่ือได้อยา่งเหมาะสมและอ านวยความสะดวกให้ลกูค้าผู้ใช้บริการ  

 

 เงนิรับฝาก 
เงนิรับฝากแยกตามประเภทบญัช ี

(หน่วย: ล้านบาท) 

 สัดส่วน ยอดเงนิรับฝาก การเปล่ียนแปลง 

 (ร้อยละ) 30 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2561 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
เงนิรับฝากรวม 100.00 1,902,535 1,938,171 (35,636)    (1.84) 
เงินรับฝากกระแสรายวนั 5.46 103,940 104,311 (371) (0.36) 
เงินรับฝากออมทรัพย์ 71.92 1,368,229 1,428,118 (59,889) (4.19) 
เงินรับฝากประจ า 22.62 430,366 405,742 24,624 6.07 

       

ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 ยอดเงินรับฝากรวมของกลุม่ลกูค้าธุรกิจและกลุม่ลกูค้าบคุคลปรับตวัลดลงจากไตรมาส
ก่อน ตามการโยกย้ายเงินฝากของลกูค้ารัฐวิสาหกิจและธุรกิจ ขณะที่ฐานเงินฝากรายย่อยยงัปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง
จากไตรมาสก่อน โดยธนาคารยงัคงน าเสนอการเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคารบนโทรศพัท์มือถือ 
(K PLUS) และออกผลิตภณัฑ์เงินฝากประจ าพิเศษเพื่อตอบโจทย์ความต้องการออมเงิน ควบคู่กบัเสนอการลงทนุอื่นใน
รูปแบบประกนัชีวิตและกองทนุรวมที่หลากหลาย ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยง เพื่อทดแทนเงินฝาก
ประจ าบางสว่นท่ีทยอยครบก าหนด 

 

4.4 การบริหารเงนิ 

 แนวทางการบริหารเงนิ 
ธุรกรรมการกู้ยืมระหวา่งธนาคารประเภทข้ามคืนในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 อยูใ่นระดบัทรงตวัที่อตัราดอกเบีย้เฉลี่ย

ร้อยละ 1.46 ต่อปี สอดคล้องกบัมติคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 และวนัที่ 20 
มิถนุายน 2561 ที่ให้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ระดบัร้อยละ 1.50 ตอ่ปี 

ธนาคารมีแนวทางในการบริหารพอร์ตการลงทนุ ซึง่ค านงึถึงสภาพคลอ่งของธนาคารเป็นเป้าหมายหลกั โดยด ารง
สภาพคลอ่งเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงมีการก าหนดกลยทุธ์การลงทนุให้สอดคล้องกบัการ
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เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ และความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งใน       
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ธนาคารสามารถบริหารสภาพคลอ่งได้เหมาะสมตอ่การเปลีย่นแปลงทางธุรกิจและสถานการณ์ตลาด
เงินตลาดทุน รวมทัง้สร้างรายได้ส่วนเพิ่มจากการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง จากการน าสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนใน
พนัธบตัรรัฐบาลไทยระยะสัน้เมื่อผลตอบแทนในตลาดปรับตวัสงูขึน้ถึงระดบัอตัราดอกเบีย้นโยบายหรือสงูกว่า แต่ลดการ
ถือครองพนัธบตัรรัฐบาลไทยระยะสัน้ เมื่ออตัราผลตอบแทนในตลาดลดลงต ่ากว่าอัตราดอกเบีย้นโยบาย นอกจากนี ้
ธนาคารยงัได้ลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลไทยระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสม 

 

รายได้หลกัจากการบริหารเงนิ 
            (หน่วย: ล้านบาท) 

โครงสร้างรายได้หลักจากการบริหารเงนิ  
(ส าหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 2 
ปี 2561 

ไตรมาสที่ 1 
ปี 2561 

การเปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้รับ1)      
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน2) 74.64 1,795 1,836 (41) (2.29) 
   เงินลงทนุ 25.36 610 436 174 39.91 

รวม 100.00 2,405 2,272 133 5.85 

หมายเหต:ุ  1) เป็นตวัเลขในเชิงการจดัการ  

                                2) รวมรายการเงินให้สนิเช่ือ 

 

ส าหรับรายได้ดอกเบีย้รับจากการบริหารเงินในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 รวมเป็นจ านวน 2,405 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก  
ไตรมาสก่อนจ านวน 133 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับพอร์ตการลงทนุในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ไปยงัเงิน
ลงทนุ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ 

 

 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง  
ธนาคารด ารงเงินฝากกระแสรายวนัที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดโดยเฉลี่ยรายปักษ์แล้วไม่ต ่ากว่าร้อยละ 

1.00 ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมบางประเภท โดยเฉลี่ยของปักษ์วนัที่  30 มิถนุายน 2561 ธนาคารมีเงินฝากที่ธนาคาร
แหง่ประเทศไทยและเงินสดที่ศนูย์เงินสด รวมเป็นจ านวน 26,645 ล้านบาท 
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4.5 ผลการด าเนินงานบริ ัทของธนาคารกสิกรไทย และบริ ัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) 

ผลการด าเนินงานบริ ัทของธนาคารกสิกรไทย 1)   
และบริ ัท เมืองไทยประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ผลการด าเนินงาน 
งวดแรก 
ปี 2561 

