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บทสรุ ปผู้บริหารของรายงานคาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
สาหรับไตรมาสสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสแรก สะท้ อนภาพการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจไทย
จากแรงขับเคลือ่ นหลักในภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ขณะที่การใช้ จ่ายในประเทศและการลงทุนทยอยปรับตัวดีขึ ้น
อย่างไรก็ตาม การเติบโตดังกล่าวยังต้ องใช้ เวลาเพื่อให้ มีการกระจายตัวอย่างทัว่ ถึง ขณะที่ภาคธุรกิจยังต้ องเผชิญความ
ท้ าทายทังจากภาวะการแข่
้
งขันในรู ปแบบใหม่ ที่เป็ นผลของการเข้ าสู่ยคุ ธุรกิจดิจิทลั ที่เทคโนโลยีพฒ
ั นาอย่างก้ าวกระโดด
และภาวะตลาดไร้ พรมแดนหลังการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้ านเศรษฐกิจ โลก
จากแรงกดดันด้ านสงครามการค้ าระหว่างประเทศเศรษฐกิจหลัก รวมทังการด
้
าเนินนโยบายการเงินที่อาจแตกต่างกัน ซึ่ง
จะส่งผลให้ เกิดความผันผวนของค่าเงินบาทและทิศทางอัตราดอกเบี ้ย
นอกจากนี ้ ปั จจัยด้ านการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของลูกค้ าจากอิทธิพลความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี การปรับตัว
ของหน่วยงานกากับดูแลและเกณฑ์การกากับ ต่าง ๆ ตลอดจนการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้นจากคู่แข่งทังที
้ ่เป็ นสถาบันการเงินและ
ไม่ใช่สถาบันการเงิน ทาให้ ธนาคารยังมุง่ เน้ นกลยุทธ์เสริ มสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าผ่านช่องทางดิจิทลั เพื่อตอกย ้าความ
เป็ นผู้นาดิจิทลั แบงกิ ้งและสนับสนุนประเทศไทยเข้ าสูส่ งั คมไร้ เงินสด โดยขยายความสามารถในการให้ บริ การผ่านช่องทาง
ดิจิทลั อย่างต่อเนื่องเพื่อ กระตุ้นให้ ลกู ค้ าทาธุรกรรมผ่านช่องทางดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อต้ นทุนการบริ หารจัดการเงินสด
ของธนาคารและลูกค้ า รวมทังลดต้
้ นทุนให้ ระบบเศรษฐกิจในระยะยาว
ขณะเดียวกัน ธนาคารกสิกรไทยและบริ ษัทของธนาคารกสิกรไทย ยังมุ่งเน้ นการสร้ างขีดความสามารถในการ
เติบโต สร้ างผลตอบแทนและคงความเป็ นผู้นาธุรกิจที่ยงั่ ยืนในระยะยาว โดยดาเนินยุทธศาสตร์ หลักในการยึดลูกค้ าเป็ น
ศูนย์กลาง (Customer Centricity) พร้ อมกาหนดเป้าหมายสูก่ ารเป็ นแพลตฟอร์ มหนึ่งเดียวที่ลกู ค้ าเลือกเพื่อ ตอบโจทย์ทกุ
ด้ านของชีวิต (Customers’ Life Platform of Choice) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ กบั ลูกค้ า ตามปณิธาน “บริ การทุก
ระดับประทับใจ” โดยประสานความร่ วมมือกับเครื อข่ายพันธมิตรธุรกิจทางการเงินและธุรกิจที่ไม่ใช่การเงินทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ โดยคานึงถึงความคาดหวังทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของลูกค้ า การคุ้มครองผู้บริ โภค และการคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคลเป็ นสาคัญ ภายใต้ แนวทางการบริ หารความเสีย่ งเชิงรุกแบบบูรณาการ เพื่อรักษาความมัน่ คงในฐานะสถาบันการเงิน
ชันน
้ า และสามารถรับมือกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างทันท่วงที
จากการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ด้านธุรกิจ ส่งผลให้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ
จานวน 10,917 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 151 ล้ านบาทจากไตรมาสก่อน หรื อร้ อยละ 1.40 อันเป็ นผลมาจากรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
เพิ่มขึ ้นจานวน 671 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.83 โดยมีอตั ราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ สทุ ธิอยู่ที่ระดับร้ อยละ
3.39 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากไตรมาสก่อน และยังอยู่ในระดับของเป้าหมายที่วางไว้ ที่ร้อยละ 3.2-3.4 ขณะที่รายได้ ที่มิใช่
ดอกเบี ้ย ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อน 1,125 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.45 แม้ ว่ารายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิจะ
ลดลงจากผลกระทบของการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทั ลก็ ตาม นอกจากนี ้ ค่าใช้ จ่ายจากการ
ดาเนินงานอื่น ๆ เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจานวน 686 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.29 แต่เป็ นอัตราการเพิ่มที่น้อยกว่า
รายได้ รวมสุทธิ ทาให้ อตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิ (Cost to Income
Ratio) อยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 41.07 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน และอยู่ในระดับที่ดีกว่าเป้าหมาย สาหรับการตังส
้ ารองค่า
เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในไตรมาสนี ้ ยังเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากไตรมาสก่อน ขณะที่สถานะเงินกองทุนมีความแข็งแกร่ งเพียงพอ
สาหรับรองรับความเสี่ยงและอยู่ในระดับที่สงู กว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด โดยอัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้นต่อ
สินทรัพย์เสีย่ งของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยตามหลักเกณฑ์ Basel lll อยู่ที่ร้อยละ 18.05 และอัตราส่วนเงินกองทุน
ชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 15.57
ก

จากการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ทงหมด
ั้
ส่งผลให้ ธนาคารกสิกรไทยและบริ ษัทของธนาคารกสิกรไทยสามารถบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจที่ดี และได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางจากหน่วยงานทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
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1. ภาวะแวดล้ อมที่มีผลต่ อการดาเนินงาน
1.1 ภาวะเศร ฐกิจโลกและเศร ฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561

การเปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน (ร้ อยละ)

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการทางการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และคู่ค้าสาคัญโดยเฉพาะจีน ยังคงเป็ นประเด็นที่
ถูกจับตาอย่างใกล้ ชิดตลอดครึ่ งแรกของปี 2561 แม้ ว่ารายงานแนวโน้ มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(IMF) ฉบับล่าสุด จะยัง คงตัวเลขคาดการณ์ อัตราการขยายตัว ของเศรษฐกิ จ โลกในปี 2561 ไว้ ที่ ร้อยละ 3.9 ดัง เดิ ม
เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้ มที่จะได้ รับแรงหนุนจากการปรับลดภาษี และการเพิ่มการใช้ จ่ายของรัฐบาลสหรัฐฯ
ขณะทีป่ ระเทศที่พฒ
ั นาแล้ วหลายประเทศ อาทิ ยูโรโซน ญี่ปนุ่ และอังกฤษ อาจมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากความไร้ เสถียรภาพทางการเมือง นอกจากนี ้ ความเสี่ยงจากความตึงเครี ยดของสถานการณ์
การค้ า โลกที่เ พิ่มขึน้ อาจมีผลกระทบต่อ ความเชื่ อ มั่นของนัก ลงทุน และกดดันแนวโน้ ม การฟื ้น ตัว ในระยะกลางของ
เศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ
สาหรับทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางชัน้ นาของโลกนัน้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจยังคง
ปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางญี่ ปนุ่ อาจเริ่ ม ปรับลด
มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริ มาณลง ซึง่ สะท้ อนแรงกดดันของอัตราดอกเบี ้ยในหลายประเทศทัว่ โลกที่คงจะทยอย
ปรับตัวเข้ าสูท่ ิศทางขาขึ ้นในระยะข้ างหน้ า อย่างไรก็ดี ความเสีย่ งต่อการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจจากประเด็นความขัดแย้ งทาง
การค้ า อาจทาให้ ธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ กาหนดท่าทีเชิงนโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง ประกอบกับการดูแล
ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ ายระหว่างประเทศ ซึ่งคงมีผลต่อเนื่องมายังความเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปลีย่ น ตลอดจนต้ นทุนทางการเงินอื่น ๆ
สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในไตรมาส
อัตราการขยายตัวของเศร ฐกิจไทย
ที่ 2 ปี 2561 ขยายตัว จากช่วงเดียวกันปี ก่อน
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ร้ อยละ 4.6 ต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้ อยละ 4.9
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อัตราเงินเ ้ อทั่วไป
-2
ใช้ จ่ า ยภายในประเทศ ทัง้ ในส่ว นการบริ โภค
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
และการลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจนการใช้
ปี
ปี
ปี
ปี
จ่ า ยของภาครั ฐ ต่ า งมี ทิ ศ ทางการฟื ้ น ตั ว ที่
ที่มา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงพาณิชย์
ชัดเจนมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน สาหรับแนวโน้ มของ
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจอาจขยายตัวได้ ที่ระดับร้ อยละ 4.5 ขณะที่ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้ อ
ทัว่ ไป คาดว่าจะอยูท่ ี่ร้อยละ 1.1 โดยอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของไทยอาจจะทรงตัวอยู่ที่ระดับร้ อยละ 1.50 ในช่วงเวลาส่วน
ใหญ่ของปี 2561 เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื น้ ตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจภายในประเทศ
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1.2 ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ และการแข่ งขัน
ธนาคารพาณิชย์มีกาไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนและไตรมาสก่อน โดย
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า ผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นเกิดจากธนาคารส่วนใหญ่มีคา่ ใช้ จ่ายในการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สูญ
และหนี ้สงสัยจะสูญลดลง ประกอบกับภาพรวมสินเชื่อที่เติบโตสูงขึ ้น ทาให้ รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ และอัตราผลตอบแทน
สินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ สทุ ธิ ปรับตัวสูงขึ ้น ส่วนรายได้ ที่ไม่ใช่ดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์นนั ้ ปรับ ตัวลดลงจากการ
ยกเลิกค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางดิจิทลั ประกอบกับรายได้ จากการรับประกันภัยชะลอตัวลง สาหรับ
สัดส่วนเงินให้ สนิ เชื่อด้ อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 นัน้ ทรงตัวในระดับใกล้ เคียงกับ ณ ไตรมาสที่ 1 ปี
2561 เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีการติดตามและบริ หารจัดการคุณภาพสินทรัพย์เชิงรุก
ณ สิ ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เงินให้ สินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิ ชย์ไทย 14 แห่ง ขยายตัวร้ อยละ 5.02 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เร่งตัวขึ ้นจากที่ขยายตัวร้ อยละ 4.6 ณ สิ ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ขณะที่เงินฝากขยายตัวที่ร้อยละ
5.78 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
สาหรับแนวโน้ มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในช่วงที่เหลือของปี 2561 คาดว่า เงินให้ สนิ เชื่ออาจเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง
โดยมีอานิสงส์จากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม อย่างไรก็ดี รายได้ ที่ไม่ใช่ดอกเบี ้ยจะยังเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องจาก
การทยอยรับรู้ผลกระทบจากการปรับลดค่าธรรมเนียมธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี ้ ธนาคารพาณิช ย์
ยังคงต้ องเตรี ยมความพร้ อมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเข้ าสูเ่ กณฑ์มาตรฐานเงินกองทุนตาม Basel III ในปี 2562 รวมถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (IFRS 9) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในระยะข้ างหน้ า โดยกฎเกณฑ์ดงั กล่าว อาจมีผลต่อ
การด าเนิ นธุ ร กิ จ ของธนาคารพาณิ ช ย์ ทัง้ ในประเด็ นที่ เ กี่ ย วกับ การตัง้ สารอง การค านวณความเสี่ย ง และการดารง
เงิ น กองทุน รวมไปถึ ง รู ป แบบการดาเนิ นธุ ร กิ จ ซึ่ง ส่วนหนึ่งจะเชื่ อมโยงไปถึ งความท้ า ทายที่ ก าลัง เกิ ด ขึน้ จากการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีทางการเงิน อันเปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ โภคมีทางเลือกในการทาธุรกรรมทางการเงินเพิ่ม
มากขึ ้น

1.3 การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
กฎเกณฑ์และกฎหมายที่สาคัญ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ซึ่งมีผลต่อการดาเนินงานของธนาคารกสิกรไทยและ
บริ ษัทของธนาคารกสิกรไทย สรุปได้ ดงั นี ้

 พระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสินทรั พย์ ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และพระราชกาหนดแก้ ไข
เพิ่มเติมประมวลรั ฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561
กฎหมายทังสองฉบั
้
บนี ้กาหนดให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเป็ นผู้รักษาการตามกฎหมาย โดยให้ อานาจ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และการกากับควบคุมสินทรัพย์
ดิจิทลั และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั เพื่อประโยชน์ในการเป็ นเครื่ องมือระดมทุนโดยสุจริ ต และมีการคุ้มครองผู้ลงทุน
ไม่ให้ ถกู ฉ้ อฉลหรื อหลอกลวง รวมทังป
้ ้ องกันการนาสินทรัพย์ดิจิทลั ไปใช้ สนับสนุนธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ดังสรุปสาระสาคัญต่อไปนี ้
1. กาหนดนิยามของสินทรัพย์ ดิจิทัล: โดยให้ รวมถึงคริ ปโทเคอร์ เรนซี (หน่วยข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทาหน้ าที่
เป็ นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ น) และโทเคนดิจิทลั (หน่วยข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ ร่วมลงทุนในโครงการ/
กิจการ หรื อเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สินค้ า/บริ การ/สิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง) ทังนี
้ ้ หลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์ ที่แม้ จะอยู่ในรู ปของหน่วยข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ให้ ถือเป็ นคริ ปโทเคอร์ เรนซี และ
โทเคนดิจิทลั
2. กาหนดหลักเกณฑ์ การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ ต่อประชาชน: ผู้เสนอขายต้ องเป็ นบริ ษัท
จากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัดเท่านัน้ โดยต้ องยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่างหนังสือชี ้ชวนให้ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ อนุญาต ซึ่งจะเสนอขายได้ เฉพาะต่อผู้ลงทุนตาม
ประเภทที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด และต้ องเสนอขายผ่านผู้ให้ บริ การ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (Initial Coin Offering Portal) อีกทังภายหลั
้
งเสนอขายจะต้ องจัดทารายงาน
และส่งรายงานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะการเงินต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
3. กาหนดหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจสินทรั พย์ ดิจิทัล : 3 ประเภท คือ (1) ศูนย์ซื ้อขายสินทรัพย์ดิจิทลั
(2) นายหน้ าซื ้อขายสินทรัพย์ดิจิทลั และ (3) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทลั โดยต้ องได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลัง สาหรับผู้ประกอบธุรกิจเดิมต้ องยื่นขออนุญาตภายใน 90 วัน เพื่อคงสถานะธุรกิจก่อน
ได้ รับการอนุญาตหรื อไม่อนุญาต ทังนี
้ ้ การประกอบธุรกิจต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
4. กาหนดหลักเกณฑ์ เพื่อจัดเก็บภา ีเงินได้ บุคคลธรรมดา: โดยให้ ผ้ จู ่ายเงินได้ หกั ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้ อยละ 15 ของเงินได้ พงึ ประเมิน ดังนี ้ (1) เงินส่วนแบ่งกาไรหรื อผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้
จากการถือหรื อครอบครองโทเคนดิจิทลั (2) ผลประโยชน์ที่ได้ จากการโอนคริ ปโทเคอร์ เรนซีและโทเคนดิจิทลั
เฉพาะซึง่ ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุน
ทังนี
้ ้ การดาเนินงานในส่วนของธนาคารยังคงต้ องถือปฏิบตั ิตามหนั งสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.
(23)ว.276/2561 เรื่ อง ขอความร่ วมมือ สถาบันการเงิ นไม่ใ ห้ ท าธุ รกรรมที่ เกี่ ยวข้ อ งกับคริ ป โทเคอร์ เรนซี ลงวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2561 อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อยู่ระหว่างการออกประกาศเกี่ ยวกับการประกอบธุรกิ จสินทรั พย์ ดิจิทัล เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายทัง้ สองฉบับ ซึ่ง
ธนาคารในฐานะสถาบันการเงินภายใต้ การกากับ คงต้ องรอความชัดเจนของประกาศฉบับใหม่ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เพื่อปฏิบตั ิตามแนวทางได้ อย่างถูกต้ อง

 หลักเกณฑ์ ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ออกประกาศ ธปท. ที่ สนส. 10/2561 เรื่ อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และ
สนส. 11/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ ความเห็นชอบการแต่งตังกรรมการ
้
ผู้จดั การ ผู้มีอานาจในการจัดการหรื อ
ที่ปรึกษาทางการเงิน มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 23 มิถนุ ายน 2561 สรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
1. กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงอุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่ธนาคารอย่าง
เต็มที่ เช่น กรรมการแต่ละคนต้ องมีส่วนร่ วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ ในการ
ประชุมอย่างเต็มความสามารถ ผู้บริ หารระดับสูงต้ องไม่ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นพนักงานเต็มเวลาที่องค์ กรอื่น
ตลอดจนกากับดูแลความเสีย่ งและเสริ มสร้ างธรรมาภิบาลในองค์กร เป็ นต้ น
2. ปรั บ เงื่ อ นไขให้ ก รรมการอิ สระด ารงต าแหน่ง ต่อ เนื่ อ งได้ ไม่ เ กิ น 9 ปี และให้ มี ก รรมการที่ มี ค วามรู้ หรื อ
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้ อย 1 คน รวมทังให้
้ จดั ตังคณะกรรมการก
้
ากับความเสี่ยงเพื่อ
ช่วยคณะกรรมการของธนาคารในการกากับดูแลความเสีย่ ง
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3. ให้ ขอความเห็นชอบผู้บริ หารในตาแหน่งสูงสุดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยทุก 4 ปี
4. ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลด้ านธรรมาภิบาลเพิ่มเติม เช่น ข้ อมูลการถูกเปรี ยบเทียบปรับที่มีนยั สาคัญโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวแล้ ว

 หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับแผนล่ วงหน้ ารองรับการเสริมสร้ างความมั่นคงและแก้ ไขปั ญหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ออกประกาศ ธปท. ที่ สนส. 16/2561 เรื่ อง การกาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์เตรี ยมแผน
ล่วงหน้ ารองรับการเสริ มสร้ างความมัน่ คงและแก้ ไขปั ญหา มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 23 มิถนุ ายน 2561 สรุ ปสาระสาคัญ
ดังนี ้
1. ธนาคารต้ องจัดทาแผนล่วงหน้ ารองรับการเสริ มสร้ างความมัน่ คงและแก้ ไขปั ญหา เพื่อ ให้ มีกลไกการจัดการ
ในกรณีที่ธนาคารหรื อกลุ่มธุรกิจทางการเงินประสบภาวะวิกฤตทางการเงินไว้ ล่วงหน้ าอย่างเป็ นระบบ โดย
ต้ องจัดทาแผนให้ เหมาะสมกับลักษณะและความซับซ้ อนของโครงสร้ างและการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
ตลอดจนกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ปริ มาณธุรกรรม และความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ อง โดยมีการทบทวนแผนอย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ อีกทังก
้ าหนดให้ ต้องติดตามและรายงานการจัดทา
และการทบทวนแผนต่อคณะกรรมการธนาคารหรื อคณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมาย
2. ต้ องนาส่งแผนให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 30 วันหลังจากที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ของธนาคาร ภายในเดือนมิถนุ ายนของทุกปี โดยนาส่งครัง้ แรกในเดือนมิถนุ ายน 2562
ธนาคารอยูร่ ะหว่างจัดให้ มีกระบวนการรองรับหลักเกณฑ์ดงั กล่าวซึง่ คาดว่าจะแล้ วเสร็ จ ตามที่ทางการกาหนด
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2. การบริหารความเสี่ยงและปั จจัยความเสี่ยง
2.1 ความเสี่ยงด้ านเครดิต
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสแรก สะท้ อนภาพการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจไทย
จากแรงขับเคลือ่ นหลักในภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ขณะที่ การใช้ จ่ายในประเทศและการลงทุนทยอยปรับตัวดีขึ ้น
อย่างไรก็ตาม การเติบโตดังกล่าวอาจกระจุกตัวในบางกลุม่ ธุรกิจและบางพื ้นที่ อีกทังยั
้ งมีปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอน
ของนโยบายการค้ าและมาตรการกีดกันทางการค้ าของประเทศเศรษฐกิจหลัก ประกอบกับทิศทางอัตราดอกเบี ้ยขาขึ ้น
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) อาจมีผลต่อระดับรายได้ และต้ นทุนการทาธุรกิจ
ของผู้ประกอบการบางกลุม่
สถานการณ์ดงั กล่าว ธนาคารจึงยังคงดาเนินนโยบายการพิจารณาสินเชื่อพาณิชย์ในกลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดย่อมอย่างระมัดระวัง โดยจัดทากลยุทธ์ การปล่อยสินเชื่อเป็ นรายพื ้นที่ เนื่องจากการกระจายการฟื น้ ตัวของ
เศรษฐกิจยังไม่ทวั่ ถึง นอกจากนี ้ ยัง ให้ ความสาคัญกับการประเมินความเสี่ยงด้ วยการคัดกรองและติดตามลูกค้ าอย่าง
ใกล้ ชิด รวมทัง้ มีการเฝ้ าระวังความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ได้ ม่งุ เน้ นการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มลูกค้ า เดิมของ
ธนาคารที่มีประวัติการชาระเงินที่ดีหรื อ จัดอยู่ในกลุม่ ความเสี่ยงต่า ทังนี
้ ้ ในภาพรวมธนาคารยังให้ การสนับสนุนสินเชื่อที่
เกี่ยวข้ องกับการพาณิชย์ และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพและการจัดหาพลังงานสะอาด
ทดแทน โดยยึดหลักการดาเนินการภายใต้ แนวทางกากับดูแลกิจการที่ดี

2.2 ความเสี่ยงด้ านตลาด
ภาพรวมความเคลือ่ นไหวของอัตราแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบี ้ยทังในและต่
้
างประเทศในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มี
ความผันผวนสูง โดยสกุลเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายไตรมาส ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับ
เงินสกุลอื่นส่วนใหญ่ในภูมิภาค เนื่องมาจากปั จจัยความกังวลต่อสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐ ฯ และจีน ประกอบกับที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติอย่างไม่เป็ นเอกฉันท์เป็ นครัง้ แรกในรอบ 22 ครัง้ ให้ คงอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายไว้ ที่ร้อยละ 1.50 เช่นเดิม ซึ่งส่งผลให้ ตลาดมีความกังวลต่อสัญญาณการปรั บขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของไทย
เร็ วกว่าที่คาด ขณะที่อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเหนือระดับร้ อยละ 3.00 เป็ นครัง้ แรกใน
รอบ 4 ปี ตามเครื่ องชี ้เศรษฐกิจหลักของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ ้น ส่งผลให้ มีการขายสุทธิในตราสารหนี ้ไทย โดยเฉพาะตราสาร
หนี ้ระยะสัน้ และเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ เกิดกระแสเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดไทย
อย่างไรก็ ดี ด้ วยปั จจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิ จไทยที่ยังแข็งแกร่ ง สะท้ อนผ่านเครื่ องชี ต้ ่าง ๆ อาทิ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อที่ปรับตัวสูงขึ ้น ประกอบกับการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ยั งคงเป็ นปั จจัยที่จะสนับสนุนให้ กระแส
เงินทุนเคลือ่ นย้ ายหวนกลับสูป่ ระเทศไทยและอาจทาให้ เงินบาทกลับมาแข็งค่าได้
ทังนี
้ ้ เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองทังในประเทศและต่
้
างประเทศ รวมถึง
กระแสการเคลือ่ นย้ ายเงินทุนที่อาจเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว ธนาคารจึงมีการติดตามสถานการณ์ ตลอดจนวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบ โดยให้ ความสาคัญต่อกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิ ภาพภายใต้ การกากับดูแลอย่าง
ใกล้ ชิดของสายงานบริ หารความเสี่ยงองค์การ คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด และคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งองค์การ เพื่อควบคุมระดับความเสีย่ งให้ อยูภ่ ายในขอบเขตที่กาหนด
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2.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
สภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้ างทรงตัว โดยภาพรวมสินเชื่อและเงินฝาก
ยังปรับตัวเพิ่มขึ ้น ซึง่ ธนาคารส่วนใหญ่ได้ ให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการเงิ นฝากให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความ
ต้ องการสินเชื่อ รวมทังมี
้ การบริ หารต้ นทุนด้ วยการเพิ่มสัดส่วนเงินฝากต้ นทุนต่าในประเภทบัญชีออมทรัพย์และกระแส
รายวัน เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบต่าง ๆ อย่างใกล้ ชิด ควบคู่ไปกับการ
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริ หารความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง ตลอดจนกระบวนการติดตามสภาพคล่องของธนาคาร
กสิกรไทยและบริ ษัทของธนาคารกสิกรไทยอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิ จและการปรับตัวอย่าง
รวดเร็ ว ของราคาสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ภายใต้ ก ารก ากับ ดู แ ลอย่า งใกล้ ชิ ด ของสายงานบริ ห ารความเสี่ย งองค์ ก าร
คณะอนุกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน และคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์การ เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงให้
อยูภ่ ายในขอบเขตที่กาหนด นอกจากนี ้ ยังติดตามและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อปริ มาณเงินรับฝากและสภาพ
คล่องของธนาคารทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
เพื่อพิจารณากลยุทธ์การระดมเงินทุนที่เหมาะสมต่อไป

2.4 ความเสี่ยงด้ านไซเบอร์
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญต่อการบริ หารความเสีย่ งจากภัยคุกคามและความเสีย่ งด้ านดิจิทลั และไซเบอร์ ที่
มีความรุ นแรงและซับซ้ อนอย่างมีนยั สาคัญต่อ การดาเนินธุรกิจของธนาคาร จึงกาหนดกรอบการบริ หารความเสี่ยงด้ าน
ดิจิทลั และความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ สอดรับกับยุทธศาสตร์ ในการเป็ นผู้นาด้ านดิจิทลั แบงกิ ้ง โดยมีการประเมิน
การจัดการและสถานะความเสี่ยงในปั จจุบนั รวมทังก
้ าหนดเป้าหมายและแผนงานการจัดการความเสี่ยงประจาปี 2561
เพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพของกระบวนการทางาน การควบคุม และการบริ หารความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ สอดคล้ องกับ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทังนี
้ ้ ภาพรวมผลการติดตามการบริ หารจัดการความเสี่ยงด้ านดิจิทลั ของธนาคารในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เป็ นไป
ตามเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงที่กาหนด และไม่พบประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสาคัญต่อการดาเนินงานของ
ธนาคาร ขณะเดียวกัน ธนาคารยังดาเนินการพัฒนาศักยภาพในการจัดการและบริ หารความเสี่ยงด้ านดิจิทลั รวมทังได้
้
ติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานรวมของธนาคาร โดยครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ด้ านไซเบอร์ ใน 6 ด้ าน ได้ แก่ การระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิผล การป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ สาคัญ การ
ติดตามข้ อมูลและตรวจจับภัยคุกคามแบบเชิงรุ ก การรับมือกับเหตุละเมิดความปลอดภัยและเหตุวิกฤตด้ านไซเบอร์ การ
รักษาความปลอดภัยข้ อมูล ตลอดจนการพัฒนาทักษะของพนักงานและสร้ างวัฒนธรรมองค์กรในการตระหนักรู้ ถึง ภัย
ไซเบอร์
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3. ยุทธศาสตร์ และการดาเนินงานของธุรกิจหลัก
3.1 การดาเนินงานด้ านการพัฒนาอย่ างยั่งยืนและการกากับดูแลกิจการ
ธนาคารนาแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมาเป็ นหลักในการดาเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นต่อการ
ดาเนิ นงานของธนาคารในปั จ จุบัน และเตรี ย มพร้ อมเพื่ อรั บ มือกับ ความเสี่ย งใหม่ๆ ที่ ยากต่อการคาดเดาในอนาคต
ขณะเดียวกัน ยังสามารถมองหาโอกาสทางธุรกิจให้ แก่ธนาคารเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดีที่สดุ ให้ ได้ มากกว่าการ
ตอบสนองความคาดหวังขันพื
้ ้นฐานให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายในระยะยาว
จากแนวคิดในการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนนี ้ ส่งผลให้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้ คดั เลือกให้ ธนาคารอยูใ่ น “รายชื่อหุ้นที่ยงั่ ยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI List) ประจาปี
2561 และเป็ นหนึ่งใน 45 บริ ษัทที่ได้ รับคัดเลือกอยู่ในดัชนีความยัง่ ยืน SET THSI Index ซึ่งจัดทาขึ ้นเป็ นครัง้ แรกใน
ประเทศไทย นอกจากนี ้ สถาบันไทยพัฒน์ ยังคัดเลือกธนาคารให้ อยูใ่ นรายชื่อบริ ษัทจดทะเบียนที่มีการดาเนินงานโดดเด่น
ด้ านสิง่ แวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ประจาปี 2561 โดยเป็ นหนึ่ง
ในร้ อยบริ ษัทจากจานวนบริ ษัทจดทะเบียนทังสิ
้ ้น 683 บริ ษัท ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นการยอมรั บบทบาทของธนาคารที่มีความ
โดดเด่นด้ านสิง่ แวดล้ อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตลอดจนฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและสามารถตอบโจทย์ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
ขณะเดียวกัน ธนาคารเชื่อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการ
และเป็ นกลไกสาคัญอันนาไปสูก่ ารเป็ นธนาคารแห่งความยัง่ ยืน นอกเหนือจากการสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ในไตรมาสนี ้ธนาคารจึงได้ ดาเนินกิจกรรมส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ม่งุ เน้ นการนาไปใช้ ในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ อาทิ จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและข้ อกาหนดหน่วยงานทางการ จัดการ
บรรยายให้ ความรู้แก่ผ้ บู ริ หารผ่านหลักสูตร Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ดาเนินโครงการ
อบรมให้ ความรู้และประเมินความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของพนักงานและนโยบายการป้องกัน
การหาผลประโยชน์ในหน้ าที่โดยมิชอบผ่านระบบ e-Learning อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสือ่ ความนโยบายการป้องกันการหา
ผลประโยชน์ ในหน้ าที่โดยมิชอบ และช่องทางในการรั บแจ้ งข้ อมูล ข้ อเสนอแนะหรื อข้ อร้ องเรี ยน ผ่านระบบเครื อข่าย
อิเล็กทรอนิกส์และระบบสื่อสารโทรทัศน์วงจรปิ ดภายในองค์กร รวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิที่ดีแก่ฝ่ายงานและบริ ษัทของธนาคาร นอกจากนี ้ยังเข้ ารับการประเมินด้ านการกากับดูแล
กิจการจากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ อีกด้ วย

3.2 ยุทธศาสตร์ การทาธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยและบริ ัทของธนาคารกสิกรไทย
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสแรก สะท้ อนภาพการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจไทย
จากแรงขับเคลือ่ นหลักในภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ขณะที่การใช้ จ่ายในประเทศและการลงทุนทยอยปรับตั วดีขึ ้น
อย่างไรก็ตาม การเติบโตดังกล่าวยังต้ องใช้ เวลาเพื่อให้ มีการกระจายตัวอย่างทัว่ ถึง ขณะที่ภาคธุรกิจยังต้ องเผชิญความท้ า
ทายทังจากภาวะการแข่
้
งขันในรูปแบบใหม่ รวมถึงภาวะตลาดไร้ พรมแดนหลังการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
และการเข้ าสูย่ คุ ธุรกิจดิจิทลั ที่เทคโนโลยีพฒ
ั นาอย่างก้ าวกระโดด ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้ านเศรษฐกิจและนโยบาย
การค้ าโลก โดยเฉพาะแรงกดดันจากสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯและจีน ซึ่งอาจส่งผลให้ เกิดความผันผวนของค่าเงิน
บาทและทิศทางอัตราดอกเบี ้ย
ขณะเดียวกัน ยังมีปัจจัยสาคัญอื่ น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของลูกค้ าที่ได้ รับอิทธิพลจากความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี การปรับตัวของหน่วยงานกากับดูแลและเกณฑ์การ
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กากับต่าง ๆ ตลอดจนการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้นจากคู่แข่งทัง้ ที่เป็ นสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิ น ซึ่ง ในไตรมาสนี ้
ธนาคารได้ ดาเนินกลยุทธ์เสริ มสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าผ่านช่องทางดิจิทลั เพื่อตอกย ้าความเป็ นผู้นาดิจิทลั แบงกิ ้งและ
สนับสนุนประเทศไทยเข้ าสูส่ งั คมไร้ เงินสด (Cashless Society) ด้ วยการประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมสาหรับบริ การ “โอน
เติม จ่าย” ผ่านช่องทางดิจิทลั แบงกิ ้ง 4 ช่องทาง ได้ แก่ K PLUS, K PLUS SME, K-Cyber และ K-Cyber SME อันเป็ น
บริ การที่ธนาคารมีฐานลูกค้ าทังรายย่
้
อยและผู้ประกอบการอยู่สงู กว่า 15 ล้ านราย ซึ่งจะกระตุ้นให้ ปริ มาณการทาธุรกรรม
ผ่านช่องทางดิจิทลั ขยายตัวขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลดีตอ่ ต้ นทุนการบริ หารจัดการเงินสดของธนาคารที่มีแนวโน้ มลดลง
ในระยะยาว อีกทังยั
้ งช่วยลดต้ นทุนให้ ระบบเศรษฐกิจ
ธนาคารกสิกรไทยและบริ ษัทของธนาคารกสิกรไทย ยังมุ่งเน้ นการสร้ างขีดความสามารถในการเติบโตและสร้ าง
ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเป็ นผู้นาธุรกิจที่ยงั่ ยืนในระยะยาว ภายใต้ ยุทธศาสตร์ หลัก ในการยึดลูกค้ าเป็ น
ศูนย์กลาง (Customer Centricity) พร้ อมกาหนดเป้าหมายการเป็ นแพลตฟอร์ มหนึ่งเดียวที่ลกู ค้ าเลือกเพื่อตอบโจทย์ทกุ
ด้ านของชีวิต โดยพัฒนาจุดแข็งจากการเป็ นอันดับหนึ่งในดิจิทลั แบงกิง้ ผ่านกลยุทธ์ การให้ บริ การ 3 ด้ าน ได้ แก่ การ
ให้ บริ การที่เบ็ดเสร็ จตอบโจทย์ทกุ ด้ านของชีวิตลูกค้ า การเป็ นผู้ให้ บริ การที่ได้ รับความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ และการให้ บริ การที่
ตอบโจทย์ ความต้ องการลูกค้ าได้ อย่างครอบคลุมทุกที่ทุกเวลา เพื่อส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีให้ กับลูกค้ าตาม ปณิธาน
“บริ การทุกระดับประทับใจ” โดยประสานความร่วมมือกับเครื อข่ายพันธมิตรที่กว้ างขวาง ทังกั
้ บธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
ทีไ่ ม่ใช่การเงินทังในประเทศและต่
้
างประเทศ (KASIKORNBANK and Beyond) เพื่อให้ เข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าใน
ระดับปั จเจกบุคคล (Segment of One) และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตอบโจทย์ ลูกค้ ารอบด้ านเป็ น
รายบุคคล (Financial and Life Solution) โดยคานึงถึงความคาดหวัง ที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้ า การคุ้มครองผู้บริ โภค
และการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นสาคัญ
นอกจากนี ้ ธนาคารยังให้ ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ยงเชิง รุ กแบบบูรณาการ โดยกาหนดหลักการและ
นโยบายการบริ หารความเสี่ยงทุกด้ าน การบริ หารจัดการเงิ นกองทุนอย่างมีประสิทธิ ภาพ และการสร้ างวัฒนธรรมให้
ตระหนักถึงความเสีย่ งทัว่ ทังองค์
้ กร ทังนี
้ ้ เพื่อรักษาความมัน่ คงในฐานะสถาบันการเงินชันน
้ า และสามารถรับมือกับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างทันท่วงที ตลอดจนมีการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่าเสมอ และปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด

3.3 กลุ่มลูกค้ าและการให้ บริการ
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ธนาคารกสิก รไทยและบริ ษัท ของธนาคารกสิก รไทย ยัง คงให้ ค วามสาคัญ กับ การ
สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและฐานะการเงินของลูกค้ า ควบคู่กบั การส่งเสริ มโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้น ทังจาก
้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและปั จจัยแวดล้ อมอื่น โดยดาเนินกลยุทธ์ เพิ่มสัดส่วนลูกค้ าที่ใช้ บริ การกับธนาคาร
กสิกรไทยเป็ นธนาคารหลักภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ การยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง ผ่านการพัฒนาธุรกิจทังในมิ
้ ติของกลุม่ ลูกค้ า 8
กลุม่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ และช่องทางบริ การที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้ องการบริ การทางการเงินอย่างครบวงจร ซึ่ง
จะทาให้ ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยยังคงรักษาคุณภาพของสินทรั พย์ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
สาหรับการดาเนินงานที่สาคัญมีดงั นี ้

 สหบรร ัทธนกิจ
ธนาคารมุง่ ผลักดันกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ลกู ค้ าในยุคดิจิทลั และพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่สนับสนุนสังคมไร้ เงิน
สด เพื่อให้ การทาธุรกรรมทางการเงินมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนน้ อยที่สดุ โดยนาเสนอบริ การรับชาระเงินด้ วยคิวอาร์ โค้ ด
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ผ่านเครื่ องรู ดบัตรอีดีซี (Electronic Data Capture: EDC) ให้ กบั ลูกค้ าธุรกิจที่รับชาระเงินสดในแต่ละวันเป็ นจานวนมาก
อาทิ โรงพยาบาล สถานเสริ มความงาม โรงแรม ร้ านอาหาร ร้ านสะดวกซื ้อ ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านทอง ตัวแทนจาหน่าย
รถยนต์ สายการบิน ท่าเรื อ มหาวิทยาลัย และบริ ษัทประกันภัย
นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ นาความเชี่ยวชาญจากการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS)
ของธนาคารที่ มี ฐ านลูก ค้ า ไว้ วางใจใช้ บ ริ ก ารมากถึ ง 8.4 ล้ า นราย มาเป็ นแนวทางในการวางโครงสร้ างเพื่อ พัฒ นา
แอพพลิเคชัน่ กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ให้ กบั ลูกค้ าสหบรรษัทธนกิจที่ต้องการเพิ่มทางเลือกให้ ผ้ บู ริ โภคในการ
ชาระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

 บรร ัทธนกิจ
ธนาคารยังสานต่อการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความเข้ าใจรู ปแบบธุรกิจและความต้ องการของลูกค้ า เพื่อให้
สามารถแนะนาผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินที่ตอบโจทย์ลกู ค้ าในยุค 4.0 และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของลูกค้ าให้ รองรับการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจในอนาคต ทังนี
้ ้กลุม่ ลูกค้ าบรรษัทธนกิจของธนาคารที่มีการปรับตัวอย่างเห็น
ได้ ชัดในไตรมาสนี ้ คือ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เห็นถึงประโยชน์และความสาคัญของเทคโนโลยีที่มีบทบาทสูงขึ ้น โดยนา
เทคโนโลยีมาผสมผสานให้ เหมาะสมกับไลฟ์ สไตล์ของนักศึกษาในแต่ละสถาบัน อาทิ แอพพลิเคชัน่ ที่ช่วยให้ การเ รี ยนมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น การสนับสนุนให้ ร้านค้ าในมหาวิทยาลัยและบริ เวณใกล้ เคียงทาธุรกรรมทางการเงินแบบไร้ เงินสด
นอกจากนี ้ธนาคารยังแบ่งปั นองค์ความรู้ในเรื่ องของสตาร์ ทอัพให้ กบั นักศึกษา เพื่อเป็ นประโยชน์ในการต่อยอดความคิดให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป

 ผู้ประกอบการขนาดกลาง
ธนาคารมุง่ เน้ นพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ด้ วยการนาข้ อมูลต่าง ๆ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ในการวิเคราะห์และวาง
แผนการดาเนินงาน เพื่อให้ สามารถสนับสนุนลูกค้ าได้ อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ซึง่ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขารับ
ขาจ่ายระหว่างคู่ค้า เพื่อขยายฐานลูกค้ ากลุม่ Value Chain ตามกลุม่ อุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพในการเติบโต อาทิ ธุรกิจ
ก่อสร้ าง ธุรกิจยานยนต์และอะไหล่ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจสินค้ าอุปโภคและบริ โภค
นอกจากนี ้ ธนาคารยังคงให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้ าแบบครบวงจรทังในเรื
้ ่ องการให้ สินเชื่อ และการ
บริ หารจัดการรายรับรายจ่ายผ่านระบบการจัดการทางการเงินของธนาคารที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้ ลกู ค้ านา
นวัตกรรมและเครื่ องมือดิจิทลั ที่เหมาะสมเข้ ามาใช้ ในการดาเนินธุรกิจ ผ่านการให้ คาปรึ กษาและการให้ องค์ความรู้ เชิงลึก
จากผู้ดูแลความสัมพันธ์ ลกู ค้ า ตลอดจนจัดงานสัมนาให้ ความรู้ ในการบริ หารจัดการแก่ลกู ค้ าในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการในการดาเนิน ธุรกิจของลูกค้ าได้ อย่างครบวงจร (Total Solution) และทา
ให้ การดาเนินธุรกิจของลูกค้ าเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน

 ผู้ประกอบการขนาดเล็กและย่ อม
ธนาคารวางระบบการนาข้ อมูลลูกค้ า เข้ ามาประกอบในการพิจารณาสินเชื่ อ ผ่านทางเจ้ าหน้ าที่ธุรกิ จลูกค้ า
ผู้ประกอบการและช่องทางดิจิทลั โดยนาเสนอมิติใหม่ในการให้ สินเชื่อผ่านเทคโนโลยี Machine Lending ด้ วยการสร้ าง
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ าจากพฤติกรรมด้ านการเงินและไลฟ์ สไตล์ สาหรับนาเสนอสินเชื่อให้ ลกู ค้ าเอสเอ็มอีผ่าน
โทรศัพท์มือถือ เพื่ออานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ าถึงสินเชื่อตามที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ ว ในวงเงินกู้สงู สุดถึง 1
ล้ านบาท โดยไม่ใช้ หลักประกัน ไม่ต้องยื่นเอกสาร และสามารถรับเงินได้ ทนั ทีหลังจากจบกระบวนการ
สาหรับการดาเนินงานเพื่อส่งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของลูกค้ า ธนาคารได้ ร่วมมือกับ เทคสตาร์ ทอัพและ
ผู้เชี่ยวชาญในด้ านต่าง ๆ จัดงานสัมมนาและเวิร์คช็อป “K SME Good to Great” สาหรับกลุม่ ธุรกิจร้ านอาหาร กลุม่ ธุรกิ จ
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ค้ าปลีก และกลุม่ ธุรกิจอพาร์ ตเมนท์ ซึง่ ให้ คาปรึกษาครอบคลุมตังแต่
้ กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการ
ต่อยอดธุรกิจผ่านเครื อข่ายและพันธมิตรของธนาคาร รวมไปถึงการให้ คาปรึกษาในการใช้ ระบบต่าง ๆ อาทิ POS (Point of
Sale) เพื่อช่วยการบริ หารจัดการให้ ธุรกิจของลูกค้ าดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ส่วนธุรกิจร้ านค้ ารั บบัตร ธนาคารยังคงประชาสัมพันธ์ และขยายฐานแอพพลิเคชั่น ธนาคารบนโทรศัพท์มือถื อ
สาหรับร้ านค้ า (K PLUS SHOP) โดยพัฒนาฟี เจอร์ Social Payment บน K PLUS SHOP ในการชาระเงินด้ วยคิวอาร์ โค้ ด
และสามารถแจ้ งสถานะการชาระเงินโดยอัตโนมัติให้ กบั ผู้ขาย อีกทังยั
้ งสามารถรับชาระเงินผ่าน Alipay และ WeChat Pay
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน

 บุคคลสินทรั พย์ สูง
ธนาคารร่ วมกับบริ ษัท เมืองไทยประกันชี วิต จากัด (มหาชน) พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันชี วิต “The Ultimate
Endowment 15/1” เพื่อเพิ่มทางเลือกในการวางแผนการบริ หารและส่งต่อสินทรัพย์สทู่ ายาท ซึ่งเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือที่
ไพรเวทแบงก์ สากลนิยมใช้ สาหรับผลิตภัณฑ์ มีจุดเด่นที่การได้ รับเบี ้ยประกันภัย คืนเต็มจานวนเมื่อสัญญาครบกาหนด
พร้ อมอัตราผลตอบแทนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1.85 ทุกปี โดยปลอดภาระภาษี และยังมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้นตามการ
ลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี ้ของประเทศสหรัฐฯ รวมถึงให้ ความคุ้มครองชีวิตร้ อยละ 110 ของเบี ้ยประกันตลอด
สัญญา
นอกจากนี ้ ธนาคารยังสานต่อความร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ อาทิ ร่วมกับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ
จากัด จัดงาน UGG: Global Long-term Growth Opportunity among Innovative Economies เพื่อให้ ความรู้ เกี่ยวกับ
การลงทุนในตลาดสากล และร่ วมกับ ลอมบาร์ ด โอเดียร์ (Lombard Odier) จัดงาน Navigating the World in Transition
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับสากลผ่านนักเศรษฐศาสตร์ ชนน
ั ้ าของลอมบาร์ ด โอเดียร์ โดยถ่ายทอดสดผ่านช่องทางดิจิทลั
(Live) เพื่อให้ เข้ าถึงลูกค้ าที่สนใจแต่ไม่สามารถมาร่ วมงานได้ ขณะเดียวกัน ธนาคารยังสนับสนุนการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรผู้ให้ บริ การไพรเวทแบงก์อย่างต่อเนื่องเป็ นรุ่นที่ 4 ทีส่ านักงานใหญ่ของลอมบาร์ ด โอเดียร์ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์

 บุคคลพิเศ
ธนาคารสานต่อกลยุทธ์เพิ่มสัดส่วนลูกค้ าที่ใช้ บริ การกับธนาคารกสิกรไทยเป็ นธนาคารหลัก โดยมุ่งยกระดับการ
บริ การอย่างครบวงจรจากความร่ วมมือระหว่างสายงานธุรกิจ สาขา และผู้ดแู ลความสัมพันธ์ ลกู ค้ า รวมทังน
้ าฐานข้ อมูล
ลูกค้ า (Big Data) มาประมวลและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การตลอดจนสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างเฉพาะเจาะจง ซึง่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริ การได้ อย่างครอบคลุมทังด้
้ านการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล และการให้ คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงินทางธุรกิจอื่น ๆ อาทิ สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อบ้ านสาหรับ
ลูกค้ ารายใหญ่ รวมทัง้ การติ ดตัง้ และค่าธรรมเนียมเครื่ อ งอีดีซี ผลิตภัณฑ์ สาหรั บบัญชี เงิ นเดือ นธนาคารกสิกรไทย
(K-Payroll Benefits) ตลอดจนลูท่ างในการทาธุรกิจ
โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ธนาคารได้ นาเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุนพิเศษ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อ
สะสมทรัพย์ และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบอิลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) สาหรับลูกค้ าบุคคล
พิเศษและครอบครัวโดยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในวงเงินสูงสุดถึง 100 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ยังร่ วมกับบริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด นาเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ การลงทุนในแต่ละช่วงเวลา เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะตลาดที่ผนั ผวน อาทิ กองทุนเปิ ดเค Complex
Return 3YA (KCR3YA-UI) และกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ้พิเศษ 6MA (KSF6MA-UI) ที่เน้ นลงทุนในตราสารหนี ้และ/หรื อ
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เงินฝากทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ อาจมีอนั ดับความน่าเชื่ อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่
ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
ขณะเดียวกัน ธนาคารยังมุ่ง ยกระดับภาพลักษณ์ของเดอะวิสดอมควบคู่กบั การรักษาความเป็ นผู้นาตลาด ด้ วย
เอกสิทธิ์พิเศษผ่านการให้ บริ การของสาขาและทุกช่องทางของธนาคาร รวมถึงกิจกรรมพิเศษ อาทิ เอ็กซ์คลูซีฟทริ ป “The
Symbol of Your Journey ไตรมงคลสักการะ” กิจกรรม Happening Holiday Season by PAÑPURI และจัดทาชุดของใช้
สาหรับการเดินทางในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของเดอะวิสดอม เพื่อมอบเป็ นของขวัญในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว

 บุคคลระดับกลาง
ธนาคารสร้ างภาพลักษณ์ของ “เดอะพรี เมียร์ กสิกรไทย” สาหรับกลุม่ ลูกค้ าคนรุ่ นใหม่ที่มีเงินลงทุนตังแต่
้ 2-10
ล้ านบาท โดยในไตรมาสนี ้ ได้ จดั กิจกรรมพิเศษ THE PREMIER ADVISORY ที่ให้ ความรู้ และข้ อมูลเชิงลึกทางด้ านการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ขณะเดียวกัน ธนาคารยังสานต่อนโยบายการมุง่ พัฒนาแพลตฟอร์ มหนึง่ เดียวที่สามารถรองรับทุก
ความต้ องการของลูกค้ าแต่ละกลุม่ โดยนาเสนอบริ การชาระเงินออนไลน์ “Pay with K PLUS” สาหรับผู้บริ โภคที่ซื ้อสินค้ า
หรื อบริ การผ่านสือ่ โซเชียลเฟซบุ๊ก และประชาสัมพันธ์ บริ การเรี ยกเก็บเงิน “Request to Pay” ที่แจ้ งเตือนเมื่อมีรายการการ
ทาธุรกรรมผ่าน K PLUS รวมถึงออกแคมเปญกระตุ้นการชาระเงินด้ วยคิวอาร์ โค้ ดอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ ธนาคารยังนาเสนอผลิตภัณฑ์การออมเพื่ออนาคตลูกผ่านการทาประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1020 ที่
ให้ เงินคืนร้ อยละ 3 ต่อปี พร้ อมการประกันสุขภาพสาหรับเด็ก ส่วนผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อนัน้ ธนาคารยังคงนโยบายการให้ สนิ เชื่อ
อย่างระมัดระวัง โดยคัดกรองกลุม่ ลูกค้ าที่มีศกั ยภาพเพื่อรักษาคุณภาพของพอร์ ตสินเชื่อที่ดี ควบคูไ่ ปกับการออกแคมเปญ
กระตุ้นสินเชื่อให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย ทังสิ
้ นเชื่อบ้ าน สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรกดเงินสด รวมทังด
้ าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ โครงการสินเชื่อผ่านสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร ทังบนหน้
้
าจอเครื่ องเอทีเอ็ม เว็บไซต์ธนาคาร และสื่อดิจิทลั อื่น
อาทิ KBank Live และการสแกนคิวอาร์ โค้ ด ทังนี
้ ้ ธนาคารยังได้ เพิ่มช่องทางการให้ สินเชื่อส่วนบุคคลผ่านแอพพลิเคชั่น
ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS) โดยพัฒนาเทคโนโลยีที่ตรวจสอบข้ อมูลเครดิตบูโรได้ ทนั ที ซึ่งในกรณีที่ลกู ค้ ามีบญ
ั ชี
เงินเดือนกสิกรไทย จะสามารถรับ ข้ อเสนอสินเชื่อและให้ ความยินยอมออนไลน์ (e-Consent) โดยได้ รับอนุมตั ิวงเงินและ
ได้ รับเงินเข้ าบัญชีทนั ที

