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เพื่อเสริมสร้างความสมดุลทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ซึ่งถูกปลูกฝังอยู่ในทุกกระบวนการทํางานจนเป็น Green DNA ขององค์กร

และธนาคารได้นําความเป็น Challenger Bank เข้ามาผสานในการให้บริการ

โดยนํานวัตกรรมและความร่วมมือกับพันธมิตรมาส่งเสริมให้ประชาชน

เข้าถึงบริการของธนาคารอย่างทั่วถึงและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

อันนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการเจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

ที่อํานวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ตามครรลองของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน
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ที่ยึดลูกคาเป็นศูนยกลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ กาวทันการเปลี่ยนแปลง 

ผ่านการผสมผสานการใชเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย 
เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

และสรางความยั่งยืนแก่ผูมีส่วนไดเสียทุกฝ่าย
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ณ วันที่ หรือ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2564 2563 2562 2561

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
ต่อหุ้น (บาท) • กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (1)  14.78  15.77  12.42  16.18  16.07 

• ราคาตามบัญชี  205.85  194.64  179.00  169.79  157.23 
• เงินปันผล  4.00    3.25  2.50  5.00  4.00 

ราคาหุ้น (บาท) (2) • ราคาสงูสดุ  170.50  150.50  153.50  202.00  242.00 
• ราคาตํ่าสุด  139.00  102.00  70.75  131.00  182.50 
• ราคาปิด  147.50  142.00  113.00  151.00  185.00 

จํานวนหุ้นสามัญคงเหลือ • จํานวนเฉลี่ย (ล้านหุ้น)  2,369.33  2,369.33  2,373.32  2,393.26  2,393.26 
• ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น)  2,369.33  2,369.33  2,369.33  2,393.26  2,393.26 

มูลค่าตลาด (Market Capitalization) (ล้านบาท)  349,476  336,445  267,734  361,382  442,753 

วัดมูลค่า 
ราคาหุ้นต่อกําไรต่อหุ้น (PER)  9.98  9.00  9.10  9.33  11.51 
ราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี (PBV)  0.72  0.73  0.63  0.89  1.18 
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (คํานวณจากราคาปิด) 2.71% 2.29% 2.21% 3.31% 2.16%
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ (3) 28.75% 23.91% 23.73% 34.43% 29.40%
จํานวนพนักงาน (3) 18,840  19,153  19,862  20,443  20,681 
จํานวนสาขาในประเทศ (3)  824  839  860  886  958 

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  132,998  119,390  109,022  102,688  98,538 
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย  40,259  43,959  45,869  57,803  56,945 
 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  32,882  35,316  33,004  36,740  38,117 
 รายได้สุทธิจากการรับประกันภัย (3,229) (1,619) (436) (164)  3,537 
 รายได้อื่น  10,606  10,262  13,301  21,227  15,291 
รวมรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ  173,257  163,349  154,891  160,491  155,483 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ  74,753  71,044  69,996  72,729  68,348 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / 
 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (4) และภาษีเงินได้  98,504  92,305  84,895  87,762  87,135 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 
 และขาดทุนจากการด้อยค่า  51,919  40,332  43,548  34,012  32,532 
กําไรสุทธิ (5)  35,770  38,053  29,487  38,727  38,459 

ข้อมูลเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อ (6)  2,495,077  2,421,813  2,244,821  2,001,956  1,914,072 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 และค่าเผื่อฯ จากการปรับโครงสร้างหนี้  133,529  144,772  134,393  124,879  119,485 
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Gross)  92,536  104,036  101,007  84,038  74,400 
สินทรัพย์รวม  4,246,369  4,103,399  3,658,798  3,293,889  3,155,091 
เงินรับฝาก  2,748,685  2,598,630  2,344,999  2,072,049  1,995,001 
หนี้สินรวม  3,679,289  3,566,724  3,167,512  2,840,174  2,737,269 
ส่วนของเจ้าของหักตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายทุน (5)  487,721  461,165  424,121  406,358  376,298 
สินทรัพย์เสี่ยง - กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย  2,746,673  2,630,858  2,404,276  2,210,881  2,081,697 

หมายเหตุ: 
• งบการเงนิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ธนาคารและบริษทัย่อยถือปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเก่ียวกับเครือ่งมอืทางการเงนิ (รวมถึง TFRS 9) ทําให้งบการเงนิและอตัราส่วนทางการเงนิบางรายการไม่สามารถ 
 เปรียบเทียบได้กับปีก่อน          

(1) กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน = กําไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) หักผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายทุนหลังหักภาษีเงินได้ หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก   
(2) กระดานในประเทศ / ราคาหุ้นสูงสุด - ตํ่าสุดเป็นราคาระหว่างปี
(3) เฉพาะธนาคาร
(4) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ได้แก่ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
(5) ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
(6) เงินให้สินเชื่อ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
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ก�าไรสุทธิ
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เงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ
ต่อเงินให้สินเชื่อ
(หน่วย : ล้านล้านบาท)
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ต่อเงินให้สินเชื่อ
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4.10 4.25
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3.17

3.57 3.68

(หน่วย : ล้านล้านบาท)
สินทรัพยรวม

สินทรัพย์รวม

เงินให้สินเชื่อ

3.34%
3.65% 3.93% 3.76%

3.19%

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ (งบการเงินรวม)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ (งบการเงินรวม)

ณ วันที่ หรือ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2564 2563 2562 2561

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
กําไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) 0.86% 0.98% 0.85% 1.20% 1.27%
กําไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE) (7) 7.38% 8.44% 7.10% 9.90% 10.61%
ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM) 3.33% 3.21% 3.27% 3.31% 3.39%
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ ต่อรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 43.15% 43.49% 45.19% 45.32% 43.96%

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย / อัตราส่วนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 90.77% 93.20% 95.73% 96.62% 95.94%
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Gross) ต่อเงินให้สินเชื่อ (8) 3.19% 3.76% 3.93% 3.65% 3.34%
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 ต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) (9) 154.26% 159.08% 149.19% 148.60% 160.60%
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ / หน้ีสญูและหนีส้งสยัจะสญู
 ต่อเงินให้สินเชื่อเฉลี่ย (Credit Cost) (10) 2.11% 1.73% 2.05% 1.74% 1.75%
อัตราส่วนเงินกองทุนท้ังสิ้น - กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย 18.81% 18.77% 18.80% 19.62% 18.32%
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 - กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย 16.84% 16.49% 16.13% 16.19% 15.90%

หมายเหตุ: 
• งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ธนาคารและบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (รวมถึง TFRS 9) ทําให้งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินบางรายการไม่สามารถ 
 เปรียบเทียบได้กับปีก่อน      

(7) กําไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE) = กําไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) หักผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายทุนหลังหักภาษีเงินได้ หารด้วยส่วนของเจ้าของหักตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายทุนเฉลี่ย  
(8) เงินให้สินเชื่อ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน
(9) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อฯ จากการปรับโครงสร้างหนี้
(10) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ได้แก่ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
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ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารแห่งความยั่งยืน

สารบัญ

012 
ส่วนที่ 1

008

010

098 
ส่วนที่ 2

176 
เอกสารแนบ

160 
ส่วนที่ 3

การประกอบธุรกิจ
และผลการด�าเนินงาน
013 1. โครงสร้างและการดำาเนินงาน
  ของกลุ่มบริษัท
046  2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
064  3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
072  4. การวิเคราะห์และคำาอธิบาย
  ของฝ่ายจัดการ
094  5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

การก�ากับดูแลกิจการ
099 6. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
102  7. โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
  และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับ
  คณะกรรมการ คณะกรรมการ
  ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน 
  และอื่นๆ
120  8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ
  ด้านการกำากับดูแลกิจการ
147  9. การควบคุมภายใน 
  และรายการระหว่างกัน

177 เอกสารแนบ 1
รายละเอยีดเก่ียวกบัคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร
ผู้มีอำานาจควบคุม เลขานุการบริษัท และ
สมุห์บัญชีใหญ่

199 เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับการดำารงตำาแหน่ง
ของกรรมการและผู ้บริหารของธนาคาร 
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า 
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

203 เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกำากบัดแูล
การปฏิบัติงาน

204 เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา
ทรัพย์สิน

205 เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับเต็ม)

206 เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

213 เอกสารแนบ 7
รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงนิ

214 เอกสารแนบ 8
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

218 เอกสารแนบ 9
งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

358 รางวัลเกียรติคุณ

งบการเงิน
(งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี)

สารจากคณะกรรมการธนาคาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Best Sustainability 
Awards 
(2565)

Highly Commended in 
Sustainability Awards

ได้รับ 3 ปี
(2561 - 2562, 2564)

หุ้นยั่งยืน
ได้รับเป็นปีที่ 7

(2558, 2560 - 2565)

ใบรับรอง 100 Certif icate
ได้รับคัดเลือก

เป็นหนึ่งใน 100 บริษัท
ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล

7 ปีติดต่อกัน
(2559 - 2565)

การรับรองการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ 

ธนาคารพาณิชย์แห่งแรก
ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง

5 ปีติดต่อกัน
(2561 - 2565)

ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน
Carbon Disclosure Project

(CDP)
ได้รับการประเมินผล

ในระดับ A (Leadership Level)
(2565)

คะแนนสูงสุด 5% แรก
ของอุตสาหกรรมธนาคาร 

จาก S&P Global 
ESG Score 2022 

ดัชนี FTSE4Good
Emerging Index

ได้รับคัดเลือก
เป็นสมาชิก 6 ปีติดต่อกัน

(2559 - 2564)

MSCI ESG Ratings ที่ระดับ AA
ซึ่งถือว่าเป็นระดับผู้นำา 

ในการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล

ในกลุ่มธนาคารของตลาดเกิดใหม่
(2565)

Bloomberg
Gender-Equality Index (GEI)

บริษัทไทยแห่งแรก
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก

5 ปีติดต่อกัน
(2562 - 2566)

ดัชนีแห่งความยั่งยืน
Dow Jones Sustainability

Indices (DJSI)
ธนาคารไทยแห่งแรกในประเทศไทย

และอาเซียนที่ได้รับคัดเลือก
เป็นสมาชิก 7 ปีติดต่อกัน

(2559 - 2565)

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
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สารจากคณะกรรมการธนาคาร

(นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)
ประธานกรรมการ

 ด้วยสถานการณ์เศรษฐกจิโลกและประเทศไทยในรอบปีท่ีผ่านมายังเตม็ไปด้วยความเปลีย่นแปลงและความท้าทายทีห่ลากหลาย แม้สถานการณ์ 
ของโรคโควิด 19 จะบรรเทาลง แต่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนยังเผชิญกับโจทย์ท่ีท้าทาย ทั้งการประคองตนเองให้รอดพ้นจาก 
ภาวะเศรษฐกจิท่ีซบเซามาหลายปี และการเสรมิสร้างความแขง็แกร่งเพ่ือให้สามารถดำารงอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขนัทีเ่พ่ิมขึน้และเปลีย่นรปูแบบไปตาม 
บริบทของเศรษฐกิจและสังคม 
 คณะกรรมการธนาคารกสกิรไทยทกุท่านเชือ่ว่าการดำาเนนิธุรกิจอย่างย่ังยืนทีค่รอบคลมุด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล (Environment, 
Social, Governance: ESG) ภายใต้การกำากับดแูลกิจการท่ีด ีการบรหิารความเสีย่งและการบรหิารจดัการต้นทุนท่ีเหมาะสม จะสามารถนำาพาองค์กร 
สงัคม และประเทศชาตใิห้ผ่านพ้นทกุวิกฤต สามารถสร้างความเจรญิและอำานวยประโยชน์สงูสดุให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายจากรุน่สูรุ่น่ได้อย่างสมดลุ
และยั่งยืน
 คณะกรรมการธนาคารให้ความสำาคัญในการดำาเนินงานที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
และหลกัเกณฑ์ด้าน ESG โดยได้แสดงความคดิเห็นและให้ข้อเสนอแนะทีม่ปีระโยชน์ต่อฝ่ายจดัการและการดำาเนินงานของธนาคาร รวมทัง้ได้อนมุตัิ
กรอบยุทธศาสตร์ เป้าหมายและนโยบาย ตลอดจนวิสัยทัศน์และทิศทางการดำาเนินธุรกิจในอนาคตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย 
และกำากับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีการดำาเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และมีประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และสร้าง 
ผลตอบแทนอย่างย่ังยืนและสมดลุ นอกจากนี ้ได้อนุมตัใิห้ธนาคารประกาศความมุง่มัน่สูก่ารเป็นผูน้ำาด้าน ESG ของกลุม่ธนาคารในเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต้ เพ่ือขับเคลื่อนการดำาเนินงานอย่างย่ังยืนและสามารถวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ และการดูแลให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง 
 ในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการธนาคารทกุท่าน ขอขอบคณุท่ีท่านได้มอบความเชือ่มัน่และความไว้วางใจต่อธนาคารกสกิรไทยด้วยดเีสมอมา

สารจากคณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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สารจากคณะกรรมการธนาคาร

(นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)
ประธานกรรมการ

 ด้วยสถานการณ์เศรษฐกจิโลกและประเทศไทยในรอบปีท่ีผ่านมายังเตม็ไปด้วยความเปลีย่นแปลงและความท้าทายทีห่ลากหลาย แม้สถานการณ์ 
ของโรคโควิด 19 จะบรรเทาลง แต่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนยังเผชิญกับโจทย์ท่ีท้าทาย ทั้งการประคองตนเองให้รอดพ้นจาก 
ภาวะเศรษฐกจิท่ีซบเซามาหลายปี และการเสรมิสร้างความแขง็แกร่งเพ่ือให้สามารถดำารงอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขนัทีเ่พ่ิมขึน้และเปลีย่นรปูแบบไปตาม 
บริบทของเศรษฐกิจและสังคม 
 คณะกรรมการธนาคารกสกิรไทยทกุท่านเชือ่ว่าการดำาเนนิธุรกิจอย่างย่ังยืนทีค่รอบคลมุด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล (Environment, 
Social, Governance: ESG) ภายใต้การกำากับดแูลกิจการท่ีด ีการบรหิารความเสีย่งและการบรหิารจดัการต้นทุนท่ีเหมาะสม จะสามารถนำาพาองค์กร 
สงัคม และประเทศชาตใิห้ผ่านพ้นทกุวิกฤต สามารถสร้างความเจรญิและอำานวยประโยชน์สงูสดุให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายจากรุน่สูรุ่น่ได้อย่างสมดลุ
และยั่งยืน
 คณะกรรมการธนาคารให้ความสำาคัญในการดำาเนินงานที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
และหลกัเกณฑ์ด้าน ESG โดยได้แสดงความคดิเห็นและให้ข้อเสนอแนะทีม่ปีระโยชน์ต่อฝ่ายจดัการและการดำาเนินงานของธนาคาร รวมทัง้ได้อนมุตัิ
กรอบยุทธศาสตร์ เป้าหมายและนโยบาย ตลอดจนวิสัยทัศน์และทิศทางการดำาเนินธุรกิจในอนาคตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย 
และกำากับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีการดำาเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และมีประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และสร้าง 
ผลตอบแทนอย่างย่ังยืนและสมดลุ นอกจากนี ้ได้อนุมตัใิห้ธนาคารประกาศความมุง่มัน่สูก่ารเป็นผูน้ำาด้าน ESG ของกลุม่ธนาคารในเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต้ เพ่ือขับเคลื่อนการดำาเนินงานอย่างย่ังยืนและสามารถวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ และการดูแลให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง 
 ในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการธนาคารทกุท่าน ขอขอบคณุท่ีท่านได้มอบความเชือ่มัน่และความไว้วางใจต่อธนาคารกสกิรไทยด้วยดเีสมอมา

สารจากคณะกรรมการธนาคาร



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 ในปีทีผ่่านมาเศรษฐกิจไทยปรบัตวัดข้ึีนจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ท่ีบรรเทาลง แต่ยังเป็นการฟ้ืนตวัทีเ่ปราะบางท่ามกลางความท้าทายหลาย
ประการ และยังคงอยู่ในการฟ้ืนตวัแบบ K Shape ทีไ่ม่ได้กระจายตวัอย่างท่ัวถึงในทกุธุรกิจ ท่ามกลางความเสีย่งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  
อกีทัง้ภาวะเงนิเฟ้อและหนีภ้าคครวัเรอืนทียั่งอยู่ในระดบัสงู ตลอดจนอตัราดอกเบีย้ทียั่งอยู่ในช่วงขาขึน้ล้วนส่งผลกระทบต่อกำาลงัซือ้ของผูบ้รโิภครายย่อย 
รวมท้ังธุรกิจขนาดเลก็ท่ียังคงต้องเผชิญความท้าทายและการแข่งขันในหลากหลายรปูแบบ 
 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจท่ียังมีความไม่แน่นอนดังกล่าว ธนาคารกสิกรไทยยังคงดำาเนินธุรกิจตามหลักความระมัดระวัง โดยคำานึงถึงความสมดุล 
ท้ังสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล หรอื ESG ควบคู่ไปกบัการบรหิารความเสีย่งเชงิรกุแบบบรูณาการและการบรหิารจดัการต้นทุนอย่างเหมาะสม  
ตามครรลองธนาคารแห่งความย่ังยืน รวมท้ังดำาเนนินโยบายเชงิรุกในการดแูลและช่วยเหลอืลกูค้าอย่างต่อเน่ือง ส่งเสรมิธุรกิจของลกูค้าให้สามารถเตบิโต 
เพ่ือเพ่ิมอำานาจให้ทุกชวีติและธุรกิจของลกูค้า ผ่านการพัฒนาบรกิารบนดิจทิลั การยกระดบัการปล่อยสนิเชือ่ การขยายการให้บรกิารลงทุนและประกัน 
และการขยายตลาดใน AEC+3 ควบคูกั่บการเพ่ิมประสบการณ์ทีด่ใีห้กับลกูค้าผ่านทุกช่องทางและการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว 
อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันธนาคารได้นำาความเป็น Challenger Bank เข้ามาผสานในการให้บริการ โดยนำานวัตกรรมและความร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศมาส่งเสรมิให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารทางการเงนิของธนาคารอย่างทัว่ถึงและสะดวกสบายมากย่ิงขึน้ อกีท้ังช่วยยกระดบัคณุภาพ
ชวิีตและสงัคมให้แก่ทุกภาคส่วนในระบบนเิวศ และบรรลเุป้าหมายในการเจรญิเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืนเพ่ืออำานวยประโยชน์สงูสดุให้แก่ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย 
 ธนาคารมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้ำาด้าน ESG ของกลุม่ธนาคารในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้  โดยในด้านสิง่แวดล้อม ธนาคารได้ประกาศความมุง่มัน่ตัง้แต่ปี 2564  
เพ่ือดำาเนินการอย่างเป็นรปูธรรมในการมุง่สู่การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ ท้ังจากการดำาเนนิงานของธนาคารและพอร์ตโฟลโิอของธนาคาร  
ในด้านสงัคม ธนาคารมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นองค์กรท่ีมคีวามหมายต่อสงัคม สร้างสงัคมท่ีย่ังยืนด้วยการสร้างการเข้าถึงบรกิารทางการเงนิผ่านการนำาเสนอนวัตกรรม
และบรกิารทางการเงนิดจิทัิลสำาหรบัลกูค้ารายย่อย โดยร่วมมอืกับพันธมติรทางธุรกิจ ควบคูกั่บการมุง่เน้นคณุภาพโดยใช้ความสามารถในการวเิคราะห์
ข้อมลูท่ีมปีระสทิธิภาพ และการให้ความรูท้างการเงนิแก่ประชาชน ซึง่รวมถึงการป้องกันภยัทางไซเบอร์ การรกัษาความเป็นส่วนตวัของข้อมลูลกูค้า และ
การให้ความสำาคัญต่อการเคารพสทิธิมนษุยชน และในด้านธรรมาภบิาล ธนาคารมุง่สูก่ารเป็นธนาคารทีร่บัผดิชอบเพ่ือสร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืน  
โดยได้ผนวก ESG เข้าในห่วงโซ่คณุค่าธุรกิจ และดแูลให้มกีารประเมนิความเสีย่งด้าน ESG อย่างเหมาะสมและรดักุม ซึง่ธนาคารมุง่มัน่ให้การดำาเนินงาน 
ของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืนและวัดผลได้อย่างเป็นรปูธรรม อนัสอดคล้องกับบรบิทการพัฒนาอย่างย่ังยืนของประเทศและ
มาตรฐานสากล
 ในปี 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิลดลงจากปีก่อน อันเป็นผลมาจากการตั้งสำารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 
จากปีก่อนในระดับสูง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการเสริม 
ความแข็งแกร่งและเพ่ิมความยืดหยุ่นในการบรหิารจดัการคณุภาพสนิทรพัย์ให้มคีวามพร้อมในการดแูลช่วยเหลือลกูค้ากลุม่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม กำาไรจาก 
การดำาเนินงานก่อนหักผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น โดยหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามยุทธศาสตร์
การดำาเนินงานของธนาคารและทิศทางอตัราดอกเบ้ีย ตลอดจนการบรหิารจดัการค่าใช้จ่ายอย่างมปีระสทิธิภาพ 
 ธนาคารยังคงรกัษาความมัน่คงในฐานะสถาบนัการเงินชัน้นำาให้มคีวามพร้อมรับมอืกับความผนัผวนของเศรษฐกิจทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวิกฤต
ได้อย่างทันท่วงที โดยสถานะเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยยังคงแข็งแกร่งและเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง  
อกีทัง้ให้ความสำาคญัในการนำาพาลกูค้าและธุรกิจ ตลอดจนขบัเคลือ่นสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าเตบิโตอย่างย่ังยืนไปด้วยกัน ซึง่จาก
การดำาเนินงานท้ังหมดน้ีทำาให้ธนาคารได้รบัการยอมรับจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในการได้รบัคดัเลอืกเป็นสมาชกิดชันีชีวั้ดด้านความย่ังยืน 
ทีส่ำาคญัมากมาย อนัสะท้อนถึงจติวิญญาณและวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ข้มแขง็ของธนาคารกสกิรไทยในการเป็นธนาคารแห่งความยัง่ยืนของประเทศไทย
และของโลกอย่างเตม็ภาคภูมิ 
 ในนามของคณะผู้บรหิารและพนักงานทุกคน ขอขอบคณุท่ีท่านได้มอบความเชือ่มัน่และความไว้วางใจให้กับธนาคารกสกิรไทยด้วยดเีสมอมา