งวดแรก 
ปี 2560 

ปี 2560 

บจก.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสิกรไทย สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการ 1,312,048 1,255,372 1,302,686 

ส่วนแบง่การตลาด (ร้อยละ) 18.96 19.08 18.72 
บมจ.หลกัทรัพย์กสิกรไทย ปริมาณการซือ้ขาย 417,328 394,102  811,883 

 ส่วนแบง่การตลาด (ร้อยละ) 2.98 3.87 3.71 
บจก.ลีสซิง่กสิกรไทย ยอดคงค้างสินเช่ือ 100,126 92,993 97,055 
บจก.แฟคเตอรี แอนด์ อีควปิเมนท์ กสิกรไทย ยอดคงค้างสินเช่ือ 18,498 16,628 17,633 
บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ เบีย้ประกนัชีวติรับรวม 50,602 57,895 102,681 
 ส่วนแบง่การตลาด (ร้อยละ) 16.19 19.45 17.06 
หมายเหต:ุ 1) ไมร่วม บจก. ศนูย์วิจยักสิกรไทย เน่ืองจากเป็นบริษัทที่ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจทางการเงิน 

  
ในงวดแรกปี 2561 บริษัทของธนาคารกสกิรไทย และบริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) มีภาพรวมผล

การด าเนินงานเป็นท่ีนา่พอใจ ทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ อนัเนื่องมาจากการร่วมแรงร่วมใจของธนาคารกสิกรไทย 
บริษัทของธนาคารกสกิรไทย และบริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเป็นอนัดบั 1 ในประเภทธุรกิจ
จดัการกองทุนรวม ด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 20.22 และสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการทัง้หมด มีส่วนแบ่ง
การตลาดที่ร้อยละ 18.96 อนัเป็นผลจากความร่วมมือเป็นอย่างดีกับธนาคารในการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า โดยน าเสนอกองทนุใหมไ่ด้แก่ K-EUSMALL เพื่อเพิ่มทางเลอืกในการลงทนุในกลุม่หุ้นขนาดเล็กในทวีป
ยโุรป พร้อมทัง้พฒันาช่องทางการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ K-My Funds อย่างต่อเนื่อง 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมและสื่อสารกบัลกูค้าได้สะดวกยิ่งขึน้ รวมทัง้ให้ค าแนะน าแก่ลกูค้าในการเลือก
ลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ด้วยจุดเด่นในการแสดงผลตอบแทนการลงทุนที่
ชดัเจน และน าเสนอเคร่ืองมือช่วยในการลงทนุส าหรับลกูค้า ทัง้เคร่ืองมือ My Port Simulator ส าหรับการวางแผนพอร์ต
การลงทนุตามความเสีย่งที่ลกูค้ารับได้ และเคร่ืองมือใหม ่Fund Story ส าหรับค้นหาข้อมลูกองทนุเพื่อช่วยในการตดัสินใจ
และติดตามความเคลื่อนไหวราคาและผลตอบแทนย้อนหลงัของกองทนุ รวมถึง My Message เพื่อให้ลกูค้าไม่พลาดทุก
การลงทนุและลงทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ยงัพฒันาแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ  K-My PVD 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่สมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพในการวางแผนเกษียณอายแุละติดตามผลตอบแทน 

บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) มุ่งเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ ทัง้ในด้านงานวิจัย การ
ให้บริการซือ้ขายหลกัทรัพย์ อนพุนัธ์ และงานวาณิชธนกิจ เพื่อตอบโจทย์ทกุไลฟ์สไตล์การลงทนุของลกูค้า โดยให้ข้อมลูบท
วิเคราะห์ที่รวดเร็ว เจาะลกึและครอบคลมุทกุอตุสาหกรรม ควบคู่ไปกบัการพฒันาเทคโนโลยีด้านการลงทนุเพื่อตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมของนกัลงทุนในโลกดิจิทลั อาทิ 1) KS Super Stock Mobile Application ซึ่งได้พฒันาฟังก์ชั่นใหม่ให้
สามารถคดักรองหุ้นตามแนวคิดนกัลงทุนระดบัโลก และเพิ่มฟังก์ชั่นวิเคราะห์ผลการลงทุนตามหุ้นรายตวัที่เคยซือ้ขาย
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ย้อนหลงั 3 ปี 2) KS Super Portfolio ฟังก์ชัน่วิเคราะห์และตรวจสอบประสิทธิภาพการลงทนุที่สมบรูณ์แบบที่สดุ พร้อม
แนะน าแนวทางการปรับพอร์ตลงทนุผ่านคอมพิวเตอร์ 3) KS Stock Plus แอพพลิเคชัน่ใหม่ที่จะอพัเดทข่าว ข้อมลูการ
ลงทนุของหุ้นรายตวัแบบเรียลไทม์พร้อมแจ้งเตือนทกุความเคลื่อนไหว สง่ผลให้ในคร่ึงปีแรกของ 2561 บริษัทมีสว่นแบ่ง
การตลาดที่ร้อยละ 2.98  