 บุคคลทั่วไป
ธนาคารยังคงดาเนินแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาลูกค้ าที่มีศกั ยภาพขึ ้นเป็ นลูกค้ าบุคคลระดับกลางในอนาคต โดย
มุ่งเพิ่มฐานลูกค้ าใหม่ผ่านกลุ่มบริ ษัทพันธมิตรชัน้ นาของประเทศ ด้ วยการนาเสนอแพ็คเกจสิทธิ ประโยชน์แก่ผ้ มู ีบญ
ั ชี
เงินเดือนกสิกรไทย (K-Payroll Benefits) ทังผลิ
้ ตภัณฑ์สินเชื่อ เงินฝาก การลงทุน และไลฟ์ สไตล์ รวมทังมุ
้ ่งพัฒนาลูกค้ า
กลุม่ มหาวิทยาลัย เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ กบั กลุม่ บุคลากรที่มีศกั ยภาพในการเลือกทาธุรกรรมการเงินกับธนาคารเป็ น
หลัก ทัง้ การริ เ ริ่ ม โครงการน าร่ อ งที่ ธนาคารมี ส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาและผลัก ดัน ให้ เ กิ ด คุณ ภาพทางด้ า นการศึก ษา
โดยเฉพาะด้ านทักษะและเทคโนโลยี อาทิ โครงการสนับสนุนการสร้ างสตาร์ ทอัพในสถาบันอุดมศึกษา ที่ร่วมกับสานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นอกจากนี ้ ธนาคารยังคงกระตุ้นและชักชวนให้ ลกู ค้ าใช้ บริ การและทาธุรกรรมการเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการทาธุรกรรมการเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS) ทังได้
้
นาเสนอบัตรเดบิต Character ลายพิเศษใหม่ เพื่อกระตุ้นการสมัครบัตรเดบิตทางมือถือ พร้ อมแคมเปญกระตุ้นการใช้ จ่าย
ผ่านบัตรอย่างต่อเนื่อง
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3.4 ช่ องทางการให้ บริการ
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ธนาคารมุง่ พัฒนาช่องทางหลักในการให้ บริ การลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การเข้ าถึงลูกค้ า และส่งมอบประสบการณ์จากการใช้ บริ การอันน่าประทับใจ ควบคู่กบั การบริ หารจัดการค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี ้
(1) เครือข่ ายสาขา: ประกอบด้ วย
- ในประเทศ: ธนาคารเน้ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริ การและบริ หารจัดการช่องทางบริ การ ให้ สอดคล้ อง
กับพฤติกรรมของลูกค้ าที่เปลี่ยนไปใช้ บริ การทาธุรกรรมการเงิน ทางดิจิทลั แบงกิง้ แทนการเดินทางไปสาขา โดยดาเนิน
นโยบายควบรวมสาขาที่มีปริ มาณผู้ใช้ บริ การน้ อยต่อเนื่อง และเปิ ดสาขาในพื ้นที่ใหม่เพื่อเข้ าถึงลูกค้ าศักยภาพโดยเฉพาะ
ในพื ้นที่ต่างจังหวัดรอบนอก รวมถึงการเปิ ดสาขาย่อย (Mini Branch) ในร้ านบานาน่าซึ่งเป็ นพันธมิตรในธุรกิจค้ าปลีก
สินค้ าไอทีรายใหญ่ ทังนี
้ ้ จานวนสาขาธนาคารที่ให้ บริ การอยู่ในปั จจุบนั นับว่าครอบคลุม ทุกพื ้นที่และเพียงพอต่อความ
ต้ องการของลูกค้ า
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ บริ หารจัดการสานักงานแลกเปลี่ยนเงินให้ เหมาะสม โดยปิ ดบริ การในบางพื ้นที่และเปิ ด
เพิ่มเติมในพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ ของสนามบินและแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ รวมถึงนาเสนอแคมเปญรู ดแลกเงินด้ วยบัตรเครดิต
กสิกรไทยที่ให้ แบ่งชาระได้ นาน 4 เดือน โดยไม่เรี ยกเก็บอัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียม
- ต่ างประเทศ: ธนาคารยังคงสานต่อยุทธศาสตร์ การเป็ นธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3 (The Bank of AEC+3)
โดยมุง่ ขยายเครื อข่ายและยกระดับการให้ บริ การในแต่ละประเทศ เพื่อตอบสนองลูกค้ าธนาคารที่มองหาโอกาสขยายธุรกิจ
ไปยังภูมิภาคอาเซียน สาหรับธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) หลังได้ รับอนุมตั ิจดั ตังเป็
้ นธนาคารท้ องถิ่นจดทะเบียน มี
แผนการดาเนินการขออนุมตั ิการทาธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้ สามารถให้ บริ การแก่ลกู ค้ าได้ อย่างเต็มรูปแบบมากขึ ้น
สาขาและศูนย์ ให้ บริการทางการเงิน
สาขาและศูนย์ ให้ บริ การ
จานวน (แห่ ง)
จานวน (แห่ ง)
เครือข่ ายการให้ บริการในต่ างประเทศ
ทางการเงินในประเทศ
มิ.ย. 2561 มี.ค. 2561
มิ.ย. 2561 มี.ค. 2561
17
17
เครือข่ายสาขาธนาคาร1)
1,032
1,031 สาขาและเครื อข่ ายบริการในต่ างประเทศ
สานักงานแลกเปลี่ยนเงิน
144
149 สาขาของธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียนในต่างประเทศ
ศูนย์บริการเดอะวิสดอม
108
108
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (ใน สปป.ลาว)
2
2
ศูนย์ธุรกิจลูกค้ าบรรษัท
0
0
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จากัด
4
4
2)
ศูนย์ธุรกิจลูกค้ าผู้ประกอบการ
121
121 สาขา
3
3
ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ
58
58 สานักงานผู้แทน
8
8
จานวน (เครื่อง)
บริการจ่ายเช็ค
33
33
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์
มิ.ย. 2561 มี.ค. 2561
Self-Service Channel (K-ATM และ K-CDM)
11,806
11,868
K-ATM (เครื่องเอทีเอ็มกสิกรไทย)
9,191
9,270
K-CDM (เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติกสิกรไทย)
2,615
2,598
K-PUM (เครื่ องปรับรายการสมุดเงินรับฝากอัตโนมัติ)
1,131
1,118
หมายเหตุ: 1) ไม่รวมสาขาทัว่ ไปในรู ปแบบอื่นตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย 10 แห่ง
2)
ไม่รวมศูนย์บริ การธุรกิจต่างประเทศและจานวนศูนย์ธุรกิจลูกค้ าผู้ประกอบการอาจมีมากกว่า 1 ศูนย์ ใน 1 สาขา
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(2) เครือข่ ายอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้ วย
- บริการ K-ATM และ K-CDM: เน้ นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่ องฝากถอนโอน ให้ มีความพร้ อมรองรับการ
ทาธุรกรรมการเงินตลอด 24 ชั่วโมง มีความปลอดภัยในการทาธุรกรรม ควบคู่กบั การกระตุ้นให้ ลกู ค้ าทดลองทาธุรกรรม
การเงินประเภทต่าง ๆ ด้ วยตนเองที่เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีภาษาที่แตกต่างกันเพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าชาว
ต่างประเทศ ขณะเดียวกัน มีการบริ หารจัดการจานวนเครื่ องฝากถอนโอน ให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่ศกั ยภาพและรองรับความ
ต้ องการลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้นได้ อย่างทัว่ ถึง ด้ วยการติดตังเครื
้ ่ องใหม่ การย้ ายจุดติดตังไปอยู
้
ใ่ นพื ้นที่เหมาะสม และการถอดถอน
เครื่ องที่หมดอายุ นอกจากนี ้ ยังได้ ประชาสัมพันธ์โครงการใหม่ของพันธมิตรธุรกิจต่าง ๆ บนหน้ าจอเอทีเอ็ม เพื่อเสนอสิทธิ
ประโยชน์สงู สุดให้ แก่ลกู ค้ า
- บริการดิจิทลั แบงกิง้ : เน้ นสถานะความเป็ นผู้นาด้ านดิจิทลั แบงกิ ้ง โดยมุง่ พัฒนานวัตกรรมบริ การด้ านดิจิทลั
อย่างเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริ การธุรกรรมทางการเงินที่ดีที่สดุ ตอบโจทย์รูปแบบการดาเนินชีวิตของ
ลูกค้ า โดยร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ การพัฒนาฟี เจอร์ และการเสนอช่องทางการชาระเงินใหม่ เพื่อกระตุ้นการทาธุรกรรม
ผ่านช่องทางดิจิทลั แบงกิ ้งให้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการประกาศฟรี ค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมโอน เติม จ่าย
ในช่องทางดิจิทลั สาหรับการดาเนินงานที่สาคัญมีดงั นี ้
1) K PLUS: นาเสนอบริ การชาระเงินออนไลน์ Pay with K PLUS สาหรับการชาระเงินบนเฟซบุ๊ก ซึ่งผู้ขายจะ
ได้ รับสลิปยืนยันการชาระเงินอัตโนมัติ นอกจากนี ้ ยังนาเสนอฟี เจอร์ บตั รสมาชิกสาหรับผู้ใช้ แอพพลิเคชั่น
ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS) ที่สามารถลงทะเบียนเพิ่มบัตรสะสมแต้ มของร้ านค้ าต่าง ๆ ได้ โดยบัตร
แรกที่รองรับ คือ บัตร PTT Blue Card โดยมีระบบจัดเก็บข้ อมูลการสะสมแต้ มเมื่อมีการใช้ จ่ายผ่านคิวอาร์
โค้ ด ณ ร้ าน K PLUS SHOP ที่ร่วมรายการให้ แต้ มสะสมในรูปแบบ e-Stamp
2) K-Cyber: ธนาคารยังคงรักษาเสถียรภาพของระบบ และสร้ างความเชื่อมัน่ ในการทาธุรกรรมการเงินของทุก
ช่องทางดิจิทลั แบงกิ ้ง ด้ วยระบบรักษาข้ อมูลสูงสุดระดับมาตรฐานโลก ISO 27001:2013
3) K-Payment Gateway: พัฒนาบริ การรับชาระค่าสินค้ าและบริ การแบบออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตและบัตร
เดบิตให้ มีประสิทธิ ภาพต่อเนื่อง รวมถึงมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่สร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ร้านค้ า พร้ อมกับ
กระบวนการดาเนินงานต่างๆ ที่ง่าย สะดวก และครบถ้ วนในการดาเนินธุรกิจ
- บริ การ K-Contact Center: มุ่งยกระดับคุณภาพการให้ บริ การผ่านการปรับกระบวนการสาคัญ 3 ด้ าน คือ
1) Accessibility บริ การที่รวดเร็ ว มีการบริ หารจัดการคิวการให้ บริ การลูกค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 2) Fulfillment บริ การที่
ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า ด้ วยกระบวนการฝึ กอบรมพนักงานอย่างเป็ นระบบ และ 3) Effort บริ การที่อานวย
ความสะดวกในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ด้ วยการติดตามกระบวนการที่สาคัญต่าง ๆ ของลูกค้ าอย่างใกล้ ชิด
นอกจากนี ้ ยังร่วมมือกับบริ ษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด สมาคมธนาคารไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อผลักดันการจัดทาแผนรองรับเหตุการณ์ฉกุ เฉินและภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ ้นจากระบบการบริ หารจัดการธุรกรรมการเงิน
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ร ะหว่า งธนาคาร โดยก าหนดเกณฑ์ ร ะดับ ความรุ นแรงของปั ญ หาที่เ ป็ นรู ปธรรม ก าหนดแนวทางการ
ตอบสนอง การแก้ ปั ญ หา การเยี ย วยาลูก ค้ า และการสื่ อ ความ รวมถึ ง แต่ง ตัง้ ผู้ป ระสานงานภาวะวิ ก ฤต เพื่ อ ให้ มี
ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ ้น รวมทังป
้ ้ องกันไม่ให้ เกิดซ ้า
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3.5 รางวัลเกียรติคุณ
จากความพยายามและการดาเนินการทังหมด
้
นอกจากจะส่งผลให้ ธนาคารกสิกรไทยและบริ ษัทของธนาคาร
กสิ ก รไทยบรรลุเ ป้ าหมายทางธุ ร กิ จ ที่ ดี ขึ น้ แล้ ว ยัง ท าให้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากหน่ ว ยงานต่า ง ๆ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังจะเห็นได้ จากหลากหลายรางวัลที่ได้ รับในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ที่สาคัญ ได้ แก่
รางวัลสาหรับธนาคารกสิกรไทยและบริ ัทของธนาคารกสิกรไทย
รางวัลสาหรับธนาคารกสิกรไทย
 รางวัล Best Cash Management Bank in Thailand จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia
 3 รางวัล จากนิตยสาร The Asset ได้ แก่ รางวัล ผู้ให้ บริ การจัดการด้ านการเงินที่ดีท่ สี ุดในประเทศไทย (Best Service Provider-Cash
Management) เป็ นปี ที่ 2 ติดต่อกัน รางวัล ผู้ให้ บริ การระบบบริ หารจัดการด้ านการเงินที่ดีท่ สี ุดในประเทศไทยในประเภท E-Solutions
Partner (Best Service Provider- E-Solutions Partner) และรางวัล การบริ หารเงินและเงินทุนหมุนเวียนที่ดีท่ สี ุดในประเภทบริ ัท
จากัด (Best in Treasury and Working Capital-LLCs)
 รางวัล The Best Cash Management Bank in Thailand จากวารสาร The Asian Banker
 รางวัล Best DCM House in Thailand จากนิตยสาร FinanceAsia
 5 รางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 (No. 1 Brand Thailand 2017-2018) จากนิตยสาร Marketeer ได้ แก่ รางวัล ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต เป็ นปี ที่
5 ติดต่อกัน รางวัล ผลิตภัณฑ์ เงินฝาก & บัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็ม (2 รางวัล) เป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน และรางวัล โมบายแบงกิง้ &
อินเทอร์ เน็ตแบงกิง้ (2 รางวัล) ในการสารวจเป็ นปี แรก
 2 รางวัลหนังโฆษณา K PLUS เรื่ อง Friendshi(t)p จาก D&AD (Design and Art Direction) ได้ แก่ รางวัล ดินสอสีเทา ในสาขา Film
Advertising Crafts/ Direction for Film Advertising/ 2018 และรางวัล ดินสอไม้ ในสาขา Branded Content Entertainment/ Fiction
Film 5-30 mins/ 2018
 ธนาคารได้ รับคัดเลือกให้ อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI List) ประจาปี 2561 และอยู่ใน “ดัชนีความ
ยั่งยืน” (SET THSI Index) ซึง่ จัดทาขึ ้นเป็ นครัง้ แรก โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ธนาคารได้ รับ คัด เลือกให้ อยู่ในรายชื่อ “บริ ัทจดทะเบียนที่มีการด าเนิ นงานโดดเด่ นด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิ บ าล”
(Environment, Social and Governance: ESG) ประจาปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์
รางวัลสาหรับบริ ัทของธนาคารกสิกรไทย
 รางวัล แบรนด์ ยอดนิยมอันดับ 1 ครองใจผู้บริ โภค (No. 1 Brand Thailand 2017-2018) ในหมวดธุรกิจกองทุนรวม ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 5
จากนิตยสาร Marketeer
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4. ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
4.1 ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ จานวน 10,917 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากไตรมาสก่อนจานวน 151 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.40 และกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับหนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และภาษี เงิ นได้ เพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่อน 1,110 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.86 จากการ
เพิ่มขึ ้นของรายได้ รวมสุทธิ ที่เพิ่มขึ ้นจานวน 1,796 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.63 ขณะที่ค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
เพิ่มขึ ้นจานวน 686 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.29 ซึง่ เป็ นอัตราการเพิ่มที่น้อยกว่ารายได้ รวมสุทธิ ส่งผลให้ อตั ราส่วนค่าใช้ จ่าย
จากการดาเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ในไตรมาสนี ้ อยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 41.07
ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนและอยูใ่ นระดับที่ดีกว่าเป้าหมาย
สาหรับรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิ เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนจานวน 1,796 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.63 โดย
รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นจานวน 1,125 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.45 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ จากผลิตภัณฑ์ตลาดทุน
จากรายการเพียงครัง้ เดียวในการจาหน่ายหลักทรัพย์ รายได้ สทุ ธิ จากการรับประกันภัย และรายได้ เงินปั นผล ในขณะที่
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิลดลง เนื่องจากผลกระทบของการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัล
สาหรับรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ เพิ่มขึ ้นจานวน 671 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.83 โดยมีอตั ราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิด
รายได้ สทุ ธิอยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 3.39 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากไตรมาสก่อน และยังอยูใ่ นระดับของเป้าหมายที่วางไว้ ที่ร้อยละ 3.23.4
สรุ ปผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2561

รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ย
รวมรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิ
รวมค่าใช้ จา่ ยจากการดาเนินงานอื่น ๆ
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการด้ อยค่า
กาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของธนาคาร)
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)

ไตรมาสที่ 2
ปี 2561
24,367
16,237
40,604
16,675

ไตรมาสที่ 1
ปี 2561
23,696
15,112
38,808
15,989

7,995
10,917
4.56

7,819
10,766
4.50

การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 2
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
ปี 2560
671
2.83
23,343
1,125
7.45
15,967
1,796
4.63
39,310
686
4.29
15,851
176
151
0.06

2.26
1.40
1.40

10,626
8,986
3.75

(หน่วย: ล้ านบาท)
การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
1,024
4.38
270
1.69
1,294
3.29
824
5.20
(2,631)
1,931
0.81