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 ในปีทีผ่่านมาเศรษฐกิจไทยปรบัตวัดข้ึีนจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ท่ีบรรเทาลง แต่ยังเป็นการฟ้ืนตวัทีเ่ปราะบางท่ามกลางความท้าทายหลาย
ประการ และยังคงอยู่ในการฟ้ืนตวัแบบ K Shape ทีไ่ม่ได้กระจายตวัอย่างท่ัวถึงในทกุธุรกิจ ท่ามกลางความเสีย่งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  
อกีทัง้ภาวะเงนิเฟ้อและหนีภ้าคครวัเรอืนทียั่งอยู่ในระดบัสงู ตลอดจนอตัราดอกเบีย้ทียั่งอยู่ในช่วงขาขึน้ล้วนส่งผลกระทบต่อกำาลงัซือ้ของผูบ้รโิภครายย่อย 
รวมท้ังธุรกิจขนาดเลก็ท่ียังคงต้องเผชิญความท้าทายและการแข่งขันในหลากหลายรปูแบบ 
 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจท่ียังมีความไม่แน่นอนดังกล่าว ธนาคารกสิกรไทยยังคงดำาเนินธุรกิจตามหลักความระมัดระวัง โดยคำานึงถึงความสมดุล 
ท้ังสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล หรอื ESG ควบคู่ไปกบัการบรหิารความเสีย่งเชงิรกุแบบบรูณาการและการบรหิารจดัการต้นทุนอย่างเหมาะสม  
ตามครรลองธนาคารแห่งความย่ังยืน รวมท้ังดำาเนนินโยบายเชงิรุกในการดแูลและช่วยเหลอืลกูค้าอย่างต่อเน่ือง ส่งเสรมิธุรกิจของลกูค้าให้สามารถเตบิโต 
เพ่ือเพ่ิมอำานาจให้ทุกชวีติและธุรกิจของลกูค้า ผ่านการพัฒนาบรกิารบนดิจทิลั การยกระดบัการปล่อยสนิเชือ่ การขยายการให้บรกิารลงทุนและประกัน 
และการขยายตลาดใน AEC+3 ควบคูกั่บการเพ่ิมประสบการณ์ทีด่ใีห้กับลกูค้าผ่านทุกช่องทางและการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว 
อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันธนาคารได้นำาความเป็น Challenger Bank เข้ามาผสานในการให้บริการ โดยนำานวัตกรรมและความร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศมาส่งเสรมิให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารทางการเงนิของธนาคารอย่างทัว่ถึงและสะดวกสบายมากย่ิงขึน้ อกีท้ังช่วยยกระดบัคณุภาพ
ชวิีตและสงัคมให้แก่ทุกภาคส่วนในระบบนเิวศ และบรรลเุป้าหมายในการเจรญิเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืนเพ่ืออำานวยประโยชน์สงูสดุให้แก่ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย 
 ธนาคารมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้ำาด้าน ESG ของกลุม่ธนาคารในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้  โดยในด้านสิง่แวดล้อม ธนาคารได้ประกาศความมุง่มัน่ตัง้แต่ปี 2564  
เพ่ือดำาเนินการอย่างเป็นรปูธรรมในการมุง่สู่การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ ท้ังจากการดำาเนนิงานของธนาคารและพอร์ตโฟลโิอของธนาคาร  
ในด้านสงัคม ธนาคารมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นองค์กรท่ีมคีวามหมายต่อสงัคม สร้างสงัคมท่ีย่ังยืนด้วยการสร้างการเข้าถึงบรกิารทางการเงนิผ่านการนำาเสนอนวัตกรรม
และบรกิารทางการเงนิดจิทัิลสำาหรบัลกูค้ารายย่อย โดยร่วมมอืกับพันธมติรทางธุรกิจ ควบคูกั่บการมุง่เน้นคณุภาพโดยใช้ความสามารถในการวเิคราะห์
ข้อมลูท่ีมปีระสทิธิภาพ และการให้ความรูท้างการเงนิแก่ประชาชน ซึง่รวมถึงการป้องกันภยัทางไซเบอร์ การรกัษาความเป็นส่วนตวัของข้อมลูลกูค้า และ
การให้ความสำาคัญต่อการเคารพสทิธิมนษุยชน และในด้านธรรมาภบิาล ธนาคารมุง่สูก่ารเป็นธนาคารทีร่บัผดิชอบเพ่ือสร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืน  
โดยได้ผนวก ESG เข้าในห่วงโซ่คณุค่าธุรกิจ และดแูลให้มกีารประเมนิความเสีย่งด้าน ESG อย่างเหมาะสมและรดักุม ซึง่ธนาคารมุง่มัน่ให้การดำาเนินงาน 
ของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืนและวัดผลได้อย่างเป็นรปูธรรม อนัสอดคล้องกับบรบิทการพัฒนาอย่างย่ังยืนของประเทศและ
มาตรฐานสากล
 ในปี 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิลดลงจากปีก่อน อันเป็นผลมาจากการตั้งสำารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 
จากปีก่อนในระดับสูง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการเสริม 
ความแข็งแกร่งและเพ่ิมความยืดหยุ่นในการบรหิารจดัการคณุภาพสนิทรพัย์ให้มคีวามพร้อมในการดแูลช่วยเหลือลกูค้ากลุม่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม กำาไรจาก 
การดำาเนินงานก่อนหักผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น โดยหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามยุทธศาสตร์
การดำาเนินงานของธนาคารและทิศทางอตัราดอกเบ้ีย ตลอดจนการบรหิารจดัการค่าใช้จ่ายอย่างมปีระสทิธิภาพ 
 ธนาคารยังคงรกัษาความมัน่คงในฐานะสถาบนัการเงินชัน้นำาให้มคีวามพร้อมรับมอืกับความผนัผวนของเศรษฐกิจทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวิกฤต
ได้อย่างทันท่วงที โดยสถานะเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยยังคงแข็งแกร่งและเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง  
อกีทัง้ให้ความสำาคญัในการนำาพาลกูค้าและธุรกิจ ตลอดจนขบัเคลือ่นสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าเตบิโตอย่างย่ังยืนไปด้วยกัน ซึง่จาก
การดำาเนินงานท้ังหมดน้ีทำาให้ธนาคารได้รบัการยอมรับจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในการได้รบัคดัเลอืกเป็นสมาชกิดชันีชีวั้ดด้านความย่ังยืน 
ทีส่ำาคญัมากมาย อนัสะท้อนถึงจติวิญญาณและวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ข้มแขง็ของธนาคารกสกิรไทยในการเป็นธนาคารแห่งความยัง่ยืนของประเทศไทย
และของโลกอย่างเตม็ภาคภูมิ 
 ในนามของคณะผู้บรหิารและพนักงานทุกคน ขอขอบคณุท่ีท่านได้มอบความเชือ่มัน่และความไว้วางใจให้กับธนาคารกสกิรไทยด้วยดเีสมอมา
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1. โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

เทคโนโลยี โดยศกึษาและพัฒนาการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศรปูแบบใหม  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

รกัษาความเป็นผูนำาการใหบรกิารดจิทัิลแบงก้ิง ซึง่ประกอบดวย 6 บรษิทั 

ไดแก บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จำากัด บริษัท กสิกร  

แล็บส จำากัด บริษัท กสิกร ซอฟต จำากัด บริษัท กสิกร อินฟรา จำากัด  

บริษัท กสิกร เซิรฟ จำากัด และบริษัท กสิกร เอกซ จำากัด

 ขณะที่การใหบริการในตางประเทศ ธนาคารมีเครือขายการให

บริการและพันธมิตรทางธุรกิจที่ครอบคลุมในกลุมประเทศ AEC+3 

โดยมีธนาคารพาณิชยจดทะเบียนทองถ่ินในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และสาธารณรฐัประชาชนจนี คอื บรษิทั ธนาคารกสกิรไทย  

จำากัด และบริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำากัด ที่ใหบริการ