บริษัท ลสีซิ่งกสิกรไทย จ ากดั มียอดคงค้างเงินให้สินเช่ือขยายตวัที่ร้อยละ 7.67 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 
2560 ซึง่สอดคล้องกบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ ทัง้นี ้ปริมาณสนิเช่ือใหมท่ี่เติบโตดี สว่นใหญ่มาจาก
สนิเช่ือผู้แทนจ าหนา่ยรถยนต์ ขณะเดียวกนั บริษัทยงัสามารถดแูลคณุภาพสนิทรัพย์ให้อยูใ่นเกณฑ์ที่ดี สะท้อนจากสดัสว่น
สนิเช่ือที่ไมก่่อให้เกิดรายได้ที่อยูใ่นระดบัร้อยละ 1.42 ซึง่ต ่ากวา่คา่เฉลีย่ในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย นอกจากนี ้บริษัทยงั
ปรับปรุงการให้บริการและออกแคมเปญต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้บุคคลและธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลกูค้า 

บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จ ากดั เป็นบริษัทที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองการให้ลีสซิ่งและเช่า
ซือ้เคร่ืองจกัร มียอดสินเช่ือขยายตวัร้อยละ 11.25 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2560 ซึ่งเป็นอตัราการเติบโตที่สงูกว่า
เป้าหมายที่ได้ตัง้ไว้ โดยกระจายตวัในทกุกลุม่อตุสาหกรรมและครอบคลมุทกุพืน้ที่ทัว่ประเทศ นอกจากนี ้ยงัมุ่งเน้นสร้าง
พนัธมิตรกบักลุม่ลกูค้าที่เป็นผู้จ าหน่ายเคร่ืองจกัรอย่างต่อเนื่อง และขยายไปยงัผู้จ าหน่ายเคร่ืองจกัรในอตุสาหกรรมใหม ่
ได้แก่ อตุสาหกรรมหุน่ยนต์ และเทคโนโลยีดิจิทลั รวมทัง้ท างานร่วมกบัผู้ดแูลความสมัพนัธ์ลกูค้าของธนาคารอย่างใกล้ชิด 
เพื่อให้บรรลคุวามส าเร็จในการให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งมีประสทิธิภาพท่ีระดบัความพงึพอใจสงูสดุ 

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ยงัรักษาความเป็นผู้น าในธุรกิจประกนัชีวิต โดยมีสว่นแบง่การตลาด
เบีย้ประกันชีวิตรับรวมร้อยละ 16.19 เป็นอนัดบัที่ 2 ของระบบ อนัเป็นผลจากความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในการ
พฒันารูปแบบกรมธรรม์ที่ตรงกบัความต้องการของลกูค้าแตล่ะกลุม่ ซึง่สง่ผลให้บริษัทยงัสามารถรักษาอนัดบั 1 ในการขาย
ผา่นช่องทางธนาคารอีกด้วย  

 
4.6 เงนิกองทนุตามกฎหมาย 

  ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลกัเกณฑ์ Basel III ทัง้สิน้ จ านวน 
328,415 ล้านบาท แบง่เป็น เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 จ านวน 278,910 ล้านบาท และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 จ านวน 49,505 ล้านบาท 
โดยมีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งรวมเทา่กบัร้อยละ 16.99 ซึง่สงูกวา่อตัราขัน้ต ่าและสว่นเพิ่มตามที่ธนาคารแหง่
ประเทศไทยก าหนดไว้ที่ร้อยละ 10.375 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้   
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อัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรัพย์เสี่ยง1) 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงนิธนาคารกสิกรไทย2)   
(หน่วย: ร้อยละ) 

อัตราส่วนเงินกองทุน          
ตามกฎหมาย 

Basel III  
ขัน้ต ่าและส่วน
เพิ่ม4) ตามที่
ธปท. ก าหนด 

30 มิ.ย. 
2561 

31 มี.ค. 
2561 

ขัน้ต ่าและส่วน
เพิ่ม4) ตามที่
ธปท. ก าหนด 

31 ธ.ค. 
2560 

30 ก.ย. 
2560 

30 มิ.ย. 
2560 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 13) 7.875 15.57 15.41 7.25 15.66 15.91 15.25 
   อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ที ่1  
      ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 6.375 15.57 15.41 5.75 15.66 15.91 15.25 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 - 2.48 2.29 - 2.30 2.32 2.38 
อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้สิน้ 10.375 18.05 17.70 9.75 17.96 18.23 17.63 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
      (หน่วย: ร้อยละ) 

อัตราส่วนเงินกองทุน                
ตามกฎหมาย  

Basel III  
ขัน้ต ่าและส่วน
เพิ่ม4) ตามที่
ธปท. ก าหนด 

30 มิ.ย. 
2561 

31 มี.ค. 
2561 

ขัน้ต ่าและส่วน
เพิ่ม4) ตามที่
ธปท. ก าหนด 

31 ธ.ค. 
2560 

30 ก.ย. 
2560 

30 มิ.ย. 
2560 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 13) 7.875 14.43 14.38 7.25 14.62 14.81 14.25 
   อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ที ่1  
     ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 6.375 14.43 14.38 5.75 14.62 14.81 14.25 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 - 2.56 2.57 - 2.58 2.59 2.62 
อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้สิน้ 10.375 16.99 16.95 9.75 17.20 17.40 16.87 

 
หมายเหต:ุ 1) ไม่นบัรวมก าไรสทุธิของแตล่ะงวด โดยธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้รวมก าไรสทุธิของงวดคร่ึงปีแรกเป็นเงินกองทนุ หลงัจากผ่านการ