(24.76)
21.49
21.49

เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจานวน 1,931 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 21.49 เป็ น
ผลมาจากการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญลดลงจานวน 2,631 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 24.76 และกาไรจากการ
ดาเนินงานก่อนหักค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนจานวน
470 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.00 จากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิเพิ่มขึ ้นจานวน 1,024 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.38
ส่วนใหญ่เกิ ดจากรายได้ ดอกเบี ้ยรั บของเงินให้ สินเชื่อ และเงิ นให้ ก้ ูยืมตามธุรกรรมซือ้ คืน สาหรั บรายได้ ที่มิใช่ดอกเบีย้
เพิ่มขึ ้นจานวน 270 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.69 แม้ จะได้ รับผลกระทบจากการยกเลิกค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางดิจิทลั โดย
ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ จากผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่เพิ่มขึ ้นจากรายการเพียงครัง้ เดียวในการจาหน่ายหลักทรัพย์ และกาไร
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สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและการปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ สาหรับค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ เพิ่มขึ ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนจานวน 824 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.20
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญซึง่ สะท้ อนความสามารถในการดาเนินงานของธนาคารและบริ ษัทย่อยในไตรมาสที่
2 ปี 2561 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน มีรายการที่สาคัญดังนี ้

อัตราส่ วนทางการเงิน
กาไรสุทธิตอ่ สินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)1)
กาไรสุทธิตอ่ ส่วนของเจ้ าของเฉลี่ย (ROE)1)
ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ สทุ ธิ (NIM)1)
รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ย ต่อสินทรัพย์เฉลีย่ 1)
รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ย ต่อรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิ
ค่าใช้ จา่ ยจากการดาเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้ จากการ
ดาเนินงานสุทธิ
1)
อัตราส่วนคานวณเป็ นรายปี (Annualized)

ไตรมาสที่ 2
ปี 2561
1.45
12.10
3.39
2.16
39.99

ไตรมาสที่ 1
ปี 2561
1.46
12.14
3.37
2.05
38.94

41.07

41.20

เพิ่ม (ลด)
(0.01)
(0.04)
0.02
0.11
1.05
(0.13)

(หน่วย: ร้ อยละ)
ไตรมาสที่ 2
เพิ่ม (ลด)
ปี 2560
1.26
0.19
10.78
1.32
3.43
(0.04)
2.24
(0.08)
40.62
(0.63)
40.32

0.75

(หน่วย: ร้ อยละ)
อัตราส่ วนทางการเงิน
เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพสุทธิตอ่ เงินให้ สินเชื่อ
เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพต่อเงินให้ สินเชื่อ
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ
เงินให้ สินเชื่อ2) ต่อเงินรับฝาก
อัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้น3)
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 13)
2)
3)

30 มิ.ย.
2561
1.93
3.29
150.08
96.63
18.05
15.57

31 มี.ค.
2561
1.84
3.30
149.72
94.93
17.70
15.41

เพิ่ม (ลด)
0.09
(0.01)
0.36
1.70
0.35
0.16

30 มิ.ย.
2560
1.87
3.31
141.17
95.28
17.63
15.25

เพิ่ม (ลด)
0.06
(0.02)
8.91
1.35
0.42
0.32

เงินให้ สนิ เชื่อ ได้ แก่ เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้ หักรายได้ รอตัดบัญชี
อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย



รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ

ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิสาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จานวน 24,367 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จานวน 671 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.83 จากไตรมาสก่อน โดยเป็ นผลจากรายได้ ดอกเบี ้ยรับจากเงินให้ สนิ เชื่อที่เพิ่มขึ ้น ส่วน
หนึ่งจากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณเงินให้ สินเชื่อเฉลี่ย และรายได้ ดอกเบี ้ยรับจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึน้ ตามการเพิ่มขึ ้นของ
ปริ มาณเงินลงทุนเฉลี่ย สาหรับอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ สทุ ธิสาหรั บไตรมาสที่ 2 ปี 2561 อยู่ที่ระดับ
ร้ อยละ 3.39 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากไตรมาสก่อน และอยูใ่ นระดับของเป้าหมายที่วางไว้ ที่ร้อยละ 3.2-3.4
หากเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจานวน 1,024 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 4.38 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ ดอกเบี ้ยรับของเงินให้ สินเชื่อ และเงินกู้ยืมตามธุรกรรมซื ้อคืนที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็
ตาม อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ สทุ ธิในไตรมาสนี ้ ปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
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ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 การเปลี่ยนแปลง
ปี 2561
ปี 2561 เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
รายได้ ดอกเบีย้
รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน
เงินรับฝาก
เงินให้ สินเชื่อ (ไม่รวมธุรกรรมตลาดซื ้อคืน)
ธุรกรรมตลาดซื ้อคืน
เงินลงทุน
เงินลงทุนเพื่อค้ า
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินให้ สินเชื่อ
สัญญาเช่ าการเงิน
อื่นๆ
รวมรายได้ ดอกเบีย้
รวมค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ (ร้ อยละ)
ต้ นทุนทางการเงิน (ร้ อยละ)
ผลตอบแทนสินทรัพย์ ท่กี ่ อให้ เกิดรายได้ สุทธิ (ร้ อยละ)


1,975
162
153
1,660
4,352
67
570
3,715
23,137
1,287
4
30,755
6,388
24,367
4.28
1.21
3.39

2,026
236
156
1,634
3,991
60
402
3,529
22,576
1,301
3
29,897
6,201
23,696
4.26
1.20
3.37

(51)
(74)
(3)
26
361
7
168
186
561
(14)
1
858
187
671

(2.53)
(31.48)
(2.00)
1.60
9.06
12.40
41.83
5.27
2.48
(1.07)
7.06
2.87
3.01
2.83
0.02
0.01
0.02

(หน่วย: ล้ านบาท)
ไตรมาสที่ 2 การเปลี่ยนแปลง
ปี 2560 เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
1,601
275
121
1,205
4,342
67
868
3,407
22,529
1,252
3
29,727
6,384
23,343
4.36
1.25
3.43

374 23.35
(113) (41.08)
32 26.15
455 37.76
10
0.25
1.06
(298) (34.33)
308
9.04
608
2.70
35
2.82
1 13.37
1,028
3.46
4
0.07
1,024
4.38
(0.08)
(0.04)
(0.04)

รายได้ ท่ มี ิใช่ ดอกเบีย้

ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยสาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จานวน 16,237 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
ไตรมาสก่อนจานวน 1,125 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.45 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ จากผลิตภัณฑ์ตลาดทุนจากรายการ
เพี ย งครั ง้ เดี ย วในการจ าหน่า ยหลัก ทรั พ ย์ รายได้ สุท ธิ จ ากการรั บ ประกัน ภัย และรายได้ เ งิ น ปั น ผล ในขณะที่ ร ายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิลดลง เนื่องจากผลกระทบของการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทลั รวมทัง้
ค่าธรรมเนียมรับจากธุรกิจจัดการกองทุนรวม และค่านายหน้ าจากการซื ้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยในไตรมาสนี ้ ธนาคาร
และบริ ษัทย่อยมีสดั ส่วนรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยต่อรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิเท่ากับร้ อยละ 39.99 และไตรมาสก่อน อยูท่ ี่
ร้ อยละ 38.94 ซึ่งเป็ นไปตามเป้าหมายของธนาคารที่ม่งุ เน้ นการสร้ างรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยให้ อยู่ในระดับใกล้ เคียงร้ อยละ
40
หากเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นจานวน 270 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
1.69 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากรายได้ จากผลิตภัณฑ์ตลาดทุนเพิ่มขึ ้นจากรายการเพียงครัง้ เดียวในการจาหน่ายหลักทรัพย์
และกาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและการปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิลดลง
ร้ อยละ 9.74 เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทลั
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ไตรมาสที่ 2
ปี 2561
รายได้ ท่มี ิใช่ ดอกเบีย้
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดง
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รายได้ เงินปั นผล
รายได้ เบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ
หัก ค่าใช้ จา่ ยในการรับประกันภัย
รวมรายได้ ท่มี ิใช่ ดอกเบีย้
รายได้ ท่มี ิใช่ ดอกเบีย้ ต่ อสินทรัพย์ เฉลี่ย (ร้ อยละ)
รายได้ ท่มี ิใช่ ดอกเบีย้ ต่ อรายได้ จากการ
ดาเนินงานสุทธิ (ร้ อยละ)
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการต่อรายได้ จากการ
ดาเนินงานสุทธิ (ร้ อยละ)


ไตรมาสที่ 1
การเปลี่ยนแปลง
ปี 2561
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ

(หน่วย: ล้ านบาท)
ไตรมาสที่ 2
การเปลี่ยนแปลง
ปี 2560
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ

12,491
3,271
9,220

13,470
2,911
10,559

(979)
360
(1,339)

(7.27)
12.37
(12.68)

12,705
2,490
10,215

(214)
781
(995)

(1.69)
31.34
(9.74)

2,675

2,155

520

24.10

2,209

466

21.10

1,355
26
831
24,445
368
22,683
16,237
2.2.2. 2.16

394
(2)
499
24,730
411
23,634
15,112
2.2.2. 2.05

961
243.99
28 1,140.36
332
66.46
(285)
(1.15)
(43) (10.30)
(951)
(4.02)
1,125
7.45
0.11

1
577
32
773
29,727
365
27,932
15,967
2.2.2. 2.24

(1)
778
(6)
58
(5,282)
3
(5,249)
270

(612.60)
134.74
(18.94)
7.52
(17.77)
0.93
(18.79)
1.69
(0.08)

2. 39.99

2. 38.94

1.05

2. 40.62

(0.63)

2.22.71

2.27.21

(4.50)

2.25.99

(3.28)

ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ

ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จานวน 16,675 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนจานวน 686 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.29 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ
อุปกรณ์ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ โดยมีอตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิ อยู่ที่
ร้ อยละ 41.07 ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากไตรมาสก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 41.20 ส่วนใหญ่เกิดจากการสร้ างรายได้ รวมที่เติบโต
มากกว่าการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่าย ทังนี
้ ้ อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิ ยงั
อยูใ่ นระดับที่ดีกว่าเป้าหมาย
หากเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ เพิ่มขึ ้น 824 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 5.20 ส่วนหนึง่ เกิดจากค่าใช้ จ่ายทางการตลาด และค่าใช้ จ่ายพนักงาน ที่เพิ่มตามการปรับขึ ้นเงินเดือนพนักงาน จึง
ส่งผลให้ อตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิ ในไตรมาสนี ้ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนที่อยูท่ ี่ร้อยละ 40.32
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ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับอาคาร สถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่นๆ
อัตราส่ วนค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
ต่ อรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิ (ร้ อยละ)


ไตรมาสที่ 2
ปี 2561
7,677
85
3,155
1,231
4,527
16,675

ไตรมาสที่ 1
ปี 2561
7,768
17
2,849
1,208
4,147
15,989

41.07

41.20

การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 2
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
ปี 2560
(91)
(1.16)
7,462
68
401.13
83
306
10.73
3,300
23
1.89
1,130
380
9.15
3,876
686
4.29
15,851
(0.13)

(หน่วย: ล้ านบาท)
การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
215
2.88
2
2.41
(145) (4.39)
101
8.94
651 16.80
824
5.20

40.32

0.75

หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่ า

ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่าสาหรับไตรมาสที่
2 ปี 2561 จานวน 7,995 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนจานวน 176 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.26 อย่างไรก็ตาม
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยอัตราส่วนหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ
ด้ อยค่าต่อเงินให้ สนิ เชื่อเฉลีย่ สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 1.74 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากไตรมาสก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ
1.72 แต่ปรับลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนที่อยูท่ ี่ร้อยละ 2.46
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับหนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่ า

หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
อัตราส่วนหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจาก
การด้ อยค่า ต่อเงินให้ สินเชื่อเฉลี่ย (ร้ อยละ)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1
การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 2
ปี 2561
ปี 2561
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
ปี 2560
7,995
7,819
176
2.26
10,626
1.74

1.72

0.02

(หน่วย: ล้ านบาท)
การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
(2,631) (24.76)

2.46

ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและค่ าเผื่อการปรับมูลค่ าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ
ปรับโครงสร้ างหนี ้ จานวน 108,730 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 289.90 ของค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพและการปรับโครงสร้ างหนี ้
เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ
ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน 2561 ธนาคารและบริ ษัท ย่อยมีเงิ น ให้ สินเชื่ อ ด้ อยคุณภาพจานวน 72,446 ล้ า นบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 3.29 ของเงิ นให้ สินเชื่ อที่รวมสถาบันการเงิน และธนาคารมีเงิ นให้ สินเชื่ อด้ อยคุณภาพจานวน 70,451
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.24 ของเงินให้ สนิ เชื่อที่รวมสถาบันการเงิน ดังนี ้
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(0.72)

เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ
(หน่วย: ล้ านบาท)

สาหรั บไตรมาสสิน้ สุดวันที่
เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพของธนาคารและบริษัทย่อย
ร้ อยละของเงินให้ สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน
เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพของธนาคาร
ร้ อยละของเงินให้ สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน

30 มิ.ย. 2561

31 มี.ค. 2561

72,446
3.29
70,451
3.24

71,106
3.30
69,101
3.25

เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพสุทธิ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินให้ สินเชื่ อด้ อยคุณภาพสุทธิ จานวน 41,895 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 1.93 ของเงินให้ สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน และธนาคารมี เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพสุทธิ จานวน 41,248
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.92 ของเงินให้ สนิ เชื่อที่รวมสถาบันการเงิน ดังนี ้
เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพสุทธิ
(หน่วย: ล้ านบาท)

สาหรั บไตรมาสสิน้ สุดวันที่
เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย
ร้ อยละของเงินให้ สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน
เงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพสุทธิของธนาคาร
ร้ อยละของเงินให้ สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน

30 มิ.ย. 2561
41,895
1.93
41,248
1.92

31 มี.ค. 2561
39,088
1.84
38,457
1.83

การปรั บโครงสร้ างหนี้
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมียอดคงค้ างสินเชื่อลูกหนี ้ที่ปรับโครงสร้ างหนี ้เฉพาะรายที่มี
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ จานวน 61,690 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนจานวน 1,126 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตราการลดลงร้ อยละ 1.79
ทรั พย์ สินรอการขาย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีทรั พย์ สินรอการขายตามราคาต้ นทุน จานวน 22,053
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.73 ของสินทรั พย์ รวม โดยมี ค่าเผื่อการด้ อยค่าสาหรั บทรั พย์ สินรอการขาย จานวน 2,446
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.09 ของมูลค่าตามราคาต้ นทุน ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับค่าใช้ จ่ายในการถือครอง ค่าใช้ จ่ายใน
การขาย และขาดทุนจากการขายทรัพย์สนิ รอการขาย
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4.2 ฐานะทางการเงิน
โครงสร้ างสินทรัพย์ และหนีส้ นิ
3,200,000
2%

2,800,000

2%

2%
15%

2,400,000
20%

2,000,000

3%
16%

5%

15%
5%

3%

17%

6%
14%
3%

2%

1,600,000

1,200,000

75%

72%

62%

61%
800,000
400,000

0



สินทรั พย์

สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริ ษัทย่อย ณ สิ ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีจานวน 3,025,197 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จาก ณ สิ ้นไตรมาสก่อน จานวน 30,712 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.03 ทังนี
้ ้ ส่วนใหญ่ เป็ นการเพิ่มขึ ้นของเงิ น
ลงทุนสุทธิ ในขณะที่รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์ ) และเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ล้ ดลง โดยมี
รายละเอียดที่สาคัญ ดังนี ้
 เงินลงทุนสุทธิจานวน 608,385 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นไตรมาสก่อนจานวน 86,115 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 16.49 ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนเพิ่มขึ ้นในพันธบัตรรัฐบาล
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ นสุทธิ (สินทรั พย์ ) จ านวน 443,228 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ สิน้
ไตรมาสก่อนจานวน 44,524 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 9.13 ส่วนใหญ่เกิดจากการบริ หารสภาพคล่องของ
ธนาคาร
 เงิ นให้ สินเชื่ อแก่ลูกหนี ้ (หักรายได้ รอตัดบัญชี ) จานวน 1,838,402 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยจาก ณ สิน้
ไตรมาสก่อนจานวน 1,490 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.08 โดยธนาคารมีปริ มาณเงินให้ สินเชื่อสูงเป็ นอันดับ
4 ในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์



หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

หนี ้สินรวมของธนาคารและบริ ษัทย่อย ณ สิ ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีจานวน 2,624,010 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน
30,280 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.17 จาก ณ สิ ้นไตรมาสก่อน ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (หนี ้สิน) และหนี ้สินจากสัญญาประกันภัย ในขณะที่เงินรับฝากลดลง โดยรายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ มีดงั นี ้
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี ้สิน) จานวน 133,604 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นไตรมาส
ก่อน จานวน 66,520 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 99.16 ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมตามธุรกรรมซื ้อคืน
ภาคเอกชน
 หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย จานวน 389,953 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นไตรมาสก่อน จานวน 12,907
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.42 ตามการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต
 เงินรับฝาก จานวน 1,902,535 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ สิ ้นไตรมาสก่อน จานวน 35,636 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
1.84 ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของเงินรับฝากออมทรัพย์ โดยธนาคารมีปริ มาณเงินรับฝากสูงเป็ นอันดับ 4 ใน
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย
ทังนี
้ ้ ส่วนของเจ้ าของ (เฉพาะส่วนของธนาคาร) ณ สิ ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีจานวน 361,247 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จานวน 612 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.17 จาก ณ สิ ้นไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากกาไรสุทธิจากการดาเนินงานใน
ไตรมาสนี ้ จานวน 10,917 ล้ านบาท แต่ได้ อนุมตั ิการจ่ายปั นผลจากกาไรสุทธิปี 2560 จานวน 8,376 ล้ านบาท ในเดือน
เมษายน 2561