ทางการเงินเต็มรูปแบบในทั้งสองประเทศ

ภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการดำาเนินงาน
ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2565 และแนวโน้มปี 2566
 เศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอตัวในชวงครึ่งหลังของปี 2565 หลังจาก
ธนาคารกลางประเทศตางๆ ทยอยปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ือ
ควบคุมอัตราเงินเฟ้อท่ีเรงตัวสูงข้ึนเกินกวาระดับเป้าหมายของแตละ
ประเทศ นำาโดยธนาคารกลางสหรฐัฯ ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลาง
สหราชอาณาจกัร รวมถึงธนาคารกลางของประเทศในภมูภิาคเอเชยี โดย
สัญญาณคุมเขมนโยบายการเงินดังกลาวนาจะดำาเนินไปอยางตอเนื่อง 
ในชวงตนปี 2566 และอาจเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีกดดันใหเศรษฐกิจโลก
เผชิญความเสี่ยงตอภาวะถดถอยในระยะตอไป ซึ่งทำาใหกองทุนการเงิน 
ระหวางประเทศ (IMF) ยังคงมมีมุมองท่ีระมดัระวังในการประเมนิแนวโนม 
เศรษฐกิจโลก และคาดการณวาเศรษฐกิจโลกในปี 2566 ยังคงชะลอตัว
เมือ่เทียบกบัป ี2565 ทีผ่านมา ขณะท่ีอานิสงสจากการทยอยเปดิประเทศ
และการดำาเนินมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของทางการจีน อาจชวย 
บรรเทาแรงกดดันตอแนวโนมเศรษฐกิจจีนไดบางสวน แตยังคงมีอีก 
หลายปัจจัยเสี่ยงที่ตองติดตาม 
 ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในปี 2565 ขยายตวัดขีึ้นเมื่อเทยีบกบัปี 2564 
ตามแรงหนนุจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีทยอยฟ้ืนตัวข้ึน
หลงัสถานการณโรคโควิด 19 คลีค่ลายลง โดยการเริม่ผอนปรนมาตรการ
จำากัดการเดนิทางระหวางประเทศมสีวนชวยทำาใหภาคการทองเท่ียวและ
ธุรกิจบริการที่เก่ียวเนื่องกลับมาฟ้ืนตัวข้ึนในชวงครึ่งหลังของปี ซึ่งชวย 

 1.1  นโยบายและภาพรวมธุรกิจ

ประวัติความเป็นมาของธนาคารกสิกรไทย

 ธนาคารกสิกรไทยเป็นหน่ึงในสถาบันการเงินขนาดใหญของไทย 

ที่ดำาเนินธุรกิจตามครรลองของการเป็นธนาคารแหงความยั่งยืน ภายใต

การกำากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการ

ตนทุนที่เหมาะสม เพ่ือใหบรรลุเป้าหมายในการเพ่ิมอำานาจใหทุกชีวิต

และทุกธุรกิจของลูกคา ดวยแนวทางการใหบริการที่เบ็ดเสร็จตอบโจทย

ทุกดานของลูกคาไดอยางครอบคลุมทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งคำานึงถึงความ 

ตองการของลูกคาและสังคม เพ่ือเป็นผูใหบริการท่ีไดรับความไววางใจ 

จากลกูคา ภายใตแบรนดหนึง่เดยีวในชือ่ธนาคารกสกิรไทย ซึง่ประสาน 

การทำางานรวมกันระหวางธนาคารกสกิรไทย บรษิทัในกลุมธุรกิจทางการเงนิ  

ธุรกิจสตารทอัพ และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งคำานึงถึงความตองการ

ของลูกคาและสังคม โดยมีผลการดำาเนินงานที่เติบโตอยางสมดุลใน 

ทกุมติแิละสรางผลตอบแทนอยางย่ังยืนในระยะยาว เพ่ืออำานวยประโยชน 

สูงสุดใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

 ในปัจจุบันธนาคารประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพย 

และธุรกิจเก่ียวเนื่อง ตามที่ไดรับอนุญาตไวในพระราชบัญญัติธุรกิจ

สถาบนัการเงนิฯ พระราชบญัญัติหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยฯ และ 

ประกาศท่ีเก่ียวของ ดวยการใหบรกิารและนำาเสนอผลติภณัฑทางการเงนิ 

ผานชองทางสาขาและชองทางดิจิทัลแบงก้ิงของธนาคาร พรอมดวย

บรษิทัของธนาคารกสกิรไทยทีม่คีวามเชีย่วชาญในการดำาเนนิธุรกิจและ

การใหบริการทางการเงินในดานตางๆ อาทิ การจัดการกองทุน การวิจัย 

เศรษฐกจิการเงนิ ธุรกิจนายหนาซือ้ขายหลกัทรพัยและท่ีปรกึษาทางการเงิน  

รวมถึงธุรกิจเชาซื้อรถยนตและลีสซิ่ง เพ่ือตอบสนองความตองการ 

ของลูกคาทุกกลุมผานการมอบประสบการณท่ีดีท่ีสุด ประกอบดวย  

บริษทัหลกัทรัพยจดัการกองทนุ กสกิรไทย จำากัด บรษิทั ศนูยวจิยักสกิรไทย  

จำากัด บรษิทัหลกัทรพัย กสกิรไทย จำากัด (มหาชน) บรษิทั ลสีซิง่กสกิรไทย  

จำากัด และ บริษัท แฟคเตอรี แอนด อีควิปเมนท กสิกรไทย จำากัด 

 ขณะเดียวกันธนาคารไดจัดตั้งกสิกร บิซิเนส - เทคโนโลยี กรุ๊ป เพื่อ

รองรับยุทธศาสตรทางธุรกิจเทคโนโลยีและตอบสนองความตองการ

ของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำาคัญจากการเปลี่ยนแปลงทาง 
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1ส่วนที่

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสรางและการดำเนินงานของกลุมบริษัท

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

4. การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ

5. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น

000

000

000

000

000

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำาเนินงาน

013 1. โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมบริษัท
046  2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
064  3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
072  4. การวิเคราะหและคำาอธิบายของฝายจัดการ
094  5. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำาคัญอื่น

ส่วนที่ส่วนที่

1. โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

เทคโนโลยี โดยศกึษาและพัฒนาการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศรปูแบบใหม  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

รกัษาความเป็นผูนำาการใหบรกิารดจิทัิลแบงก้ิง ซึง่ประกอบดวย 6 บรษิทั 

ไดแก บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จำากัด บริษัท กสิกร  

แล็บส จำากัด บริษัท กสิกร ซอฟต จำากัด บริษัท กสิกร อินฟรา จำากัด  

บริษัท กสิกร เซิรฟ จำากัด และบริษัท กสิกร เอกซ จำากัด

 ขณะที่การใหบริการในตางประเทศ ธนาคารมีเครือขายการให

บริการและพันธมิตรทางธุรกิจที่ครอบคลุมในกลุมประเทศ AEC+3 

โดยมีธนาคารพาณิชยจดทะเบียนทองถ่ินในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และสาธารณรฐัประชาชนจนี คอื บรษิทั ธนาคารกสิกรไทย  

จำากัด และบริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำากัด ที่ใหบริการ

ทางการเงินเต็มรูปแบบในทั้งสองประเทศ

ภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการดำาเนินงาน
ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2565 และแนวโน้มปี 2566
 เศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอตัวในชวงครึ่งหลังของปี 2565 หลังจาก
ธนาคารกลางประเทศตางๆ ทยอยปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ือ
ควบคุมอัตราเงินเฟ้อท่ีเรงตัวสูงข้ึนเกินกวาระดับเป้าหมายของแตละ
ประเทศ นำาโดยธนาคารกลางสหรฐัฯ ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลาง
สหราชอาณาจกัร รวมถึงธนาคารกลางของประเทศในภมูภิาคเอเชยี โดย
สัญญาณคุมเขมนโยบายการเงินดังกลาวนาจะดำาเนินไปอยางตอเนื่อง 
ในชวงตนปี 2566 และอาจเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีกดดันใหเศรษฐกิจโลก
เผชิญความเสี่ยงตอภาวะถดถอยในระยะตอไป ซึ่งทำาใหกองทุนการเงิน 
ระหวางประเทศ (IMF) ยังคงมมีมุมองท่ีระมดัระวังในการประเมนิแนวโนม 
เศรษฐกิจโลก และคาดการณวาเศรษฐกิจโลกในปี 2566 ยังคงชะลอตัว
เมือ่เทียบกบัป ี2565 ทีผ่านมา ขณะท่ีอานิสงสจากการทยอยเปดิประเทศ
และการดำาเนินมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของทางการจีน อาจชวย 
บรรเทาแรงกดดันตอแนวโนมเศรษฐกิจจีนไดบางสวน แตยังคงมีอีก 
หลายปัจจัยเสี่ยงที่ตองติดตาม 
 ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในปี 2565 ขยายตวัดขีึ้นเมื่อเทยีบกบัปี 2564 
ตามแรงหนนุจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีทยอยฟ้ืนตัวข้ึน
หลงัสถานการณโรคโควิด 19 คลีค่ลายลง โดยการเริม่ผอนปรนมาตรการ
จำากัดการเดนิทางระหวางประเทศมสีวนชวยทำาใหภาคการทองเท่ียวและ
ธุรกิจบริการที่เก่ียวเนื่องกลับมาฟ้ืนตัวข้ึนในชวงครึ่งหลังของปี ซึ่งชวย 

 1.1  นโยบายและภาพรวมธุรกิจ

ประวัติความเป็นมาของธนาคารกสิกรไทย

 ธนาคารกสิกรไทยเป็นหน่ึงในสถาบันการเงินขนาดใหญของไทย 

ที่ดำาเนินธุรกิจตามครรลองของการเป็นธนาคารแหงความยั่งยืน ภายใต

การกำากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการ

ตนทุนที่เหมาะสม เพ่ือใหบรรลุเป้าหมายในการเพ่ิมอำานาจใหทุกชีวิต

และทุกธุรกิจของลูกคา ดวยแนวทางการใหบริการที่เบ็ดเสร็จตอบโจทย

ทุกดานของลูกคาไดอยางครอบคลุมทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งคำานึงถึงความ 

ตองการของลูกคาและสังคม เพ่ือเป็นผูใหบริการท่ีไดรับความไววางใจ 

จากลกูคา ภายใตแบรนดหนึง่เดยีวในชือ่ธนาคารกสกิรไทย ซึง่ประสาน 

การทำางานรวมกันระหวางธนาคารกสกิรไทย บรษิทัในกลุมธุรกิจทางการเงนิ  

ธุรกิจสตารทอัพ และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งคำานึงถึงความตองการ

ของลูกคาและสังคม โดยมีผลการดำาเนินงานที่เติบโตอยางสมดุลใน 

ทกุมติแิละสรางผลตอบแทนอยางย่ังยืนในระยะยาว เพ่ืออำานวยประโยชน 

สูงสุดใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

 ในปัจจุบันธนาคารประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพย 

และธุรกิจเก่ียวเนื่อง ตามที่ไดรับอนุญาตไวในพระราชบัญญัติธุรกิจ

สถาบนัการเงนิฯ พระราชบญัญัตหิลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยฯ และ 