ประชุมคณะกรรมการธนาคารตามข้อบังคบัของธนาคาร และรวมก าไรสทุธิของงวดคร่ึงปีหลงัเข้าเป็นเงินกองทนุ หลงัจากผ่านมติท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ยกเว้นกรณีมีผลขาดทนุสทุธิจะต้องน าไปหกัจากเงินกองทนุทนัที ณ วนัสิน้งวดบญัชี   

2) กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสกิรไทย หมายถึง กลุม่ธุรกิจทางการเงินตามการก ากบัแบบรวมกลุม่ ซึง่ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย 
บริษัทของธนาคารกสิกรไทย บริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย บบส.เพทาย และบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีได้รับอนญุาตจาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทยให้อยู่ในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน    

3)  ตามหลกัเกณฑ์ Basel III เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 มีรายการทยอยนบัเข้าหรือหกัออกร้อยละ 20 ต่อปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 
จนครบร้อยละ 100 ในปี 2561 

4)  อตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ่ม เพ่ือรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยให้ธนาคารพาณิชย์ด ารงอตัราส่วน
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของเพิ่มเติมจากการด ารงอตัราส่วนเงินกองทนุขัน้ต ่าอีกปีละร้อยละ 0.625 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นต้นไป จนครบร้อยละ 2.50 ในปี 2562 

 

4.7 อันดับความน่าเช่ือถือ 
ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 อนัดบัความน่าเช่ือถือในด้านต่าง ๆ ของธนาคาร ซึ่งจัดโดยสถาบนัจัดอนัดบัความ

น่าเช่ือถือมดูีส์้ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (Moody’s Investors Service) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสแตนดาร์ด แอนด์ 
พวัร์ (Standard & Poor’s) และสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือฟิทช์ เรทติง้ส์ (Fitch Ratings) ยงัคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อ
เทียบกบั ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 รายละเอียดอนัดบัความนา่เช่ือถือในด้านตา่ง ๆ ของธนาคาร เป็นดงันี  ้

รายละเอียดอนัดบัความนา่เช่ือถือในด้านตา่ง ๆ ของธนาคาร เป็นดงันี ้ 
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อันดับความน่าเชื่อถอืของธนาคารกสิกรไทย 
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 30 มิ.ย. 2561 

มูดีส์้ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส 1)  

   สกุลเงนิต่างประเทศ  

   แนวโน้ม มีเสถียรภาพ 
   ระยะยาว – ตราสารหนีไ้มมี่หลกัประกนัไมด้่อยสิทธิ  Baa1  

                  - เงินฝาก  Baa1 

                  - การประเมินความเสี่ยงของคูส่ญัญา (CR Assessments) Baa1(cr) 

   ระยะสัน้  - ตราสารหนี ้/ เงินฝาก P-2 
                 - การประเมินความเสี่ยงของคูส่ญัญา (CR Assessments) P-2(cr) 
   ฐานอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Baseline Credit Assessment) Baa2 

  สกุลเงนิในประเทศ  
   แนวโน้ม มีเสถียรภาพ 
   ระยะยาว – เงินฝาก  Baa1  
   ระยะสัน้  - ตราสารหนี ้/ เงินฝาก P-2 

สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ 1)  

   อันดับความน่าเชื่อถือสากล   
   แนวโน้ม มีเสถียรภาพ 
   ระยะยาว   BBB+ 
   บตัรเงินฝากระยะยาว   BBB+ 
   ระยะสัน้   A-2 
   บตัรเงินฝากระยะสัน้ A-2 
   ตราสารหนีไ้มมี่หลกัประกนัไมด้่อยสทิธิ (สกลุเงินตา่งประเทศ)  BBB+ 
 ิทช์ เรทติง้ส์ 1)  

  อันดับความน่าเชื่อถือสากล (สกุลเงนิต่างประเทศ)  
   แนวโน้ม มีเสถียรภาพ 
   ระยะยาว BBB+ 
   ระยะสัน้ F2 
   ตราสารหนีไ้มมี่หลกัประกนัไมด้่อยสทิธิ  BBB+ 
   ความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability) bbb+ 
   สนบัสนนุ 2 
   สนบัสนนุขัน้ต ่า           BBB- 

  อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ  
   แนวโน้ม มีเสถียรภาพ 
   ระยะยาว         AA+(tha) 
   ระยะสัน้ F1+(tha) 
   ตราสารหนีด้้อยสิทธิทีน่บัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III AA(tha) 

    หมายเหต:ุ  1) อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ซึง่ถือเป็นระดบัท่ีน่าลงทนุ (Investment Grade) ส าหรับสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือมูดีส้์  

อินเวสเตอร์ เซอร์วิส  สแตนดาร์ด แอนด์ พวัร์ และฟิทช์ เรทติง้ส์ คือ ระดบัตัง้แต่ Baa3 BBB- และ BBB- ตามล าดบั ขณะท่ีใน
กรณีของอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้นัน้ ระดบัท่ีน่าลงทนุส าหรับสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือมูดีส้์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส  
สแตนดาร์ด แอนด์ พวัร์ และฟิทช์ เรทติง้ส์ จะได้แก่ระดบัตัง้แต ่P-3  A-3  และ F3 ตามล าดบั 
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5. การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ  