ความสัมพันธ์ ของแหล่ งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน

ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2561 โครงสร้ างเงิ น ทุน ตามงบการเงิ นรวม ประกอบด้ ว ย หนี ส้ ินจ านวน 2,624,010
ล้ านบาท และส่วนของเจ้ าของจานวน 401,187 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของเจ้ าของเท่ากับ 6.54 เท่า โดย
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องค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้ านหนี ้สินที่สาคัญ ได้ แก่ เงินรับฝาก ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 มีจานวน 1,902,535
ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 62.89 ของแหล่งเงินทุนทังหมด
้
สาหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน รวมทัง้
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมนัน้ มีสดั ส่วนร้ อยละ 4.42 และร้ อยละ 2.25 ของแหล่งเงินทุนทังหมดตามล
้
าดับ
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีแหล่งใช้ ไปของเงินทุนที่สาคัญ ได้ แก่ เงินให้ สินเชื่อหักรายได้ รอตัดบัญชี ซึ่ง ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2561 มีจานวน 1,838,402 ล้ านบาท ทาให้ อตั ราส่วนของเงินให้ สินเชื่อต่อเงินรับฝากของธนาคารคิดเป็ นร้ อยละ
96.63 สาหรับสภาพคล่องส่วนที่เหลือ ธนาคารนาไปลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องต่าง ๆ อันได้ แก่ รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน รวมทังเงิ
้ นลงทุนในหลักทรัพย์
แหล่ งที่มาและใช้ ไปของเงินทุนที่สาคัญของธนาคารและบริ ัทย่ อย
(หน่วย: ล้ านบาท)

ระยะเวลา
< 1 ปี
> 1 - 5 ปี
> 5 ปี
รวม

30 มิ.ย. 61
1,879,198
23,337
1,902,535

เงินรับฝาก
เงินให้ สินเชื่อ
ร้ อยละ 31 ธ.ค. 60 ร้ อยละ 30 มิ.ย. 61 ร้ อยละ 31 ธ.ค. 60 ร้ อยละ
98.77 1,858,490 98.93
814,602
44.31
786,318
43.61
1.23
20,182
1.07
486,980
26.49
479,836
26.62
536,820
29.20
536,629
29.77
100.00 1,878,672 100.00 1,838,402
100.00 1,802,783
100.00

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 เงินรับฝากที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี มีจานวนมากกว่าเงินให้ สนิ เชื่อที่มีระยะเวลาไม่เกิน
1 ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นปกติของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทวั่ ไปในประเทศไทย ทีจ่ ะมีการระดมทุนระยะสันเพื
้ ่อการปล่อยสินเชื่อหรื อ
ลงทุนในระยะยาวเป็ นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เงินรับฝากของธนาคารโดยส่วนใหญ่จะมีการต่ออายุอย่างต่อเนื่องเมื่อครบ
กาหนดตามสัญญา จึงมีแนวโน้ มว่าเงิน รับฝากดังกล่าวจะอยู่กบั ธนาคารเป็ นเวลานานกว่าระยะเวลาตามสัญญา ทาให้
ธนาคารสามารถใช้ เป็ นแหล่งเงินสนับสนุนการให้ สนิ เชื่อได้

4.3 เงินให้ สินเชื่อและเงินรั บฝาก


เงินให้ สินเชื่อ

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมียอดเงินให้ สินเชื่อตามงบการเงินรวมของธนาคาร จานวน
1,838,402 ล้ านบาท ลดลงจานวน 1,490 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.08 จากยอดสินเชื่อจานวน 1,839,892 ล้ านบาท
ณ สิ ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2561
เงินให้ สนิ เชื่อตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ส่วนใหญ่หรื อร้ อยละ 60.60 ของเงิน
ให้ สนิ เชื่อทังหมด
้
เป็ นลูกค้ าประเภทนิติบคุ คล และหากพิจารณาตามวงเงินให้ สนิ เชื่อ ส่วนใหญ่เป็ นการให้ ก้ ยู ืมมากกว่า 20
ล้ านบาท จานวน 1,074,805 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 59.85 ขณะที่สดั ส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 40.15 เป็ นการกู้ยืมที่
น้ อยกว่า 20 ล้ านบาท สาหรับเงินให้ สินเชื่อที่มีระยะเวลาการชาระคืนไม่เกิน 1 ปี มีสดั ส่วนที่ร้อยละ 43.73 ของเงินให้
สินเชื่อทังหมด
้
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เงินให้ สินเชื่อจาแนกตามปริมาณเงินให้ สนิ เชื่อ ประเภทผู้ก้ ู และระยะเวลาการชาระคืน
นิติบคุ คล

บุคคลธรรมดา

ณ 30 มิ.ย. 2561

60.60%

39.40%

ณ 31 มี.ค. 2561

60.55%

39.45%

ไม่เกิน 20 ล้ านบาท

มากกว่า 20 ล้ านบาท

ณ 30 มิ.ย. 2561

40.15%

59.85%

ณ 31 มี.ค. 2561

39.99%

60.01%

ชาระคืนไม่เกิน 1 ปี

เกิน 1 ปี

ณ 30 มิ.ย. 2561

43.73%

56.27%

ณ 31 มี.ค. 2561

43.92%

56.08%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

เงินให้ สินเชื่อของธนาคารและบริ ัทย่ อย
1.88%

1.85%

13.97%

13.80%

47.59%

47.63%
14.03%

14.29%

13.45%

14.06%

8.82%

8.63%

ณ 30 มิ.ย. 2561

ณ 31 มี.ค. 2561

• การเกษตรและเหมืองแร่
• อุตสาหกรรมการผลิต และการพาณิชย์
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
• การสาธารณูปโภคและบริการ
• สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
• อื่นๆ

• การเกษตรและเหมืองแร่
• อุตสาหกรรมการผลิต และการพาณิชย์
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
• การสาธารณูปโภคและบริการ
• สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
• อื่นๆ
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ณ 30 มิ.ย. 2561
มูลค่ าเงินให้ สนิ เชื่อของธนาคารและบริ ัทย่ อย
จาแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑ์ การจัดชัน้

ร้ อยละของเงินให้ สนิ เชื่อของธนาคารและบริ ัทย่ อย
จาแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑ์ การจัดชัน้

ชันปกติ
้

ชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ

ชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน

ชันสงสั
้ ย

อื่น ๆ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

การสาธารณูปโภคและบริการ

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
และการก่อสร้ าง

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์

การเกษตรและเหมืองแร่

อื่น ๆ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

การสาธารณูปโภคและบริการ

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
และการก่อสร้ าง

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์

การเกษตรและเหมืองแร่

หน่วย: ล้ านบาท

ชันสงสั
้ ยจะสูญ

เงิ นให้ สินเชื่อ ของธนาคารและบริ ษัทย่อยเป็ นสินเชื่ อปกติคิดเป็ นร้ อยละ 94.02 ของสินเชื่อทัง้ หมด และเมื่อ
จาแนกตามประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์มีสดั ส่วนสูงที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 47.59 ของเงินให้ สินเชื่อ
ทังหมด
้
โดยเป็ นสินเชื่อปกติคิดเป็ นร้ อยละ 93.06 ของสินเชื่อในธุรกิจดังกล่าว
สินเชื่อแยกตามกลุ่มธุรกิจลูกค้ า
(หน่วย: ล้ านบาท)

เงินให้ สินเชื่อ

30 มิ.ย. 2561
กลุ่มลูกค้ าธุ รกิจ1)
กลุ่มลูกค้ าบุคคล2)
1,306,864
447,411

31 มี.ค. 2561
กลุ่มลูกค้ าธุรกิจ1)
กลุ่มลูกค้ าบุคคล2)
1,314,782
441,874

หมายเหตุ:1) กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจ ประกอบด้ วย ลูกค้ าผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจในนามบริษัทจดทะเบียนและในนามบุคคลธรรมดา รวมถึง
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน ฯลฯ โดยธนาคารให้ บริ การทางการเงิน ได้ แก่ เงินกู้ระยะยาว เงินทุนหมุนเวียน การ
ออกหนังสือค ้าประกัน บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ การร่วมให้ สินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น (Syndicated Loan) การ
จัดการสภาพคล่องแบบครบวงจร (Cash Management Solution) รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจตังแต่
้ ต้นนา้ ถึงปลาย
น ้า (Value Chain Solution)
2)

กลุม่ ลูกค้ าบุคคล ได้ แก่ ลูกค้ าบุคคลธรรมดาที่ใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคาร ได้ แก่ บัญชีเงินฝาก บัตรเดบิต บัตร
เครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บริ การด้ านการลงทุนและที่ปรึกษาด้ านการลงทุน รวมถึงบริ การธุรกรรมทาง
การเงินต่าง ๆ
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ณ สิ ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2561 สินเชื่อกลุ่มลูกค้ าธุรกิจ (ธุรกิจลูกค้ าบรรษัทและธุรกิจลูกค้ าผู้ประกอบการ) ปรับตัว
ลดลงเล็กน้ อยจากไตรมาสก่อน ตามการลดลงของสินเชื่อธุรกิจลูกค้ าผู้ประกอบการจากการชาระคืนสินเชื่อ ขณะที่สินเชื่อ
ของธุรกิจลูกค้ าบรรษัทยังเพิ่มสูงขึ ้น โดยเฉพาะในกลุม่ อุตสาหกรรมค้ าปลีก และอุตสาหกรรมก่อสร้ าง ตามแรงหนุนจาก
ภาคส่งออกและการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐ
สาหรับสินเชื่ อกลุ่มลูกค้ าบุคคล ขยายตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึ่งสอดคล้ องกับภาพรวมตลาดและภาวะเศรษฐกิ จ
รวมถึงการดาเนินนโยบายสินเชื่ออย่างระมัดระวังเพื่อรักษาคุณภาพสินเชื่อ และคงความเป็ นผู้นาในผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลัก
โดยในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็ นพอร์ ตสินเชื่อหลักนัน้ ธนาคารยังเน้ นความร่ วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในการ
นาเสนอแคมเปญสินเชื่ออัตราดอกเบี ย้ พิเศษให้ แก่ลกู ค้ าทังบ้
้ านใหม่ บ้ านสัง่ สร้ าง และกลุ่มลูกค้ ารี ไฟแนนซ์ รวมทังจั
้ ด
กิจกรรมการตลาดในพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ และเสนอบริ การเรื่ องบ้ านครบวงจรผ่านแอพพลิเคชัน่ บนมือถือ ส่วนสินเชื่อบุคคล
และสินเชื่อเงินสดทันใจ ยังคงมุง่ รณรงค์ความมีวินยั ในการชาระหนี ้ควบคูก่ ับการนาเสนอสินเชื่อผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน่
ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS) ด้ วยกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ าด้ วย Machine Learning Program ที่ช่วยให้
ธนาคารปล่อยสินเชื่อได้ อย่างเหมาะสมและอานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ าผู้ใช้ บริ การ


เงินรับฝาก
เงินรับฝากแยกตามประเภทบัญชี
(หน่วย: ล้ านบาท)

เงินรับฝากรวม
เงินรับฝากกระแสรายวัน
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากประจา

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
100.00
5.46
71.92
22.62

ยอดเงินรับฝาก
30 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2561
1,902,535
1,938,171
103,940
104,311
1,368,229
1,428,118
430,366
405,742

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)
ร้ อยละ
(35,636)
(1.84)
(371)
(0.36)
(59,889)
(4.19)
24,624
6.07

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ยอดเงินรับฝากรวมของกลุม่ ลูกค้ าธุรกิจและกลุม่ ลูกค้ าบุคคลปรับตัวลดลงจากไตรมาส
ก่อน ตามการโยกย้ ายเงินฝากของลูกค้ ารัฐวิสาหกิจและธุรกิจ ขณะที่ฐานเงินฝากรายย่อยยังปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
จากไตรมาสก่อน โดยธนาคารยังคงนาเสนอการเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ
(K PLUS) และออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจาพิเศษเพื่อตอบโจทย์ความต้ องการออมเงิน ควบคู่กบั เสนอการลงทุนอื่นใน
รูปแบบประกันชีวิตและกองทุนรวมที่หลากหลาย ซึ่งให้ ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับ ระดับความเสี่ยง เพื่อทดแทนเงินฝาก
ประจาบางส่วนที่ทยอยครบกาหนด

4.4 การบริหารเงิน


แนวทางการบริหารเงิน

ธุรกรรมการกู้ยืมระหว่างธนาคารประเภทข้ ามคืนในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 อยูใ่ นระดับทรงตัวที่อตั ราดอกเบี ้ยเฉลี่ย
ร้ อยละ 1.46 ต่อปี สอดคล้ องกับมติคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 20
มิถนุ ายน 2561 ที่ให้ คงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไว้ ที่ระดับร้ อยละ 1.50 ต่อปี
ธนาคารมีแนวทางในการบริ หารพอร์ ตการลงทุน ซึง่ คานึงถึงสภาพคล่องของธนาคารเป็ นเป้าหมายหลัก โดยดารง
สภาพคล่องเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ ้น รวมถึงมีการกาหนดกลยุทธ์ การลงทุนให้ สอดคล้ องกับการ
26

เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิ จ และความเคลื่อนไหวของตลาดเงิ นตลาดทุน ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึ่งใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ธนาคารสามารถบริ หารสภาพคล่องได้ เหมาะสมต่อการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและสถานการณ์ตลาด
เงิ นตลาดทุน รวมทัง้ สร้ างรายได้ ส่วนเพิ่มจากการลงทุนได้ อย่ างต่อเนื่อง จากการนาสภาพคล่องส่วนเกิ นไปลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสันเมื
้ ่อผลตอบแทนในตลาดปรับตัวสูงขึ ้นถึงระดับอัตราดอกเบี ้ยนโยบายหรื อสูงกว่า แต่ลดการ
ถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสัน้ เมื่ออัตราผลตอบแทนในตลาดลดลงต่ากว่า อัตราดอกเบีย้ นโยบาย นอกจากนี ้
ธนาคารยังได้ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวที่ให้ ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม
รายได้ หลักจากการบริหารเงิน
(หน่วย: ล้ านบาท)

โครงสร้ างรายได้ หลักจากการบริหารเงิน
(สาหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร)
รายได้ ดอกเบีย้ รับ1)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน2)
เงินลงทุน
รวม

สัดส่ วน ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1
ปี 2561
ปี 2561
(ร้ อยละ)
74.64
25.36
100.00

1,795
610
2,405

1,836
436
2,272

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)
ร้ อยละ
(41)
174
133

(2.29)
39.91
5.85

หมายเหตุ: 1) เป็ นตัวเลขในเชิงการจัดการ
2)

รวมรายการเงินให้ สนิ เชื่อ

สาหรับรายได้ ดอกเบี ้ยรับจากการบริ หารเงินในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 รวมเป็ นจานวน 2,405 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
ไตรมาสก่อนจานวน 133 ล้ านบาท เนื่องจากมีการปรับพอร์ ตการลงทุนในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ไปยังเงิน
ลงทุน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ


อัตราส่ วนสินทรั พย์ สภาพคล่ อง

ธนาคารดารงเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดโดยเฉลี่ยรายปั กษ์ แล้ วไม่ต่ากว่าร้ อยละ
1.00 ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมบางประเภท โดยเฉลี่ยของปั กษ์ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ธนาคารมีเงินฝากที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยและเงินสดที่ศนู ย์เงินสด รวมเป็ นจานวน 26,645 ล้ านบาท
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4.5 ผลการดาเนินงานบริ ัทของธนาคารกสิกรไทย และบริ ัท เมืองไทยประกันชีวิต
จากัด (มหาชน)
ผลการดาเนินงานบริ ัทของธนาคารกสิกรไทย 1)
และบริ ัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)

ผลการดาเนินงาน
บจก.หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย
บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย
บจก.ลีสซิง่ กสิกรไทย
บจก.แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ

สินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารจัดการ
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้ อยละ)
ปริ มาณการซื ้อขาย
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้ อยละ)
ยอดคงค้ างสินเชื่อ
ยอดคงค้ างสินเชื่อ
เบี ้ยประกันชีวติ รับรวม
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้ อยละ)

งวดแรก
ปี 2561

งวดแรก
ปี 2560

ปี 2560

1,312,048 1,255,372 1,302,686
18.96
19.08
18.72
417,328 394,102 811,883
2.98
3.87
3.71
100,126
92,993
97,055
18,498
16,628
17,633
50,602
57,895 102,681
16.19
19.45
17.06

หมายเหตุ: 1) ไม่รวม บจก. ศูนย์วิจยั กสิกรไทย เนื่องจากเป็ นบริษัทที่ไม่ได้ ประกอบธุรกิจทางการเงิน