ประกาศท่ีเก่ียวของ ดวยการใหบรกิารและนำาเสนอผลติภณัฑทางการเงนิ 

ผานชองทางสาขาและชองทางดิจิทัลแบงก้ิงของธนาคาร พรอมดวย

บรษิทัของธนาคารกสกิรไทยทีม่คีวามเชีย่วชาญในการดำาเนนิธุรกิจและ

การใหบริการทางการเงินในดานตางๆ อาทิ การจัดการกองทุน การวิจัย 

เศรษฐกจิการเงนิ ธุรกิจนายหนาซือ้ขายหลกัทรพัยและท่ีปรกึษาทางการเงิน  

รวมถึงธุรกิจเชาซื้อรถยนตและลีสซิ่ง เพ่ือตอบสนองความตองการ 

ของลูกคาทุกกลุมผานการมอบประสบการณท่ีดีท่ีสุด ประกอบดวย  

บริษทัหลกัทรัพยจดัการกองทนุ กสกิรไทย จำากัด บรษิทั ศนูยวจิยักสกิรไทย  

จำากัด บรษิทัหลกัทรพัย กสกิรไทย จำากัด (มหาชน) บริษทั ลสีซิง่กสกิรไทย  

จำากัด และ บริษัท แฟคเตอรี แอนด อีควิปเมนท กสิกรไทย จำากัด 

 ขณะเดียวกันธนาคารไดจัดตั้งกสิกร บิซิเนส - เทคโนโลยี กรุ๊ป เพื่อ

รองรับยุทธศาสตรทางธุรกิจเทคโนโลยีและตอบสนองความตองการ

ของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำาคัญจากการเปลี่ยนแปลงทาง 

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

014  015ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ลดทอนแรงกดดันจากการหดตัวของภาคการส่งออกในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี 2565 
 สำาหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 อาจสามารถประคอง
ทิศทางการฟ้ืนตัวได้อย่างต่อเน่ืองจากปี 2565 ด้วยอานิสงส์จาก 
การฟ้ืนตวัของภาคการท่องเท่ียว อย่างไรก็ด ีสญัญาณความออ่นแอทาง
เศรษฐกิจของประเทศคูค่า้สำาคญัของไทยและความเส่ียงท่ีเศรษฐกิจโลก
อาจเผชญิกับภาวะถดถอย ยังเปน็ปจัจยัท่ีกดดนัสถานการณ์การสง่ออก
ของไทยและจำากดัการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเท่ียวไทยให้ยงัไม่สามารถ
กลับเข้าสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ แม้ว่าจำานวน
นักท่องเท่ียวต่างชาติมีโอกาสฟ้ืนตัวข้ึนจากการผ่อนคลายมาตรการ
จำากัดการเดินทางของจีนก็ตาม นอกจากนี้ ระดับการฟ้ืนตัวของธุรกิจ
และอุตสาหกรรมแต่ละภาคส่วนยังมีความแตกต่างกัน (K - Shaped 
Recovery) และยังคงต้องตดิตามสถานการณ์การใชจ้า่ยภายในประเทศ
ท่ียังตอ้งรบัมอืกับแรงกดดนัท้ังจากตน้ทุนการผลติ คา่จา้งแรงงาน อตัรา
เงินเฟ้อ ปัญหาค่าครองชีพ และอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่ยังมีแนวโน้ม
ขยับข้ึนตอ่เน่ืองตามการสง่สญัญาณของคณะกรรมการนโยบายการเงนิ 
สู่ระดับที่เหมาะสมกับแนวโน้มเงินเฟ้อและเศรษฐกิจไทย  

ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ 
 ภาพรวมผลการดำาเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์จดทะเบียน 
ในประเทศในป ี2565 มกีำาไรสทุธิเพ่ิมขึน้เมือ่เทยีบกับป ี2564 โดยเปน็ผล
มาจากการปรบัตวัลงของคา่ใชจ้า่ยในการต้ังสำารองผลขาดทุนดา้นเครดติ
ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน และการเพ่ิมข้ึนของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งได้รับ 
แรงหนุนจากการขยายตัวของสินเช่ือและการปรับตัวข้ึนของอัตราดอกเบ้ีย 
ธนาคารพาณิชย์ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย โดยอัตรา 
ผลตอบแทนสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กิดรายไดส้ทุธิ (Net Interest Margin: NIM) 
ทยอยเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 สอดคล้องกับ 

การขยายตัวต่อเนื่องของสินเชื่อรายย่อยในผลิตภัณฑ์ท่ีให้ผลตอบแทน
จากการปลอ่ยสนิเชือ่สูง ขณะท่ีรายไดท่ี้มใิชด่อกเบีย้ปรับตวัลง ท้ังในสว่น 
ของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธ ิและรายได้อื่นๆ สำาหรับในด้าน
คณุภาพสนิทรพัย์นัน้ อตัราสว่นสนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กิดรายไดต้อ่สนิเชือ่รวม 
(NPL Ratio) ปรับตัวลงตามการเร่งจัดการปัญหาคุณภาพหนี้ในเชิงรุก
และการเร่งปรับโครงสร้างหน้ีให้กับลูกหน้ี อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์
หลายแห่งยังคงตั้งสำารองผลขาดทุนด้านเครดิตฯ อย่างรอบคอบและ
ระมัดระวัง เน่ืองจากยังต้องติดตามสถานการณ์ลูกหน้ีกลุ่มเปราะบาง 
และความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าอย่างใกล้ชิด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ  
17 แห่ง มียอดคงค้างเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิรวมกัน 
อยู่ที่ 13.876 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.70 จาก ณ สิ้นปี 2564 
ขณะที่ยอดคงค้างของเงินรับฝากอยู่ท่ี 15.861 ล้านล้านบาท ขยายตัว 
ร้อยละ 4.19 จาก ณ สิ้นปี 2564 โดยธนาคารกสิกรไทยมีสัดส่วนเงินให ้
สนิเชือ่แก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้คา้งรับสทุธิเปน็อนัดบัท่ี 2 ดว้ยสว่นแบง่ตลาด 
ท่ีร้อยละ 15.55 มีสดัสว่นเงนิรบัฝากสงูเปน็อนัดบัท่ี 1 ดว้ยสว่นแบง่ตลาด
ที่ร้อยละ 16.22 และมีสินทรัพย์สูงเป็นอันดับที่ 2 ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่
ร้อยละ 15.01 ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ
 สำาหรับแนวโน้มในปี 2566 นั้น แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีทิศทาง
ฟ้ืนตัวขึ้น แต่ระดับการฟ้ืนตัวของภาคธุรกิจยังมีความแตกต่างกัน และ
ยังตอ้งตดิตามผลกระทบจากความเสีย่งของเศรษฐกิจโลก ดงันัน้คาดวา่ 
ธนาคารพาณิชย์จะยังคงดำาเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 
เนือ่งจากยังตอ้งรบัมอืกับความทา้ทายในการดแูลลกูหนีก้ลุม่เปราะบาง
และการจัดการกับปัญหาคุณภาพสินทรัพย์ ตลอดจนการเตรียมกลยุทธ์
เพ่ือขยายฐานรายไดจ้ากธุรกิจใหม่ๆ  ท่ามกลางการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ภายใต้
กฎเกณฑ์และภูมิทัศน์ของระบบการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป 

ธนาคาร สินทรัพย์ ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

เงินรับฝาก ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้สุทธิ

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

ยูโอบี 823,860 3.49 644,008 3.84 558,158 3.82

ซีไอเอ็มบี ไทย 491,729 2.08 237,434 1.42 226,408 1.55

เกียรตินาคินภัทร 487,246 2.07 331,909 1.98 366,616 2.51

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 295,846 1.25 231,432 1.38 210,256 1.44

ทิสโก้ 250,912 1.06 189,834 1.13 203,982 1.40

ไอซีบีซี (ไทย) 240,642 1.02 162,990 0.97 106,111 0.73

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 165,696 0.70 73,657 0.44 30,065 0.21

ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 143,428 0.61 113,622 0.68 117,457 0.80

ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 108,255 0.46 27,977 0.17 71,909 0.49

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 61,757 0.26 43,060 0.26 41,303 0.28

เมกะ สากลพาณิชย์ 31,988 0.14 18,792 0.11 27,550 0.19

รวมธนาคารพาณิชย์
 จดทะเบียนในประเทศ 21,635,487 91.70 15,861,221 94.58 13,876,397 95.07

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 1,958,387 8.30 908,454 5.42 719,277 4.93

ระบบธนาคารพาณิชย์ 23,593,874 100.00 16,769,676 100.00 14,595,674 100.00 

ส่วนแบ่งตลาดสินทรัพย์ เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ

(หน่วย: ล้านบาท)

ที่มา: ธ.พ. 1.1 และ ธ.พ. 1.2 (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)

ธนาคาร สินทรัพย์ ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

เงินรับฝาก ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้สุทธิ

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

กรุงเทพ 3,840,076 16.28 2,716,152 16.20 2,096,756 14.37

กสิกรไทย 3,541,413 15.01 2,719,710 16.22 2,269,749 15.55

กรุงไทย 3,502,329 14.84 2,594,725 15.47 2,361,277 16.18

ไทยพาณิชย์ 3,360,645 14.24 2,573,654 15.35 2,185,054 14.97

กรุงศรีอยุธยา 2,450,911 10.39 1,782,186 10.63 1,680,008 11.51

ทหารไทยธนชาต 1,818,511 7.71 1,400,078 8.35 1,323,737 9.07

กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำาเนินงาน1 

 กฎเกณฑ์และกฎหมายที่สำาคัญซึ่งอาจมีผลต่อการดำาเนินงานของ

ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย สรุปได้ดังนี้

หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำากับดูแลการทำาธุรกรรมอนุพันธ์ของ

ธนาคารพาณิชย์

 ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกประกาศ ธปท. ที่ สนส. 7/2565 

เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำากับดูแลการทำาธุรกรรมอนุพันธ์ของ

ธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 

22 ตลุาคม 2565 โดยเป็นการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์เก่ียวกับธุรกรรมอนุพันธ์

ให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ 

 1. ปรับปรุงขอบเขตการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำา

ธรุกรรมอนุพันธ์ได้เป็นการท่ัวไป ตามหลักการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย

กำาหนด (Principle-based) เกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรม  

การบรหิารความเสีย่ง และการคำานวณเงนิกองทนุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

จากเดิมที่กำาหนดเป็นรายชื่อธุรกรรมที่สามารถทำาได้ (Rule-based)

 2. ยกเลิกข้อจำากัดในการเสนอขายธุรกรรมอนุพันธ์ โดยยกเลิก

จำานวนเงินลงทุนข้ันตำ่าของธุรกรรมเงินกู้ยืมท่ีมีอนุพันธ์แฝง และยกเลิก

คุณสมบัติบางประการของดัชนีการเงินท่ีเป็นตัวแปรอ้างอิงในการทำา

ธุรกรรมอนุพันธ์ ขณะเดียวกัน ได้อนุญาตให้เสนอขายธุรกรรมเงินกู้ยืม

ที่มีอนุพันธ์ด้านตลาดแฝง (Funded Credit Derivatives) เพื่อการลงทุน

ได้ โดยต้องมีเงื่อนไขในการคุ้มครองเงินต้นแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยด้วย 