5.1 การจัดการงานทรัพยากรบุคคล 

ธนาคารให้ความส าคญักับจัดการงานทรัพยากรบุคคลเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ
ตามองค์ประกอบ 4 สว่นหลกั โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้ 

1. การ จัดการงานท รัพยากร บุคคลเพื่ อ ส นับส นุนกล ยุท ธ์ของธนาคาร สู่ดิ จิ ทั ล                   
แบงกิง้ และ Data-Driven Bank  
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ธนาคารได้ปรับโครงสร้างโดยยกระดบักลุม่งานที่เก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึ

ขึน้เป็นฝ่ายงานภายใต้สายงานบริหารยุทธศาสตร์องค์การ จ านวน 2 ฝ่าย ได้แก่ 1) Enterprise Data Analytics 
Department ท าหน้าที่สนบัสนนุการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูให้กบัทกุหนว่ยงานในธนาคาร เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ
ที่หลากหลาย และ 2) Digital Lending Department ที่เน้นการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเพื่อ
เสนอผลติภณัฑ์สนิเช่ือให้กบัลกูค้าผา่นทางช่องทางดิจิทลั  

นอกจากนี ้ธนาคารยังได้ร่วมมือกับ SkillLane สตาร์ทอัพแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อสนับสนุนให้
บคุลากรของธนาคารเข้าร่วมพฒันาทกัษะและศกัยภาพผา่นการเรียนรู้ด้วยตวัเองแบบไร้ขีดจ ากดัทกุที่ทกุเวลาอย่างเสมอ
ภาค เพื่อขบัเคลือ่นความรู้ความสามารถและวฒันธรรมการท างานของพนักงานทัง้องค์กรกว่า 21,000 คน ให้พร้อมรับมือ
กบัการเปลีย่นแปลงไปสูอ่งค์กรในยคุดิจิทลั 

ส าหรับการพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและท างานได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านโครงการ Digital 
Workplace นัน้ ธนาคารได้สือ่ความการใช้เคร่ืองมือการท างานรูปแบบใหม่ต่อผู้บริหาร และผลกัดนักิจกรรมบริหารความ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยจดัการอบรม “Transformation with O365” แก่ตวัแทนฝ่ายงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน าไปปรับใช้ภายในฝ่ายงานตอ่ไป  

2. การจัดการงานทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC+3  
ธนาคารยังคงมุ่งเน้นพฒันาบุคลากรใน AEC+3 อย่างต่อเนื่อง โดยปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ        

ทิศทางการด าเนินธุรกิจตามยทุธศาสตร์ของธนาคาร ตลอดจนพฒันานโยบาย เคร่ืองมือ และกระบวนการด้านทรัพยากร
บคุคลต่าง ๆ อาทิ การจัดปฐมนิเทศเบือ้งต้นก่อนเร่ิมงาน การพฒันาระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกบัเป้าหมายและยทุธศาสตร์ทางธุรกิจ การท าแผนพฒันาพนกังานศกัยภาพส าหรับพนกังานตามต าแหน่ง
งานและรายบคุคล รวมถึงการวางแผนพฒันาเส้นทางอาชีพให้กบัพนกังาน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มระดบัความ
ผูกพันให้กับพนักงานทัง้พนักงานต่างชาติ (Expatriate) และพนักงานท้องถ่ินตัง้แต่วันแรกในการท างาน รวมถึงเพิ่ม
ศกัยภาพให้พนกังานมีความพร้อมในการปฏิบตัิงานปัจจบุนัและงานท่ีจะได้รับมอบหมายในอนาคต 

ส าหรับการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจในฐานะธนาคารท้องถ่ินจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีนนัน้ ได้มีการ
ปรับแผนการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของ
องค์กรในการมุ่งสู่ดิจิทัลแบงกิง้อย่างเต็มรูปแบบ ทัง้ในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางออนไลน์ การปรับ
โครงสร้างการบริหารงานภายใน รวมถึงการปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
เพื่อให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของธนาคาร 
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3. การจัดการงานทรัพยากรบุคคลเพื่อ กสิกร-บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) 
KBTG ได้ด าเนินโครงการความร่วมมือกับทัง้ภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้าน

เทคโนโลยีและบคุลากรร่วมกนั โดยจดักิจกรรมสนบัสนนุการแลกเปลี่ยนความรู้แก่หน่วยงานทัว่ไปและสาธารณะเพื่อย า้
ความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีในการสร้างธนาคารแหง่อนาคตแบบดิจิทลัที่สมบรูณ์แบบ การด าเนินงานส าคญั อาทิ 

-    จดัการประชุม Digital University Forum เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีให้กบัคณะผู้บริหารระดบัสงู
ด้านสารสนเทศจากสถาบนัอดุมศกึษาชัน้น าในประเทศกวา่ 17 แหง่  

-    ร่วมพฒันากลุม่นกัเรียนทนุจากสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี (สสวท.)  
-    ร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสนิในงานสมัมนาวิชาการระดบัปริญญาตรี (Senior Project)  
-    จดังาน Open House ให้กบัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลยัชัน้น าตา่ง ๆ  
-    เป็นพนัธมิตรหลกัจดังาน Google I/O Extended Bangkok 2018 และ Android Conference BKK 2018  
-    เป็นวิทยากรในงานสมัมนาด้านเทคโนโลยีทัง้ที่จดัโดยภาครัฐและเอกชน  
-    จดัโครงการ K Talent Engagement and Networking ขึน้ที่เมืองซีแอตเทิล ซานฟรานซิสโก และเซาท์เบย์ 