ในงวดแรกปี 2561 บริ ษัทของธนาคารกสิกรไทย และบริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) มีภาพรวมผล
การดาเนินงานเป็ นที่นา่ พอใจ ทังในเชิ
้
งปริ มาณและเชิงคุณภาพ อันเนื่องมาจากการร่ วมแรงร่ วมใจของธนาคารกสิกรไทย
บริ ษัทของธนาคารกสิกรไทย และบริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด มีสินทรัพย์ภายใต้ การจัดการเป็ นอันดับ 1 ในประเภทธุรกิ จ
จัดการกองทุนรวม ด้ วยส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 20.22 และสินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารจัดการทังหมด
้
มีส่วนแบ่ง
การตลาดที่ร้อยละ 18.96 อันเป็ นผลจากความร่ วมมือเป็ นอย่างดีกับธนาคารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต อบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า โดยนาเสนอกองทุนใหม่ได้ แก่ K-EUSMALL เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนในกลุม่ หุ้นขนาดเล็กในทวีป
ยุโรป พร้ อมทังพั
้ ฒนาช่องทางการบริ การอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ K-My Funds อย่างต่อเนื่อง
เพื่ออานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมและสื่อสารกับลูกค้ าได้ สะดวกยิ่งขึ ้น รวมทังให้
้ คาแนะนาแก่ลกู ค้ าในการเลือก
ลงทุนในพอร์ ตการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ด้ วยจุดเด่นในการแสดงผลตอบแทนการลงทุนที่
ชัดเจน และนาเสนอเครื่ องมือช่วยในการลงทุนสาหรับลูกค้ า ทัง้ เครื่ องมือ My Port Simulator สาหรับการวางแผนพอร์ ต
การลงทุนตามความเสีย่ งที่ลกู ค้ ารับได้ และเครื่ องมือใหม่ Fund Story สาหรับค้ นหาข้ อมูลกองทุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
และติดตามความเคลื่อนไหวราคาและผลตอบแทนย้ อนหลังของกองทุน รวมถึง My Message เพื่อให้ ลกู ค้ าไม่พลาดทุก
การลงทุนและลงทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ยังพัฒนาแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ K-My PVD
เพื่ออานวยความสะดวกแก่สมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพในการวางแผนเกษี ยณอายุและติดตามผลตอบแทน
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) มุ่งเน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ ทังในด้
้ านงานวิจัย การ
ให้ บริ การซื ้อขายหลักทรัพย์ อนุพนั ธ์ และงานวาณิชธนกิจ เพื่อตอบโจทย์ทกุ ไลฟ์ สไตล์การลงทุนของลูกค้ า โดยให้ ข้อมูลบท
วิเคราะห์ที่รวดเร็ ว เจาะลึกและครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการลงทุนเพื่อตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมของนักลงทุนในโลกดิจิทลั อาทิ 1) KS Super Stock Mobile Application ซึ่งได้ พฒ
ั นาฟั งก์ชั่นใหม่ให้
สามารถคัดกรองหุ้นตามแนวคิดนักลงทุนระดับโลก และเพิ่ม ฟั งก์ ชั่นวิเคราะห์ผลการลงทุน ตามหุ้นรายตัวที่เคยซื ้อขาย
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ย้ อนหลัง 3 ปี 2) KS Super Portfolio ฟั งก์ชนั่ วิเคราะห์และตรวจสอบประสิทธิภาพการลงทุนที่สมบูรณ์แบบที่สดุ พร้ อม
แนะนาแนวทางการปรับพอร์ ตลงทุนผ่านคอมพิวเตอร์ 3) KS Stock Plus แอพพลิเคชัน่ ใหม่ที่จะอัพเดทข่าว ข้ อมูลการ
ลงทุนของหุ้นรายตัวแบบเรี ยลไทม์พร้ อมแจ้ งเตือนทุกความเคลื่อนไหว ส่งผลให้ ในครึ่ งปี แรกของ 2561 บริ ษัทมีสว่ นแบ่ง
การตลาดที่ร้อยละ 2.98
บริ ษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด มียอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อขยายตัวที่ร้อยละ 7.67 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2560 ซึง่ สอดคล้ องกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ ทังนี
้ ้ ปริ มาณสินเชื่อใหม่ที่เติบโตดี ส่วนใหญ่มาจาก
สินเชื่อผู้แทนจาหน่ายรถยนต์ ขณะเดียวกัน บริ ษัทยังสามารถดูแลคุณภาพสินทรัพย์ให้ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี สะท้ อนจากสัดส่วน
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ที่อยูใ่ นระดับร้ อยละ 1.42 ซึง่ ต่ากว่าค่าเฉลีย่ ในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง
ปรับปรุ งการให้ บริ การและออกแคมเปญต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทังบุ
้ คคลและธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้ างประสบการณ์ที่ดีแก่ลกู ค้ า
บริ ษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จากัด เป็ นบริ ษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องการให้ ลีสซิ่งและเช่า
ซื ้อเครื่ องจักร มียอดสินเชื่อขยายตัวร้ อยละ 11.25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งเป็ นอัตราการเติบโตที่สงู กว่า
เป้าหมายที่ได้ ตงไว้
ั ้ โดยกระจายตัวในทุกกลุม่ อุตสาหกรรมและครอบคลุม ทุกพื ้นที่ทวั่ ประเทศ นอกจากนี ้ ยังมุ่งเน้ นสร้ าง
พันธมิตรกับกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นผู้จาหน่ายเครื่ องจักรอย่า งต่อเนื่อง และขยายไปยังผู้จาหน่ายเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมใหม่
ได้ แก่ อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ และเทคโนโลยีดิจิทลั รวมทังท
้ างานร่วมกับผู้ดแู ลความสัมพันธ์ลกู ค้ าของธนาคารอย่างใกล้ ชิด
เพื่อให้ บรรลุความสาเร็ จในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอย่างมีประสิทธิภาพที่ระดับความพึงพอใจสูงสุด
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ยังรักษาความเป็ นผู้นาในธุรกิจประกันชีวิต โดยมีสว่ นแบ่งการตลาด
เบี ้ยประกันชีวิตรับรวมร้ อยละ 16.19 เป็ นอันดับที่ 2 ของระบบ อันเป็ นผลจากความร่ วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในการ
พัฒนารูปแบบกรมธรรม์ที่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละกลุม่ ซึง่ ส่งผลให้ บริ ษัทยังสามารถรักษาอันดับ 1 ในการขาย
ผ่านช่องทางธนาคารอีกด้ วย

4.6 เงินกองทุนตามกฎหมาย
ณ สิ ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ธนาคารมีเงิ นกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III ทัง้ สิ ้น จานวน
328,415 ล้ านบาท แบ่งเป็ น เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 จานวน 278,910 ล้ านบาท และเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 จานวน 49,505 ล้ านบาท
โดยมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งรวมเท่ากับร้ อยละ 16.99 ซึง่ สูงกว่าอัตราขันต
้ ่าและส่วนเพิ่มตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนดไว้ ที่ร้อยละ 10.375 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง1)
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย2)
(หน่วย: ร้ อยละ)
อัตราส่ วนเงินกองทุน
ตามกฎหมาย

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 13)
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที ่ 1
ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่2
อัตราส่ วนเงินกองทุนทัง้ สิน้



ขัน้ ต่าและส่ วน
เพิ่ม4) ตามที่
ธปท. กาหนด
7.875
6.375
10.375

30 มิ.ย.
2561

31 มี.ค.
2561

15.57

15.41

15.57
2.48
18.05

15.41
2.29
17.70

Basel III
ขัน้ ต่าและส่ วน
เพิ่ม4) ตามที่
ธปท. กาหนด
7.25
5.75
9.75

31 ธ.ค.
2560

30 ก.ย.
2560

30 มิ.ย.
2560

15.66

15.91

15.25

15.66
2.30
17.96

15.91
2.32
18.23

15.25
2.38
17.63

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(หน่วย: ร้ อยละ)

อัตราส่ วนเงินกองทุน
ตามกฎหมาย
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 13)
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที ่ 1
ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่2
อัตราส่ วนเงินกองทุนทัง้ สิน้

ขัน้ ต่าและส่ วน
เพิ่ม4) ตามที่
ธปท. กาหนด
7.875
6.375
10.375

30 มิ.ย.
2561

31 มี.ค.
2561

14.43

14.38

14.43
2.56
16.99

14.38
2.57
16.95

Basel III
ขัน้ ต่าและส่ วน
เพิ่ม4) ตามที่
ธปท. กาหนด
7.25
5.75
9.75

31 ธ.ค.
2560

30 ก.ย.
2560

30 มิ.ย.
2560

14.62

14.81

14.25

14.62
2.58
17.20

14.81
2.59
17.40

14.25
2.62
16.87

หมายเหตุ: 1) ไม่นบั รวมกาไรสุทธิของแต่ละงวด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ รวมกาไรสุทธิของงวดครึ่งปี แรกเป็ นเงินกองทุน หลังจากผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคารตามข้ อบังคับของธนาคาร และรวมกาไรสุทธิของงวดครึ่ งปี หลังเข้ าเป็ นเงินกองทุน หลังจากผ่านมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ยกเว้ นกรณีมีผลขาดทุนสุทธิจะต้ องนาไปหักจากเงินกองทุนทันที ณ วันสิ ้นงวดบัญชี
2)
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หมายถึง กลุม่ ธุรกิจทางการเงินตามการกากับแบบรวมกลุม่ ซึง่ ประกอบด้ วย ธนาคารกสิกรไทย
บริ ษัทของธนาคารกสิกรไทย บริ ษัทให้ บริ การสนับสนุน งานต่อธนาคารกสิกรไทย บบส.เพทาย และบริ ษัทอื่ น ๆ ที่ได้ รับอนุญาตจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ อยู่ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
3)
ตามหลักเกณฑ์ Basel III เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 มีรายการทยอยนับเข้ าหรื อหักออกร้ อยละ 20 ต่อปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป
จนครบร้ อยละ 100 ในปี 2561
4)
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยให้ ธนาคารพาณิชย์ดารงอัตราส่วน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของเพิ่มเติมจากการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขันต
้ ่าอีกปี ละร้ อยละ 0.625 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2559 เป็ นต้ นไป จนครบร้ อยละ 2.50 ในปี 2562

4.7 อันดับความน่ าเชื่อถือ
ณ สิ ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2561 อันดับความน่าเชื่อถือในด้ านต่าง ๆ ของธนาคาร ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือมูดี ้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์ วิส (Moody’s Investors Service) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือสแตนดาร์ ด แอนด์
พัวร์ (Standard & Poor’s) และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (Fitch Ratings) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อ
เทียบกับ ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 รายละเอียดอันดับความน่าเชื่อถือในด้ านต่าง ๆ ของธนาคาร เป็ นดังนี ้
รายละเอียดอันดับความน่าเชื่อถือในด้ านต่าง ๆ ของธนาคาร เป็ นดังนี ้
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อันดับความน่ าเชื่อถือของธนาคารกสิกรไทย
สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
มูดสี ้ ์ อินเวสเตอร์ เซอร์ วิส 1)
สกุลเงินต่ างประเทศ
แนวโน้ ม
ระยะยาว – ตราสารหนี ้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ
- เงินฝาก
- การประเมินความเสี่ยงของคูส่ ญ
ั ญา (CR Assessments)
ระยะสัน้ - ตราสารหนี ้ / เงินฝาก
- การประเมินความเสี่ยงของคูส่ ญ
ั ญา (CR Assessments)
ฐานอันดับความน่าเชื่อถือ (Baseline Credit Assessment)
สกุลเงินในประเทศ
แนวโน้ ม
ระยะยาว – เงินฝาก
ระยะสัน้ - ตราสารหนี ้ / เงินฝาก
สแตนดาร์ ด แอนด์ พัวร์ 1)
อันดับความน่ าเชื่อถือสากล
แนวโน้ ม
ระยะยาว
บัตรเงินฝากระยะยาว
ระยะสัน้
บัตรเงินฝากระยะสัน้
ตราสารหนี ้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ (สกุลเงินต่างประเทศ)
ิ ทช์ เรทติง้ ส์ 1)
อันดับความน่ าเชื่อถือสากล (สกุลเงินต่ างประเทศ)
แนวโน้ ม
ระยะยาว
ระยะสัน้
ตราสารหนี ้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability)
สนับสนุน
สนับสนุนขันต
้ ่า
อันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศ
แนวโน้ ม
ระยะยาว
ระยะสัน้
ตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิทนี่ บั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III

30 มิ.ย. 2561

มีเสถียรภาพ
Baa1
Baa1
Baa1(cr)
P-2
P-2(cr)
Baa2
มีเสถียรภาพ
Baa1
P-2

มีเสถียรภาพ
BBB+
BBB+
A-2
A-2
BBB+

มีเสถียรภาพ
BBB+
F2
BBB+
bbb+
2
BBBมีเสถียรภาพ
AA+(tha)
F1+(tha)
AA(tha)

หมายเหตุ: 1) อันดับความน่าเชื่อถื อระยะยาว ซึง่ ถื อเป็ นระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) สาหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถื อมูดี ้ส์
อินเวสเตอร์ เซอร์ วิส สแตนดาร์ ด แอนด์ พัวร์ และฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ คือ ระดับตังแต่
้ Baa3 BBB- และ BBB- ตามลาดับ ขณะที่ใน
กรณี ของอันดับความน่าเชื่ อถื อระยะสันนั
้ น้ ระดับที่น่าลงทุนสาหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถื อมูดี ้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์ วิส
สแตนดาร์ ด แอนด์ พัวร์ และฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ จะได้ แก่ระดับตังแต่
้ P-3 A-3 และ F3 ตามลาดับ
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5. การดาเนินงานเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ
5.1 การจัดการงานทรั พยากรบุคคล
ธนาคารให้ ความสาคัญกับจัดการงานทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด
ตามองค์ประกอบ 4 ส่วนหลัก โดยมีสาระสาคัญ ดังนี ้

1. การ จั ดก ารง านท รั พย ากร บุ คค ลเพื่ อ ส นั บส นุ นก ลยุ ท ธ์ ข อ งธ น า คา รสู่ ดิ จิ ทั ล
แบงกิง้ และ Data-Driven Bank
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ธนาคารได้ ปรับโครงสร้ างโดยยกระดับกลุม่ งานที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ขึ ้นเป็ นฝ่ ายงานภายใต้ สายงานบริ หารยุทธศาสตร์ องค์ การ จานวน 2 ฝ่ าย ได้ แก่ 1) Enterprise Data Analytics
Department ทาหน้ าที่สนับสนุนการวิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูลให้ กบั ทุกหน่วยงานในธนาคาร เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ
ที่หลากหลาย และ 2) Digital Lending Department ที่เน้ นการนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเพื่อ
เสนอผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อให้ กบั ลูกค้ าผ่านทางช่องทางดิจิทลั
นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ ร่วมมือ กับ SkillLane สตาร์ ท อัพ แพลตฟอร์ มคอร์ สเรี ยนออนไลน์ เพื่ อสนับ สนุนให้
บุคลากรของธนาคารเข้ าร่วมพัฒนาทักษะและศักยภาพผ่านการเรี ยนรู้ ด้วยตัวเองแบบไร้ ขีดจากัดทุกที่ทกุ เวลาอย่างเสมอ
ภาค เพื่อขับเคลือ่ นความรู้ความสามารถและวัฒนธรรมการทางานของพนักงานทังองค์
้ กรกว่า 21,000 คน ให้ พร้ อมรับมือ
กับการเปลีย่ นแปลงไปสูอ่ งค์กรในยุคดิจิทลั
สาหรั บ การพัฒ นาความสามารถในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มูลและท างานได้ จ ากทุก ที่ ทุก เวลาผ่า นโครงการ Digital
Workplace นัน้ ธนาคารได้ สอื่ ความการใช้ เครื่ องมือการทางานรู ปแบบใหม่ต่อผู้บริ หาร และผลักดันกิจกรรมบริ หารความ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยจัดการอบรม “Transformation with O365” แก่ตวั แทนฝ่ ายงานเพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
และสามารถนาไปปรับใช้ ภายในฝ่ ายงานต่อไป

2. การจัดการงานทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC+3
ธนาคารยังคงมุ่งเน้ นพัฒนาบุคลากรใน AEC+3 อย่างต่อเนื่อง โดยปรั บโครงสร้ างองค์ กรให้ สอดคล้ องกับ
ทิศทางการดาเนินธุรกิจตามยุทธศาสตร์ ของธนาคาร ตลอดจนพัฒนานโยบาย เครื่ องมือ และกระบวนการด้ านทรัพยากร
บุคคลต่าง ๆ อาทิ การจัดปฐมนิเทศเบื ้องต้ นก่อนเริ่ มงาน การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิ ภาพ
และสอดคล้ องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ทางธุรกิจ การทาแผนพัฒนาพนักงานศักยภาพสาหรับพนักงานตามตาแหน่ง
งานและรายบุคคล รวมถึงการวางแผนพัฒนาเส้ นทางอาชีพให้ กบั พนักงาน เพื่อสร้ างประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มระดับความ
ผูกพันให้ กับ พนักงานทัง้ พนักงานต่างชาติ (Expatriate) และพนักงานท้ องถิ่ นตัง้ แต่วัน แรกในการทางาน รวมถึงเพิ่ ม
ศักยภาพให้ พนักงานมีความพร้ อมในการปฏิบตั ิงานปั จจุบนั และงานที่จะได้ รับมอบหมายในอนาคต
สาหรับการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจในฐานะธนาคารท้ องถิ่นจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีนนัน้ ได้ มีการ
ปรับแผนการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้ นการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความพร้ อมของ
องค์ กรในการมุ่งสู่ดิจิทัลแบงกิ ง้ อย่างเต็มรู ปแบบ ทัง้ ในด้ านการพัฒนาแพลตฟอร์ มการเรี ยนรู้ ทางออนไลน์ การปรั บ
โครงสร้ างการบริ หารงานภายใน รวมถึงการปรับปรุ ง นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายของธนาคาร
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3. การจัดการงานทรัพยากรบุคคลเพื่อ กสิกร-บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)
KBTG ได้ ดาเนินโครงการความร่ วมมือกับ ทังภาครั
้
ฐ และเอกชนในการเสริ มสร้ างขีดความสามารถทางด้ าน
เทคโนโลยีและบุคลากรร่ วมกัน โดยจัดกิจกรรมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ แก่หน่วยงานทัว่ ไปและสาธารณะเพื่อย ้า
ความเป็ นผู้นาด้ านเทคโนโลยีในการสร้ างธนาคารแห่งอนาคตแบบดิจิทลั ที่สมบูรณ์แบบ การดาเนินงานสาคัญ อาทิ
- จัดการประชุม Digital University Forum เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีให้ กบั คณะผู้บริ หารระดับสูง
ด้ านสารสนเทศจากสถาบันอุดมศึกษาชันน
้ าในประเทศกว่า 17 แห่ง
- ร่วมพัฒนากลุม่ นักเรี ยนทุนจากสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และและเทคโนโลยี (สสวท.)
- ร่วมเป็ นคณะกรรมการตัดสินในงานสัมมนาวิชาการระดับปริ ญญาตรี (Senior Project)
- จัดงาน Open House ให้ กบั คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยชันน
้ าต่าง ๆ
- เป็ นพันธมิตรหลักจัดงาน Google I/O Extended Bangkok 2018 และ Android Conference BKK 2018
- เป็ นวิทยากรในงานสัมมนาด้ านเทคโนโลยีทงที
ั ้ ่จดั โดยภาครัฐและเอกชน
- จัดโครงการ K Talent Engagement and Networking ขึ ้นที่เมืองซีแอตเทิล ซานฟรานซิสโก และเซาท์เบย์
(ซิลคิ อนวัลเลย์) ในประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อพูดคุยวิสยั ทัศน์ของธนาคารกสิกรไทย และ KBTG กับ TechTalent และนักศึกษาไทย