 3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำากับดูแลให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึน 

โดยคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์สามารถมอบอำานาจการอนุมัติ

นโยบายและระเบียบผลิตภัณฑ์ (Product Program) เก่ียวกับธุรกรรม

อนพัุนธ์ ให้แก่คณะกรรมการย่อยได้ รวมถึงยกเลกิการจำากัดรปูแบบของ 

Product Program ด้วย

 4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดูแลลูกค้าให้เหมาะสมกับความรู้ความ

เข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า รวมถึงปรับปรุง

นิยามของลูกค้า และทบทวนการประเมินความเหมาะสมลูกค้าให้

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ 

1 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานในรอบปี 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำาไตรมาสที่ 1-3 ปี 2565 

(หน่วย: ล้านบาท)

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

016  017ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

 5. กำาหนดให้มีการดำารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้าน 
ตลาดที่ยังไม่ได้ถูกพิจารณาในการคำานวณเงินกองทุนตามวิธีมาตรฐาน  
(Residual Risk) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำานวนเงนิตามสญัญาทีแ่ท้จรงิ 
ของธุรกรรมอนุพันธ์ (Effective Notional Amount) 
 ธนาคารได้ปรบัปรงุการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรองรบัการผ่อนคลาย 
หลักเกณฑ์การทำาธุรกรรมอนุพันธ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี
ความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
 พระราชบัญญัติฉบับน้ีเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 และ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 โดยสาระสำาคัญเป็นการ 
ส่งเสรมิให้มกีารนำาวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิส์มาใช้ในการขออนุญาต การให้ 
บรกิาร หรอืการให้สวสัดกิารแก่ภาคประชาชนหรอืองค์กรอืน่ใด เพ่ือช่วย
อำานวยความสะดวกในการตดิต่อขอรบับรกิารจากภาครฐัได้อย่างรวดเรว็
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีต้นทุนที่ลดลง 
 กฎหมายฉบบันีส้อดคล้องกับแผนการปฏิรปูการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
ในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงช่วยให้การติดต่อประสานงานและ 
การใช้บริการต่างๆ ที่ธนาคารต้องมีส่วนเก่ียวข้องกับหน่วยงานทางการ
ให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา เรือ่ง ให้ธรุกิจการให้กู้ยืมเงนิ
เพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565
  คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค ออกประกาศให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพ่ือผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่
ควบคมุสญัญา พ.ศ.  2565 ลงราชกิจจานเุบกษาเมือ่วันท่ี 13 ธันวาคม 2565  
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยมีสาระสำาคัญ ดังนี้ 

• กำาหนดให้สัญญากู้ยืมเงนิเพ่ือผู้บรโิภค (ไม่รวมนติบิคุคล) ท่ีนำาไป 
ใช้สอยส่วนบคุคลโดยไม่รวมการนำาไปใช้ประกอบธุรกิจเพ่ือหารายได้  
ต้องใช้ข้อสัญญาทีม่สีาระสำาคญัและเงือ่นไขตามทีก่ฎหมายฉบบัน้ี 
กำาหนด รวมถึงระบุลักษณะข้อห้ามไว้อย่างชัดเจน 

• ข้อสญัญาของสญัญากู้ยืมเงนิเพ่ือผูบ้รโิภคตามกฎหมายนี ้จำาแนก
เป็น 2 ประเภทตามลกัษณะผูป้ระกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงนิ ได้แก่ กรณี
บุคคลธรรมดา และกรณีนิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน (ยกเว้น
นิติบุคคล 3 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์ นิติบุคคลเฉพาะกิจตาม 
พระราชกำาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำาหนดบริษัท
บริหารสินทรัพย์) 

• สัญญากู้ยืมเงินเพ่ือผู้บริโภคตามกฎหมายน้ี ต้องไม่มีลักษณะ
กำาหนดให้ผู้กู้ต้องทำาประกันภัยหรือประกันชีวิต เว้นแต่เป็นการ 
กู้ยืมเงนิเพ่ือท่ีอยู่อาศัยหรอืการกู้ยืมทีมี่หลกัประกัน และต้องไม่ใช้ 
ข้อสัญญาที่มีการคิดค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมจากผู้กู้เพ่ือ 

การชำาระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนกำาหนดเวลาในสัญญา 
สินเชือ่ (Prepayment Fee) ยกเว้นกรณีการกู้ยืมเงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศยั
ทีผู้่กู้ได้รับอตัราดอกเบีย้ตำา่กว่าปกต ิและต้องการรีไฟแนนซ์สินเชือ่
ภายใน 3 ปีนับแต่วันทำาสัญญาสินเชื่อ

 ทั้งนี้ สำาหรับธนาคารในฐานะผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินประเภท
นิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน กฎหมายฉบับนี้กำาหนดเพิ่มเติมให้ต้องใช้
สัญญาสินเชื่อที่มีสาระสำาคัญและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

1. รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามท่ี
กฎหมายกำาหนด พร้อมทั้งบันทึกวิธีการคิดคำานวณแนบท้าย
สัญญาสินเชื่อ

2.  รายละเอยีดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอืน่ใดในการทวงถามหนี้
3. เง่ือนไขท่ีให้สิทธิผู ้ให้กู ้สามารถเปลี่ยนแปลง (เพ่ิมหรือลด) 

อัตราดอกเบี้ยได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
30 วันให้ผู้กู้ทราบ และกรณีเร่งด่วนเพ่ิมช่องทางให้แจ้งทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ผู้กู้
มคีวามประสงค์จะขอรับคำาบอกกล่าวเป็นจดหมายอเิล็กทรอนิกส์

4. เพ่ิมเติมรูปแบบการเน้นข้อความเงื่อนไขเก่ียวกับเหตุผิดนัดท่ีให้
สทิธิผูใ้ห้กู้สามารถบอกเลิกสญัญาสนิเชือ่ และกำาหนดระยะเวลา 
ให้ชดัเจนขึน้เพ่ือให้ผูกู้้แก้ไขการผดิสญัญาหรอืผดิเงือ่นไขดงักล่าว  
เป็นไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ผู้กู้ได้รับหนังสือ 
แจ้งบอกเลิกสัญญาสินเชื่อ

5.  เงือ่นไขการจำาหน่ายหรอืโอนสทิธิเรยีกร้องในสญัญาสนิเชือ่ กำาหนด
ให้ผู้ให้กู้และผู้รับโอนสิทธิต้องมีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
1 งวดของการชำาระเงินกู้หรือดอกเบีย้หรอืงวดของการคดิดอกเบีย้ 
หรือได้รับความยินยอมจากผู้กู้และผู้คำ้าประกัน (ถ้ามี) 

6. สัญญาสินเชื่อที่กำาหนดเงื่อนไขผ่อนชำาระเป็นรายงวด หากผู้กู้มี
ความประสงค์จะชำาระหนี้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยไม่ผ่อนชำาระ
ตามเง่ือนไข ผูใ้ห้กู้ต้องไม่คดิดอกเบีย้เงินกู้ทียั่งไม่ถึงกำาหนดชำาระ
ตามสญัญาสินเชือ่ และต้องคืนหลักประกันให้ผู้กู้หรอืผู้คำา้ประกัน
ตามแต่กรณี ภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับชำาระหนี้ครบถ้วน 
ทัง้นี ้ให้จดัทำาตารางแสดงภาระหนีต้ามสญัญาสนิเชือ่สำาหรบัผูกู้้ 
แต่ละราย และให้แนบไว้ท้ายสัญญาสินเชื่อ

7.  ผูใ้ห้กู้จดัเก็บข้อมลูส่วนบคุคลของผูกู้้ไว้ หากจะเปิดเผยต่อบคุคล 
ที่สามต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู ้กู ้ก ่อนเป็น 
รายครั้ง และผู้กู้มีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำาหนด 

8. สัญญาสินเชื่อท่ีมีผู้คำ้าประกัน ผู้ให้กู้ต้องจัดให้มีคำาเตือนสำาหรับ
ผู้คำ้าประกันไว้หน้าสัญญาคำ้าประกัน และแสดงข้อความตาม
เอกสารแนบท้ายกฎหมายฉบับนี้

  ธนาคารได้สื่อความและเตรียมการรองรับให้เป็นไปตามกฎหมาย 
โดยปรบัปรงุรปูแบบของสญัญาสนิเชือ่ทีเ่ก่ียวข้องกับการให้กู้ยืมเงินเพ่ือ
ผู้บรโิภค และปรบัปรงุกระบวนการท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับข้อกำาหนด
และเงื่อนไขแล้ว 

1.2   ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ธนาคารและบริษัทย่อย

 โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย 151,332 87.35 135,414 82.90 127,592 82.38

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,914 2.84 2,078 1.27 3,118 2.01

 เงินลงทุน 23,447 13.53 22,675 13.88 21,711 14.02

 เงินให้สินเชื่อ 116,042 66.98 104,579 64.02 96,834 62.52

 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 6,928 4.00 6,073 3.72 5,913 3.82

 อื่นๆ 1 - 9 0.01 16 0.01

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 18,334 10.59 16,024 9.81 18,570 11.99

 เงินรับฝาก 7,748 4.47 7,380 4.52 10,188 6.58

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,325 0.77 877 0.54 854 0.55

 เงินนำาส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ

  พัฒนาระบบสถาบันการเงินและ

  สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 6,317 3.65 5,838 3.57 5,303 3.42

 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 2,859 1.65 1,837 1.12 2,124 1.37

 อื่นๆ 85 0.05 92 0.06 101 0.07

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 132,998 76.76 119,390 73.09 109,022 70.39

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 48,345 27.90 48,628 29.77 45,699 29.50

 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 15,463 8.92 13,312 8.15 12,695 8.20

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 32,882 18.98 35,316 21.62 33,004 21.30

 กำาไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัด

  มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน 5,053 2.91 5,539 3.39 8,119 5.24

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (130) (0.08) 817 0.50 1,308 0.84

 ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) กำาไรจากเงินลงทุน

  ตามวิธีส่วนได้เสีย 115 0.07 (694) (0.43) (193) (0.12)

 รายได้เงินปันผล 3,445 1.99 3,310 2.03 2,384 1.54

 รายได้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 66,056 38.13 69,360 42.46 72,129 46.57

 รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 2,123 1.23 1,290 0.79 1,683 1.09

 หัก ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 69,285 39.99 70,979 43.45 72,565 46.85