(ซิลคิอนวลัเลย์) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพดูคยุวิสยัทศัน์ของธนาคารกสิกรไทย และ KBTG กบั Tech-
Talent และนกัศกึษาไทย  

 

4. การด าเนินงานอ่ืนๆ ในการจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลของธนาคาร 
- ด้านการรับสมัครบุคลากร: เน้นจดักิจกรรมเก่ียวกบัการสรรหาบคุลากรที่มีศกัยภาพ และด าเนินโครงการ

สร้างภาพลกัษณ์ของธนาคาร อาทิ งาน Career Day เพื่อค้นหาผู้มีความสามารถด้านการวิเคราะห์สินเช่ือ 
เจ้าหน้าที่ดแูลลกูค้า และเจ้าหน้าที่แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม Job Fair และ 
Campus Roadshow กบัมหาวิทยาลยักลุม่เป้าหมาย เพื่อสร้างความสมัพนัธ์กบัอาจารย์และพดูคยุกิจกรรม
ที่จะด าเนินการร่วมกนัในระยะยาว รวมทัง้การเป็นสว่นหนึ่งในหลกัสตูรการเรียนการสอนเน้นให้ความรู้เชิง
ปฏิบตัิ 

- ด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน: ด าเนินการพฒันาภาวะผู้น าผ่านโครงการ K-Coaching Academy 
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะการโค้ชตามมาตรฐานสากล (International Coaching 
Federation: ICF) แก่กลุ่มผู้บริหาร ในขณะเดียวกัน ยงัจัดโปรแกรม “พี่อยากโค้ช น้องอยากคุย” โดยเปิด
โอกาสให้กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง และพนักงานทั่วทัง้ธนาคารมีโอกาสได้ เลือกผู้บริหารในระดับ
ผู้บริหารฝ่ายและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการมาเป็นโค้ชของตนเอง นอกจากนี ้ยงัมีการรณรงค์ผา่นกิจกรรมและ
สือ่ตา่ง ๆ ในการสง่เสริมให้เกิดการโค้ชอยา่งตอ่เนื่องทัว่ทัง้องค์กร  

- ด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงานและความผูกพันกับองค์กร: โดยวิเคราะห์ผลส ารวจความ
ผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และจัดท าแผนพัฒนาและส่งเสริมความผูกพนัของพนักงานในระดับ
ธนาคารและระดบัสายงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบัพนกังาน ส าหรับแผนงานในระดบัธนาคารจะ
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัและสนบัสนนุทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อปรับเปลีย่นสถานท่ีท างานให้สอดรับกบัการ
ท างานในรูปแบบของ Smart Workplace อาทิ การประชุมผ่านระบบ Skype การจัดสถานที่ท างานใน
รูปแบบ Co-working Space เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีแผนงานที่จะจดัรถรับ-สง่พนกังานตามจุดจอดรถใน
บริเวณใกล้เคียงธนาคาร พร้อมทัง้ประสานงานกบัสถานที่จอดรถดงักลา่วเพื่อติดตัง้กล้องวงจรปิดโดยรอบ 
เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภยัให้พนกังาน  
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- ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร: จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ บริหารต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ของธนาคารและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ผ่านกิจกรรมภายใต้ช่ือ “VP 
Retreat: K-Unity “Become Data Driven Bank” ซึ่งจดัต่อเนื่องจากปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อสง่เสริมให้เกิด
ความคิดริเร่ิมสิง่ใหม ่และความร่วมมือร่วมใจกนัตามคา่นิยมหลกัของธนาคาร 

- ด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ: จัดการประชุมคณะกรรมการลกูจ้างในระบบทวิภาคี
ระหว่างผู้บริหารของธนาคารกับคณะกรรมการลกูจ้าง ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการ
ปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับธนาคาร 
ขณะเดียวกัน ยังจัดให้มีการประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานธนาคารกสิกรไทย และสหภาพแรงงาน
ผู้บงัคบับญัชาธนาคารกสิกรไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดของพนกังานเก่ียวกบักฎเกณฑ์ของ
หนว่ยงานทางราชการ ซึง่ถือเป็นโจทย์ที่ต้องร่วมกนัแก้ไขเพื่อให้พนกังานปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด อนัเป็น
ปัจจยัส าคญัที่จะช่วยให้พนกังานสามารถสง่มอบบริการที่ดีให้แก่ลกูค้าได้อย่างถกูต้อง และลดความเสี่ยง
หรือความเสียหายจากการปฏิบตัิงานลงได้อย่างมีนยัส าคญั นอกจากนี ้ยังได้ให้ค าปรึกษาแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศในกลุ่ม AEC และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏิบตัิได้อย่างถกูต้องและลดความเสีย่งจากการปฏิบตัิตามข้อกฎหมายของแตล่ะประเทศอีกด้วย 