4. การดาเนินงานอื่นๆ ในการจัดการงานด้ านทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
-

-

-

ด้ านการรับสมัครบุคลากร: เน้ นจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรที่มีศกั ยภาพ และดาเนินโครงการ
สร้ างภาพลักษณ์ของธนาคาร อาทิ งาน Career Day เพื่อค้ นหาผู้มีความสามารถด้ านการวิเคราะห์สินเชื่อ
เจ้ าหน้ าที่ดแู ลลูกค้ า และเจ้ าหน้ าที่แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนเข้ าร่วมกิจกรรม Job Fair และ
Campus Roadshow กับมหาวิทยาลัยกลุม่ เป้าหมาย เพื่อสร้ างความสัมพันธ์กบั อาจารย์และพูดคุยกิจกรรม
ที่จะดาเนินการร่วมกันในระยะยาว รวมทังการเป็
้
นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรี ยนการสอนเน้ นให้ ความรู้ เชิง
ปฏิบตั ิ
ด้ านการพัฒนาศักยภาพพนั กงาน: ดาเนินการพัฒนาภาวะผู้นาผ่านโครงการ K-Coaching Academy
อย่า งต่อ เนื่ อ ง โดยจัด หลักสูต รพัฒ นาทั กษะการโค้ ช ตามมาตรฐานสากล (International Coaching
Federation: ICF) แก่กลุ่มผู้บริ หาร ในขณะเดียวกัน ยังจัดโปรแกรม “พี่อยากโค้ ช น้ องอยากคุย” โดยเปิ ด
โอกาสให้ ก ลุ่ม พนักงานที่ มีศักยภาพสูง และพนักงานทั่ว ทัง้ ธนาคารมี โอกาสได้ เลือกผู้บ ริ ห ารในระดับ
ผู้บริ หารฝ่ ายและผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การมาเป็ นโค้ ชของตนเอง นอกจากนี ้ ยังมีการรณรงค์ผา่ นกิจกรรมและ
สือ่ ต่าง ๆ ในการส่งเสริ มให้ เกิดการโค้ ชอย่างต่อเนื่องทัว่ ทังองค์
้ กร
ด้ านการสร้ างประสบการณ์ ท่ ดี ีของพนักงานและความผูกพันกับองค์ กร: โดยวิเคราะห์ผลสารวจความ
ผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์ กร และจัดทาแผนพัฒนาและส่งเสริ มความผูกพันของพนักงานในระดับ
ธนาคารและระดับสายงาน เพื่อสร้ างประสบการณ์ที่ดีให้ กบั พนักงาน สาหรับแผนงานในระดับธนาคารจะ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั และสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็ นเพื่อปรับเปลีย่ นสถานที่ทางานให้ สอดรับกับการ
ทางานในรู ปแบบของ Smart Workplace อาทิ การประชุมผ่านระบบ Skype การจัดสถานที่ทางานใน
รู ปแบบ Co-working Space เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังมีแผนงานที่จะจัดรถรับ-ส่งพนักงานตามจุดจอดรถใน
บริ เวณใกล้ เคียงธนาคาร พร้ อมทังประสานงานกั
้
บสถานที่ จอดรถดังกล่าวเพื่อติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดโดยรอบ
เพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้ พนักงาน
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-

-

-

ด้ า นการสร้ างวั ฒนธรรมองค์ ก ร: จัด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ างความสัม พัน ธ์ ใ นกลุ่มผู้บริ ห ารตาแหน่ง รอง
ผู้อานวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่า ของธนาคารและบริ ษัทของธนาคารกสิกรไทย ผ่านกิจกรรมภายใต้ ชื่อ “VP
Retreat: K-Unity “Become Data Driven Bank” ซึ่งจัดต่อเนื่องจากปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริ มให้ เกิด
ความคิดริ เริ่ มสิง่ ใหม่ และความร่วมมือร่วมใจกันตามค่านิยมหลักของธนาคาร
ด้ านการบริ หารแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ: จัดการประชุมคณะกรรมการลูกจ้ างในระบบทวิภาคี
ระหว่างผู้บริ หารของธนาคารกับคณะกรรมการลูกจ้ าง ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2561 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ มีการ
ปรึ ก ษาหารื อ และแก้ ไขปั ญหาการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้ างความผูกพัน ระหว่า งพนักงานกับ ธนาคาร
ขณะเดี ย วกัน ยัง จัด ให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ สหภาพแรงงานธนาคารกสิก รไทย และสหภาพแรงงาน
ผู้บงั คับบัญชาธนาคารกสิกรไทย เพื่อแก้ ไขปั ญหาการกระทาความผิดของพนักงานเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานทางราชการ ซึง่ ถือเป็ นโจทย์ที่ต้องร่ วมกันแก้ ไขเพื่อให้ พนักงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด อันเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่จะช่วยให้ พนัก งานสามารถส่งมอบบริ การที่ดีให้ แก่ลกู ค้ าได้ อย่างถูกต้ อง และลดความเสี่ยง
หรื อความเสียหายจากการปฏิบตั ิงานลงได้ อย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ ยังได้ ให้ คาปรึ กษาแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศในกลุ่ม AEC และสาธารณรั ฐประชาชนจี น เพื่อให้ พนักงาน
สามารถปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องและลดความเสีย่ งจากการปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายของแต่ละประเทศอีกด้ วย
ด้ านการสื่อความเพื่อสร้ างความยั่งยืนต่ อเศร ฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ภายใต้ ปณิธาน “กรี น
ดีเอ็นเอ”: จัดกิจกรรมสร้ างความยังยื
่ ้ นให้ แก่นักเรี ยนระดับมัธยมปลายจังหวัดน่าน ในด้ านความรู้ ทาง
การเงินอย่างสร้ างสรรค์และมีวินยั ภายใต้ โครงการ AFTERKLASS ดาเนินการรณรงค์โครงการทาดี ทาได้
100,000 ชัว่ โมง อย่างต่อเนื่อง โดยในครึ่ งปี แรกสามารถสะสมชัว่ โมงความดีของพนักงานกสิกรไทยได้ แล้ ว
ถึง 52,558 ชัว่ โมง

5.2 การจัดการงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 กลุ่มบริ ษัท KBTG ได้ ดาเนินการศึกษาและพัฒนาการใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ ตอบโจทย์กลยุทธ์ ของธนาคารในการรักษาความสามารถด้ านการแข่งขันและเป็ นผู้นาการให้ บริ การ
ดิจิ ทัลแบงกิ ง้ ท่า มกลางการเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ ว ของพฤติก รรมผู้บริ โภคและความท้ าทายจากการแข่งขัน ที่ มี
เทคโนโลยีเป็ นตัวนา โดยการดาเนินงานที่สาคัญมีดงั นี ้
 K PLUS Platform: แพลตฟอร์ มบนโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย ประกอบด้ วย 3 บริ การ ได้ แก่
1. แอพพลิเคชัน่ ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS): ซึง่ มีการดาเนินงานที่สาคัญ อาทิ
1.1 นาเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเอสเอ็มอีผ่านเมนู Life K PLUS ในแอพพลิเคชัน่ ธนาคารบน
โทรศัพท์มือถือ (K PLUS) ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มา
วิเคราะห์หาลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย
1.2 เพิ่มฟี เจอร์ การจ่ายเงิน Pay with K PLUS บนเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็ นช่องทางการชาระเงินแบบใหม่ที่อานวย
ความสะดวกให้ ลกู ค้ า ชาระเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS) ได้ โดยไม่ต้อง
ออกจากแอพพลิเคชัน่ แมสเซนเจอร์ ทาให้ ไม่ต้องจดจาเลขที่บญ
ั ชีและไม่โอนผิดบัญชี รวมทังยั
้ งส่งสลิป
ยืนยันการชาระเงินให้ ผ้ ขู ายอัตโนมัติ
1.3 เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชัน่ CU Nex ในการออกบัตรเดบิตให้ แก่นิสติ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่
ต้ องไปติดต่อที่สาขาธนาคาร
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2. แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือเพื่อธุรกิจลูกค้ าเอสเอ็มอี (K PLUS SME): อยู่ระหว่างศึกษา
พฤติกรรมลูกค้ าเพื่อนาผลตอบรับมาปรับปรุงและวางแผนพัฒนาฟี เจอร์ ในอนาคต
3. แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือสาหรับร้ านค้ า (K PLUS SHOP): พัฒนาเพิ่มฟั งก์ ชั่นการเปิ ด
K PLUS SHOP เป็ นรายสาขา เพื่อให้ เหมาะสมกับกิจการที่มีเจ้ าของรายเดียวแต่มีเครื อข่ายสาขาจานวนมาก
โดยจะบันทึกธุรกรรมการเงินไปรวมที่บญ
ั ชีบริ ษัทแม่บญ
ั ชีเดียว และมีการออกรายงานให้ ลกู ค้ าสามารถเห็น
รายการจากสาขาต่าง ๆ ได้ นอกจากนี ้ ยังมีฟังก์ชนั่ ให้ ร้านค้ าสาขาสามารถสร้ างคิวอาร์ โค้ ดของตนเองและ
แยกรับการแจ้ งเตือน (Notification) เพื่อลดความสับสนขณะรับเงินได้ โดยที่เจ้ าของกิจการสามารถเห็น
รายการแจ้ งเตือนของทุกสาขา
ขณะเดียวกัน ในส่วนของ K PLUS LIFESTYLE ได้ มีการขยายการเสนอสิทธิพิเศษให้ ลกู ค้ า K PLUS โดยเพิ่ม
ดีลสินค้ าพิเศษที่มีคณ
ุ ภาพในหมวดต่าง ๆ ทังสิ
้ นค้ าดิจิทลั และสินค้ าทัว่ ไป และยังได้ พฒ
ั นาระบบเพื่อรองรับฟั งก์ชนั่
สาหรับให้ K PLUS SHOP เสนอขายสินค้ าบน K PLUS LIFESTYLE ได้
 K PLUS Beacon: แอพพลิเคชัน่ แรกของไทยที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ กบั ผู้บกพร่ องทางการมองเห็น โดยร่ วมกับ
บริ ษั ท บีค อน อิ นเตอร์ เฟส จ ากัด ซึ่ง เป็ นบริ ษั ทฟิ นเทคสตาร์ ท อัพภายใต้ ก ารร่ ว มทุน ของธนาคารกสิก รไทย พัฒ นา
แอพพลิเคชัน่ สาหรับผู้บกพร่ องทางการมองเห็นและผู้สงู อายุ รวมไปถึงคนทัว่ ไป ให้ สามารถทาธุรกรรมการเงินออนไลน์
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ด้วยตนเองอย่างมัน่ ใจ โดยไม่ต้องมองหน้ าจอ มีความเป็ นส่วนตัว สะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัย โดย
บริ การหลักบนแอพพลิเคชัน่ ประกอบด้ วย การถามยอด โอนเงิน เติมเงิน และจ่ายบิล ภายใต้ ระบบรักษาความปลอดภัย
มาตรฐานเดียวกับธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS) ซึง่ ผ่านการทดลองให้ บริ การแล้ วและอยู่ระหว่างจัดทาแผนพัฒนา
สาหรับนาไปใช้ งานจริ ง
 ศึก าและพัฒนาระบบ Application Programming Interface (API) Manager ขยายการใช้ งานของ Open
API โดยร่วมมือกับเฟซบุ๊กในการเชื่อมต่อเพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการบนเฟซบุ๊กสามารถรับชาระเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ ธนาคารบน
โทรศัพท์มือถือ (K PLUS) ส่วน K PLUS SHOP common API ได้ เปิ ดให้ ค่คู ้ าสามารถต่อเชื่อมเพื่อสร้ างคิวอาร์ โค้ ดสาหรับ
รับชาระเงินจากโมบายแบงกิ ้งต่าง ๆ โดยขยายขอบข่ายคู่ค้าอย่างครบวงจรตังแต่
้ บริ ษัทที่ผลิต POS System บริ ษัทขนส่ง
สินค้ า และตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติ
 พัฒนาเทคโนโลยีในการนา Machine Learning มาประยุกต์ ใช้ ในธุรกิจของธนาคาร โดยนาเสนอสินเชื่อ
บุคคลผ่านแอพพลิเคชัน่ ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (Machine Lending) ด้ วยการนาเทคโนโลยี AI มาสร้ างโมเดลอัจฉริ ยะ
สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ าทังพฤติ
้ กรรมด้ านการเงินและความต้ องการ ก่อนนาเสนอสินเชื่อให้ กบั ลูกค้ าบุคคลและลูกค้ า
เอสเอ็มอีผา่ นเมนู Life PLUS ในแอพพลิเคชันธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS) โดยมีขนตอนการขอรั
ั้
บสินเชื่อเพียง 3
ขันตอน
้
คือ 1) เลือกข้ อเสนอ 2) ธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ 3) คลิกตกลงรับสินเชื่อ จากนันเงิ
้ นจะโอนเข้ าบัญชีลกู ค้ าทันที ไม่
ต้ องใช้ หลักประกันและไม่ต้องยื่นเอกสาร
 พัฒนา ั งก์ ช่ นั การใช้ งานเทคโนโลยีด้านการบันทึกข้ อมูลธุรกรรมทางการเงิน (Blockchain) เพื่อให้ ตอบ
โจทย์ ธุรกิจมากขึน้ โดยขยายการพัฒนาไฮเปอร์ เลจเจอร์ (Hyperledger) สาหรับธุรกรรมการออกหนังสือค ้าประกันบน
Blockchain เพิ่มเติมจากที่ให้ บริ การกับลูกค้ าสหบรรษัทธุรกิจบางรายไปก่อนหน้ านี ้ นอกจากนี ้ ยังอยู่ระหว่างการเก็บ
ข้ อมูลการใช้ งานและความต้ องการของลูกค้ า เพื่อกาหนดมาตรฐานเอกสารบน Blockchain สาหรับใช้ งานและพัฒนา
ระบบร่วมกับธนาคารพาณิชย์อื่น
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 พัฒนาเทคโนโลยีการรู้ จักลูกค้ าด้ วยวิธีอิเล็กทรอนิ กส์ (National Digital Identity) โดยร่ วมมือกับ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และธนาคารพาณิชย์อื่น ในการจัดตังคณะท
้
างานออกแบบ
และพัฒนาการให้ ข้อมูลระหว่างธนาคาร เพื่อสร้ างระบบการพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
สาหรับรองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยคาดว่าจะเริ่ มทดลองใช้ งานกับธุรกรรมการเปิ ดบัญชีแบบออนไลน์ ได้
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561
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Disclaimer
บทความบางบทความที่ปรากฏอยูใ่ นฉบับนี ้เป็ นบทความคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statement) เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและ
การดาเนินงานของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ซึ่ง ธนาคารได้ จดั ทาบทความดังกล่าวโดยอาศัยสมมติฐานหลาย
ประการ รวมทังอาศั
้ ยข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลอื่น ๆ ที่ได้ มาจากแหล่งข้ อมูลภายนอกเท่าที่มีอยู่ ณ วันที่ที่บทความดังกล่าวได้ ถกู จัดทาขึ ้น
บทความที่มีค าเช่น ว่า “คาดว่า ” “เชื่อว่า ” “ประมาณว่า ” เป็ นต้ น นัน้ จัด เป็ นบทความคาดการณ์ ใ นอนาคตซึ่งอาจมีค วามไม่แ น่น อนและ
เปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอนาคตต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดอยู่เพียง การเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ การเมือง
หรือกฎระเบียบระดับโลกหรื อระดับประเทศ ธนาคารไม่จาต้ องปรับปรุ งบทความคาดการณ์ในอนาคตเพื่อให้ สอดคล้ องกับเหตุการณ์ปัจจุบนั
ดังนัน้ ผู้รับข้ อมูลจึงต้ องศึกษาบทความด้ วยความระมัดระวังและใช้ วิจารณญาณของตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนหรือเข้ าทาธุรกรรม
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