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 40,259 23.24 43,959 26.91 45,869 29.61

รวมรายได้จากการดำาเนินงานสุทธิ 173,257 100.00 163,349 100.00 154,891 100.00

(หน่วย: ล้านบาท)

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารประกาศเป้าหมาย “ธนาคารยุคใหม่แห่งภูมิภาค AEC+3” 
จัดกลยุทธ์ผสานจุดแข็ง ความสัมพันธ์ลูกค้า-พันธมิตร-เทคโนโลยี 

เสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายบริการในภูมิภาค มุ่งมั่นรุกตลาดเวียดนาม
เต็มตัว เอาใจลูกค้าทุกเซกเมนต์ด้วยบริการดิจิทัล

ธนาคารเปิดโครงการ GO GREEN Together ชวนคนไทยรักษ์โลกไปด้วยกัน 
เป็นธนาคารแรกที่เชื่อมโยงและผลักดันให้เกิด 

Green Ecosystem อย่างครบวงจร

ธนาคารจัดหลักสูตร KBank Private Banking Academy Next Generation 
2022 ภายใต้ธีม PLAY A PART IN THE REVOLUTION ที่จะร่วมสร้าง

ทายาทของครอบครัวลูกค้าคนสําคัญให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมยุคใหม่

KBTG ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เปิดตัวโครงการ KBTG Kampus เพ่ือเช่ือมต่อช่องว่างระหว่างภาคการศึกษาและ 
ภาคอุตสาหกรรมในการผลิตงานวิจัยให้สามารถนําไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม

และสร้างบุคลากรรุ่นใหม่สู่วงการไอทีไทยในระดับโลก

018  019ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยและ
บริษัทของธนาคารกสิกรไทย ในปี 2565 และแนวโน้ม 
ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

 ธนาคารกสิกรไทยกําหนดทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การดําเนิน

ธุรกิจตามครรลองของการเป็นธนาคารแห่งความย่ังยืน (Bank of  

Sustainability) ที่คํานึงถึงความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการ

บริหารความเส่ียงและการบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสม ผนวกกับ

ปัจจุบันธนาคารได้นําความเป็น Challenger Bank เข้ามาผสานการให้ 

บรกิารผ่านนวตักรรมและความร่วมมอืกับพันธมติร มาส่งเสรมิการเข้าถึง 

บริการของธนาคารอย่างทั่วถึง เพ่ือให้บรรลุความมุ่งหมายในการเพ่ิม

อาํนาจให้ทกุชวิีตและทุกธุรกิจของลูกค้า (To Empower Every Customer’s  

Life and Business) โดยมุ่งพัฒนาการให้บริการที่เบ็ดเสร็จตอบโจทย ์

ทกุด้านของลกูค้าได้อย่างครอบคลมุทุกทีทุ่กเวลา และการเป็นผูใ้ห้บรกิาร

ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ภายใต้แบรนด์หนึ่งเดียวในชื่อธนาคาร

กสิกรไทย (KASIKORNBANK) ซึ่งประสานการทํางานร่วมกันระหว่าง

ธนาคารกสกิรไทย บรษิทัในกลุม่ธุรกิจทางการเงนิ ธุรกิจสตาร์ทอัพ และ

พันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยการขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็น

รูปธรรมและมีความต่อเนื่อง ในด้านการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็น

ผู้นํา (Purposeful and Practical Leadership) และการสร้างวัฒนธรรม

องค์กร (K-Culture) ที่หล่อหลอมทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรใน

องค์กรให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ด้วยค่านิยม 5 ประการ ได้แก่ ลูกค้าคือ

หัวใจ (Customer at Heart) ร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ปฏิบัติงาน

อย่างว่องไวคล่องตัว (Agility) สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน (Innovativeness) 

และยึดมั่นในจริยธรรม (Integrity)

 สาํหรบักลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคารมแีนวทางหลกัในการดาํเนนิงาน  

ดังนี้

 1. ก้าวสู่การเป็นธนาคารแห่งความย่ังยืน โดยยึดถือหลักการ 

ความย่ังยืน 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึง

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ

การบริหารต้นทุนที่เหมาะสม ขณะเดียวกัน ได้มุ่งเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมและการต่อยอดธุรกิจแบบดั้งเดิม เพ่ือให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และ

สภาพแวดล้อม (Beyond Banking & Innovation) นอกจากนี ้ยังมุง่สร้าง 

แบรนด์ทีแ่ขง็แกร่ง โดยคํานงึถึงพลวตัรการเปลีย่นแปลงความคาดหวงัและ 

ความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกกลุม่ ทัง้ลกูค้า สาธารณชน นักลงทนุ  

องค์กรต่างๆ สื่อสารมวลชน และพนักงานของธนาคาร ซึ่งนอกจาก 

การจัดสํารวจและวิจัย Brand Character แล้ว ยังปรับเปลี่ยนการวัดผล 

Brand Loyalty ให้สะท้อนภาพตลาดท่ีครอบคลมุทัว่ถึงขึน้ รวมท้ังกาํหนด

แนวทางการจัดการด้าน Branding ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

 2. ต่อยอดยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและตอบโจทย์

ลูกค้าทุกกลุ่ม

• เป็นผูน้ำาในการให้บรกิารชำาระเงนิทางดจิิทัล (Dominate Digital  

Payment) ผ่านทุกแพลตฟอร์มดิจิทัลและรองรับทุกประเภทของ

การชําระเงนิ รวมถึงนําข้อมลูการให้บรกิารมาวิเคราะห์เพ่ือต่อยอด 

ธุรกิจ มุ ่งพัฒนานวัตกรรมการรับชําระเงินรูปแบบใหม่อย่าง 

ต่อเนื่อง ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และในภูมิภาค โดยเน้น

การปรับปรุงบริการเพ่ือยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ได้รับ

บริการที่เป็นเลิศ

• ยกระดบัการปล่อยสนิเชือ่ทัง้ด้านธรุกิจและบคุคล (Reimagine 

Commercial & Consumer Lending) เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการ 

ดาํเนนิชวิีตและธุรกิจ รวมถึงสร้างรายได้เพ่ิมแก่ธนาคารบนความเสีย่ง 

ที่คุ้มค่า ผ่านการใช้ข้อมูลบนช่องทางดิจิทัลและนําข้อมูลธุรกรรม

ทางธุรกิจท่ีได้จากคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจมาวิเคราะห์เพ่ือหาลูกค้า

ท่ีมีท้ังความสนใจและมีความสามารถในการจ่ายคืนได้ โดยม ี

การบริหารต้นทุนตามความเสี่ยงและพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

(1) กลุ่มลูกค้าบุคคล: มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลลูกค้าท่ีมีอยู่อย่าง

หลากหลายมาวเิคราะห์เพ่ือทําความเข้าใจ และนําไปสูก่าร

พัฒนาผลติภณัฑ์และบรกิารทีต่อบโจทย์ความต้องการของ

ลูกค้าในระดับปัจเจกบุคคล โดยผสมผสานช่องทางบริการ

ทกุรปูแบบอย่างไร้รอยต่อ ทัง้ช่องทางเครอืข่ายสาขา ช่องทาง 

ดิจิทัล และการสร้าง Ecosystem ร่วมกับพันธมิตรใน 

ธุรกิจต่างๆ เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจและเพ่ิมการเข้าถึง 

ฐานลูกค้ารายใหม่ ควบคู่ไปกับเน้นการบริหารจัดการ 

ความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกับการทุจรติและคณุภาพสนิเชือ่ สําหรบั 

การให้สินเชื่อแก่ลูกค้าใหม่ ส่วนลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

กับธนาคาร เน้นการนําเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ลูกค้าเลือกใช้

บรกิารเพ่ิมขึน้ (Up-Selling, Cross-Selling, Up-Spending) 

โดยเสนอราคาตามความเสีย่งของลกูค้า (Risk-Based Pricing) 

(2) กลุ ่มลูกค้าผู้ประกอบการ: เน้นให้ความช่วยเหลือและ

สนับสนุนลูกค้าให้สามารถฟื้นตัวได้ดีข้ึน โดยเป็นธนาคาร

เพ่ือลูกค้าผู ้ประกอบการที่ตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าแบบครบวงจร (Total Solution Provider) ด้วยการ

ประสานงานอย่างใกล้ชดิระหว่างผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า

ท่ีมคีวามรูใ้นผลติภัณฑ์ของธนาคาร กับสาขาพ้ืนท่ีซึง่มคีวาม

เข้าใจในธุรกิจและความต้องการของลกูค้า ควบคู่ไปกับการ

ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมลูและนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือ

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่การดําเนินธุรกิจของลูกค้าและ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

(3)  กลุ่มลูกค้าธุรกิจ: มุ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจ

แบบรอบด้าน ท้ังการสนบัสนนุด้านเงนิทนุและการระดมทุน 

ด้วยต้นทุนท่ีดีท่ีสุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึง

การส่งเสริมให้ลูกค้าทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ทุกรูปแบบ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ 

ตอบโจทย์กิจการ คู่ค้า และพนักงาน (Ecosystem) อีกท้ังยัง 

ต่อยอดความสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการปล่อยสินเชื่อ 

ให้แก่กลุ่มลูกค้าพันธมิตร รวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน

เข้าสู่ Low-Carbon Business

• ขยายการให้บรกิารลงทุนและประกันไปยงักลุม่ลกูค้ารายย่อย

และกลุม่ลกูค้าทียั่งเข้าไม่ถงึการลงทุนและประกัน (Democratize 

 Investment & Insurance) โดยพัฒนาแอพพลเิคชัน่และช่องทาง 

ทีช่่วยอาํนวยความสะดวกในการลงทุน และให้ข้อมลูประกอบการ

ตัดสินใจอย่างต่อเน่ืองและเพียงพอบนต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ขณะท่ีลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง มีผู้ดูแลความ

สัมพันธ์เป็นผู้แนะนําผลิตภัณฑ์ของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงินที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า

• เจาะตลาดและขยายการเติบโตทางธุรกิจในประเทศภมิูภาค 

(Penetrate Regional Market) เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็น 

ผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิชัน้นาํแห่งภูมภิาค AEC+3 ด้วยยุทธศาสตร์ 

Asset-Light Digital Banking Strategy ที่มุ่งเน้นรูปแบบการเป็น

หุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพในท้องถ่ิน 

เพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบทั้งด้านเครือข่ายและเทคโนโลยีบริการที่