- ด้านการสื่อความเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อเศร ฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปณิธาน “กรีน 
ดีเอ็นเอ”: จัดกิจกรรมสร้างความยั่ง้ยืนให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลายจังหวดัน่าน ในด้านความรู้ทาง
การเงินอย่างสร้างสรรค์และมีวินยั ภายใต้โครงการ AFTERKLASS ด าเนินการรณรงค์โครงการท าดี ท าได้ 
100,000 ชัว่โมง อยา่งตอ่เนื่อง โดยในคร่ึงปีแรกสามารถสะสมชัว่โมงความดีของพนกังานกสิกรไทยได้แล้ว
ถึง 52,558 ชัว่โมง 

 

5.2  การจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 กลุ่มบริษัท KBTG ได้ด าเนินการศึกษาและพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปแบบใหม ่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์กลยทุธ์ของธนาคารในการรักษาความสามารถด้านการแข่งขนัและเป็นผู้น าการให้บริการ
ดิจิทัลแบงกิง้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของพฤติกรรมผู้ บริโภคและความท้าทายจากการแข่งขันที่มี
เทคโนโลยีเป็นตวัน า โดยการด าเนินงานท่ีส าคญัมีดงันี ้ 

 K PLUS Platform: แพลตฟอร์มบนโทรศพัท์มือถือของธนาคารกสกิรไทย ประกอบด้วย 3 บริการ ได้แก่  
1. แอพพลเิคชัน่ธนาคารบนโทรศพัท์มือถือ (K PLUS): ซึง่มีการด าเนินงานท่ีส าคญั อาทิ  

1.1 น าเสนอสินเช่ือส่วนบุคคลและสินเช่ือเอสเอ็มอีผ่านเมนู Life K PLUS ในแอพพลิเคชัน่ธนาคารบน
โทรศพัท์มือถือ (K PLUS) ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มา
วิเคราะห์หาลกูค้ากลุม่เป้าหมาย 

1.2 เพิ่มฟีเจอร์การจ่ายเงิน Pay with K PLUS บนเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นช่องทางการช าระเงินแบบใหม่ที่อ านวย
ความสะดวกให้ลกูค้าช าระเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัท์มือถือ (K PLUS) ได้โดยไม่ต้อง
ออกจากแอพพลเิคชัน่แมสเซนเจอร์ ท าให้ไม่ต้องจดจ าเลขที่บญัชีและไม่โอนผิดบญัชี รวมทัง้ยงัสง่สลิป 
ยืนยนัการช าระเงินให้ผู้ขายอตัโนมตัิ 

1.3 เช่ือมตอ่กบัแอพพลเิคชัน่ CU Nex ในการออกบตัรเดบิตให้แก่นิสติของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยไม่
ต้องไปติดตอ่ที่สาขาธนาคาร 



 

 35 

2. แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศพัท์มือถือเพื่อธุรกิจลกูค้าเอสเอ็มอี  (K PLUS SME): อยู่ระหว่างศึกษา
พฤติกรรมลกูค้าเพื่อน าผลตอบรับมาปรับปรุงและวางแผนพฒันาฟีเจอร์ในอนาคต 

3. แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศพัท์มือถือส าหรับร้านค้า (K PLUS SHOP): พฒันาเพิ่มฟังก์ชั่นการเปิด            
K PLUS SHOP เป็นรายสาขา เพื่อให้เหมาะสมกบักิจการท่ีมีเจ้าของรายเดียวแตม่ีเครือขา่ยสาขาจ านวนมาก 
โดยจะบนัทกึธุรกรรมการเงินไปรวมที่บญัชีบริษัทแม่บญัชีเดียว และมีการออกรายงานให้ลกูค้าสามารถเห็น 
รายการจากสาขาต่าง ๆ ได้ นอกจากนี ้ยงัมีฟังก์ชัน่ให้ร้านค้าสาขาสามารถสร้างคิวอาร์โค้ดของตนเองและ
แยกรับการแจ้งเตือน (Notification) เพื่อลดความสบัสนขณะรับเงินได้ โดยที่เจ้าของกิจการสามารถเห็น
รายการแจ้งเตือนของทกุสาขา  

  ขณะเดียวกนั ในสว่นของ K PLUS LIFESTYLE ได้มีการขยายการเสนอสิทธิพิเศษให้ลกูค้า K PLUS โดยเพิ่ม
ดีลสนิค้าพิเศษที่มีคณุภาพในหมวดตา่ง ๆ ทัง้สนิค้าดิจิทลัและสินค้าทัว่ไป และยงัได้พฒันาระบบเพื่อรองรับฟังก์ชัน่
ส าหรับให้ K PLUS SHOP เสนอขายสนิค้าบน K PLUS LIFESTYLE ได้ 

 K PLUS Beacon: แอพพลิเคชัน่แรกของไทยที่ช่วยเพิ่มศกัยภาพให้กบัผู้บกพร่องทางการมองเห็น โดยร่วมกบั
บริษัท บีคอน อินเตอร์เฟส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคสตาร์ทอัพภายใต้การร่วมทุนของธนาคารกสิกรไทย พัฒนา
แอพพลิเคชัน่ส าหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นและผู้สงูอาย ุ รวมไปถึงคนทัว่ไป ให้สามารถท าธุรกรรมการเงินออนไลน์
ผา่นโทรศพัท์มือถือได้ด้วยตนเองอยา่งมัน่ใจ โดยไมต้่องมองหน้าจอ มีความเป็นสว่นตวั สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั โดย
บริการหลกับนแอพพลิเคชัน่ ประกอบด้วย การถามยอด โอนเงิน เติมเงิน และจ่ายบิล ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภยั
มาตรฐานเดียวกบัธนาคารบนโทรศพัท์มือถือ (K PLUS) ซึง่ผา่นการทดลองให้บริการแล้วและอยู่ระหว่างจดัท าแผนพฒันา
ส าหรับน าไปใช้งานจริง  

 ศึก าและพัฒนาระบบ Application Programming Interface (API) Manager ขยายการใช้งานของ Open 
API โดยร่วมมือกบัเฟซบุ๊กในการเช่ือมตอ่เพื่อให้ผู้ประกอบการบนเฟซบุ๊กสามารถรับช าระเงินผา่นแอพพลเิคชัน่ธนาคารบน
โทรศพัท์มือถือ (K PLUS) สว่น K PLUS SHOP common API ได้เปิดให้คู่ค้าสามารถต่อเช่ือมเพื่อสร้างคิวอาร์โค้ดส าหรับ
รับช าระเงินจากโมบายแบงกิง้ตา่ง ๆ โดยขยายขอบข่ายคู่ค้าอย่างครบวงจรตัง้แต่บริษัทที่ผลิต POS System บริษัทขนสง่
สนิค้า และตู้ขายสนิค้าอตัโนมตัิ 

 พัฒนาเทคโนโลยีในการน า Machine Learning มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของธนาคาร โดยน าเสนอสินเช่ือ
บคุคลผา่นแอพพลเิคชัน่ธนาคารบนโทรศพัท์มือถือ (Machine Lending) ด้วยการน าเทคโนโลยี AI มาสร้างโมเดลอจัฉริยะ
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้าทัง้พฤติกรรมด้านการเงินและความต้องการ ก่อนน าเสนอสินเช่ือให้กบัลกูค้าบคุคลและลกูค้า
เอสเอ็มอีผา่นเมน ูLife PLUS ในแอพพลเิคชนัธนาคารบนโทรศพัท์มือถือ (K PLUS) โดยมีขัน้ตอนการขอรับสินเช่ือเพียง 3 
ขัน้ตอน คือ 1) เลอืกข้อเสนอ 2) ธนาคารพิจารณาอนมุตัิ 3) คลกิตกลงรับสนิเช่ือ จากนัน้เงินจะโอนเข้าบญัชีลกูค้าทนัที ไม่
ต้องใช้หลกัประกนัและไมต้่องยื่นเอกสาร 

 พัฒนา ังก์ชั่นการใช้งานเทคโนโลยด้ีานการบันทึกข้อมูลธุรกรรมทางการเงนิ (Blockchain) เพื่อให้ตอบ
โจทย์ธุรกิจมากขึน้ โดยขยายการพฒันาไฮเปอร์เลจเจอร์ (Hyperledger) ส าหรับธุรกรรมการออกหนงัสือค า้ประกนับน 
Blockchain เพิ่มเติมจากที่ให้บริการกบัลกูค้าสหบรรษัทธุรกิจบางรายไปก่อนหน้านี ้นอกจากนี ้ยงัอยู่ระหว่างการเก็บ
ข้อมลูการใช้งานและความต้องการของลกูค้า เพื่อก าหนดมาตรฐานเอกสารบน Blockchain ส าหรับใช้งานและพฒันา
ระบบร่วมกบัธนาคารพาณิชย์อื่น  
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  พัฒนาเทคโนโลยีการรู้จักลูกค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (National Digital Identity) โดยร่วมมือกับ
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และธนาคารพาณิชย์อื่น ในการจดัตัง้คณะท างานออกแบบ
และพฒันาการให้ข้อมูลระหว่างธนาคาร เพื่อสร้างระบบการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ส าหรับรองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยคาดว่าจะเร่ิมทดลองใช้งานกบัธุรกรรมการเปิดบญัชีแบบออนไลน์ได้
ในไตรมาสที ่3 ปี 2561 
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Disclaimer 

บทความบางบทความที่ปรากฏอยูใ่นฉบบันีเ้ป็นบทความคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statement) เก่ียวกับฐานะทางการเงินและ
การด าเนินงานของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ซึ่ง ธนาคารได้จดัท าบทความดงักล่าวโดยอาศยัสมมติฐานหลาย
ประการ รวมทัง้อาศยัข้อมลูทางการเงินและข้อมลูอ่ืน ๆ ที่ได้มาจากแหล่งข้อมลูภายนอกเท่าที่มีอยู่  ณ วนัที่ที่บทความดงักล่าวได้ถกูจดัท าขึน้ 
บทความที่มีค าเช่นว่า “คาดว่า” “เชื่อว่า” “ประมาณว่า” เป็นต้น นัน้จัดเป็นบทความคาดการณ์ในอนาคตซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนและ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ในอนาคตต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 
หรือกฎระเบียบระดบัโลกหรือระดบัประเทศ ธนาคารไม่จ าต้องปรับปรุงบทความคาดการณ์ในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับเหตกุารณ์ปัจจบุนั 
ดงันัน้ ผู้ รับข้อมลูจงึต้องศกึษาบทความด้วยความระมดัระวงัและใช้วิจารณญาณของตนเองก่อนการตดัสินใจลงทนุหรือเข้าท าธุรกรรม 
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