ตรงใจผู้ใช้งานผ่านกลยุทธ์ 3 Strategic Plays ดังนี้

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

020  021ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

(1)    Aggressive Play: เน้นเตบิโตในธุรกิจสนิเชือ่กับลกูค้าธุรกิจ 

ผ่านความสัมพันธ์ท่ีธนาคารมีอยู่ในประเทศภูมิภาค อาทิ 

กลุ่มลูกค้าชาวจีนท่ีลงทุนในประเทศไทยและประเทศใน 

AEC กลุ่มลูกค้าชาวไทยท่ีไปลงทุนในประเทศ AEC และ 

กลุ ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ในท้องถ่ิน (Local Large  

Corporate: LLC) ในประเทศ AEC

(2) Mass Acquisition Play: ขยายฐานลูกค้าในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนโดยผ่านพันธมิตรธนาคารและแพลตฟอร์ม

ดิจทัิลของพันธมติรธนาคาร รวมท้ังขยายฐานลูกค้าใน AEC 

ผ่านการให้บริการธุรกรรมทางการเงินในช่องทางดิจิทัล  

(3)   Disruptive Play: พัฒนาเทคโนโลยีการเงินที่รองรับการให้

บริการสินเชื่อดิจิทัล ผ่านการใช้ข้อมูลลูกค้าของพันธมิตร

และธนาคาร 

• ยกระดบัประสบการณ์บรกิารและการขายแก่ลกูค้า (Strengthen 

Harmonized Sales and Service Channel Experience)  ผ่าน

การประสานการให้บริการอย่างไร้รอยต่อระหว่างช่องทางต่างๆ 

ของธนาคาร โดยมี K PLUS เป็นช่องทางหลักในการเชื่อมโยงทุก

ช่องทางเข้าด้วยกัน อีกท้ังยังเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้วย

การผสมผสานระหว่างพนักงาน เทคโนโลยี และความร่วมมือกับ

พันธมิตร ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยี

อย่างต่อเนื่อง 

 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานแบบ End-to-End โดยมุ่ง 

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวอย่างต่อเน่ือง ผ่าน

ความสามารถหลัก 5 ด้าน ดังนี้ 

3.1 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลกูค้า: โดยพัฒนาความสามารถ

ในการวิเคราะห์และการใช้ข้อมลู เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และ

ประสิทธิภาพการดำาเนินงาน 

3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล: เพ่ือเป็นท่ีทำางานที่ดีที่สุด

สำาหรับการเรียนรู้และการเป็นผู้นำา 

3.3 การใช้เทคโนโลยีทีทั่นสมยั: เพ่ือมุง่สูก่ารเป็นผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิ 

ชั้นนำาในระดับภูมิภาค 

3.4 การจัดการความเสี่ยงและการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

เชิงรุก: โดยระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและกำาหนด

แนวทางการป้องกันในเชิงรุก 

3.5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน: ด้วยการส่งเสริมการสร้าง

คุณค่าเพิ่มในทุกกระบวนการทำางาน  

 ทั้งน้ี เพ่ือรักษาความมั่นคงในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำา และ

สามารถรบัมอืกับความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจท่ีอาจจะเกิดขึน้อย่าง

ทนัท่วงที ตลอดจนมกีารกำากับดแูลกิจการทีด่อีย่างสมำา่เสมอ และปฏบิตัิ

ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ธนาคารยังให้ความ

สำาคญักับการนำาข้อมลูและผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการบรหิารความเสีย่ง

เชงิรกุแบบบรูณาการ โดยมีการกำาหนดหลกัการและนโยบายการบรหิาร

ความเส่ียงทุกด้าน การบริหารจดัการเงินกองทุนอย่างมปีระสิทธิภาพ และ

การสร้างวัฒนธรรมให้ตระหนักถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ขณะเดียวกัน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยได้มีการดำาเนินการเพ่ือรองรับ 

แนวนโยบายและมาตรการต่างๆ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน 

กำากับดูแลกำาหนดขึ้น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถดำาเนินการตาม

มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธนาคารมีการส่งแนวคิดดีๆ ของผู้บริหารระดับสูงส่งต่อให้พนักงาน
เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้และเสริมการสร้างคุณค่าเพิ่ม

ในทุกกระบวนการทำางาน

ยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ (The K - Strategy)

Vision

Purpose      
Customer
Promise        

K-Culture       

Leadership

To Empower Every Customer’s Life and Business

PURPOSEFUL and PRACTICAL LEADERSHIP

 Total Solution  Attentive & Inclusive Any Time & Any Where Trustworthy

A PIONEER FOR THE BETTER, A STEP AHEAD FOREVER

Customer at Heart  /  Collaboration  /  Agility  /  Innovativeness  /  Integrity

BANK OF SUSTAINABILITY
“KASIKORNBANK aims to be the most innovative, proactive, and 

customer centric financial institution, delivering world class financial services 
and sustainable value for all stakeholders by harmoniously combining technology and talent”

KASIKORNBANK Vision, Purpose and Culture

Vision
      

Sustainable
Development

Purpose       

Growth
Strategy

Key
Capabilities

To Empower Every Customer’s Life and Business

Strengthen Harmonized Sales and Service Experience

Value - Based Productivity

Dominate Digital 
Payment

Reimagine Commercial 
& Consumer Lending

Democratize 
Investment & Insurance

Penetrate 
Regional Market

 ESG Beyond Banking & Innovation Strong Brand

 Data HR IT

BANK OF SUSTAINABILITY
“KASIKORNBANK aims to be the most innovative, proactive, and 

customer centric financial institution, delivering world class financial services 
and sustainable value for all stakeholders by harmoniously combining technology and talent”

Proactive Risk & Compliance
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ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

(1)    Aggressive Play: เน้นเตบิโตในธุรกิจสนิเชือ่กับลกูค้าธุรกิจ 

ผ่านความสัมพันธ์ท่ีธนาคารมีอยู่ในประเทศภูมิภาค อาทิ 

กลุ่มลูกค้าชาวจีนท่ีลงทุนในประเทศไทยและประเทศใน 

AEC กลุ่มลูกค้าชาวไทยท่ีไปลงทุนในประเทศ AEC และ 

กลุ ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ในท้องถ่ิน (Local Large  

Corporate: LLC) ในประเทศ AEC

(2) Mass Acquisition Play: ขยายฐานลูกค้าในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนโดยผ่านพันธมิตรธนาคารและแพลตฟอร์ม

ดิจทัิลของพันธมติรธนาคาร รวมท้ังขยายฐานลกูค้าใน AEC 

ผ่านการให้บริการธุรกรรมทางการเงินในช่องทางดิจิทัล  

(3)   Disruptive Play: พัฒนาเทคโนโลยีการเงินที่รองรับการให้

บริการสินเชื่อดิจิทัล ผ่านการใช้ข้อมูลลูกค้าของพันธมิตร

และธนาคาร 

• ยกระดบัประสบการณ์บรกิารและการขายแก่ลกูค้า (Strengthen 

Harmonized Sales and Service Channel Experience)  ผ่าน

การประสานการให้บริการอย่างไร้รอยต่อระหว่างช่องทางต่างๆ 

ของธนาคาร โดยมี K PLUS เป็นช่องทางหลักในการเชื่อมโยงทุก

ช่องทางเข้าด้วยกัน อีกท้ังยังเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้วย

การผสมผสานระหว่างพนักงาน เทคโนโลยี และความร่วมมือกับ

พันธมิตร ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยี

อย่างต่อเนื่อง 

 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานแบบ End-to-End โดยมุ่ง 

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวอย่างต่อเน่ือง ผ่าน

ความสามารถหลัก 5 ด้าน ดังนี้ 

3.1 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูลกูค้า: โดยพัฒนาความสามารถ

ในการวิเคราะห์และการใช้ข้อมลู เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และ

ประสิทธิภาพการดำาเนินงาน 

3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล: เพ่ือเป็นที่ทำางานท่ีดีท่ีสุด

สำาหรับการเรียนรู้และการเป็นผู้นำา 

3.3 การใช้เทคโนโลยีทีทั่นสมยั: เพ่ือมุง่สูก่ารเป็นผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิ 

ชั้นนำาในระดับภูมิภาค 

3.4 การจัดการความเสี่ยงและการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

เชิงรุก: โดยระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและกำาหนด

แนวทางการป้องกันในเชิงรุก 

3.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน: ด้วยการส่งเสริมการสร้าง

คุณค่าเพิ่มในทุกกระบวนการทำางาน  

 ท้ังน้ี เพ่ือรักษาความมั่นคงในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำา และ

สามารถรบัมอืกับความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจท่ีอาจจะเกิดขึน้อย่าง

ทนัท่วงที ตลอดจนมกีารกำากับดแูลกิจการทีด่อีย่างสมำา่เสมอ และปฏบิตัิ

ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ธนาคารยังให้ความ

สำาคญักับการนำาข้อมลูและผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการบรหิารความเสีย่ง

เชงิรกุแบบบรูณาการ โดยมีการกำาหนดหลกัการและนโยบายการบรหิาร

ความเส่ียงทุกด้าน การบริหารจดัการเงินกองทุนอย่างมปีระสิทธิภาพ และ

การสร้างวัฒนธรรมให้ตระหนักถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ขณะเดียวกัน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยได้มีการดำาเนินการเพ่ือรองรับ 

แนวนโยบายและมาตรการต่างๆ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน 

กำากับดูแลกำาหนดขึ้น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถดำาเนินการตาม

มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธนาคารมีการส่งแนวคิดดีๆ ของผู้บริหารระดับสูงส่งต่อให้พนักงาน
เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้และเสริมการสร้างคุณค่าเพิ่ม

ในทุกกระบวนการทำางาน

ยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ (The K - Strategy)

Vision

Purpose      
Customer
Promise        

K-Culture       

Leadership

To Empower Every Customer’s Life and Business

PURPOSEFUL and PRACTICAL LEADERSHIP

 Total Solution  Attentive & Inclusive Any Time & Any Where Trustworthy

A PIONEER FOR THE BETTER, A STEP AHEAD FOREVER

Customer at Heart  /  Collaboration  /  Agility  /  Innovativeness  /  Integrity

BANK OF SUSTAINABILITY
“KASIKORNBANK aims to be the most innovative, proactive, and 

customer centric financial institution, delivering world class financial services 
and sustainable value for all stakeholders by harmoniously combining technology and talent”

KASIKORNBANK Vision, Purpose and Culture

Vision
      

Sustainable
Development

Purpose       

Growth
Strategy

Key
Capabilities

To Empower Every Customer’s Life and Business

Strengthen Harmonized Sales and Service Experience

Value - Based Productivity

Dominate Digital 
Payment

Reimagine Commercial 
& Consumer Lending

Democratize 
Investment & Insurance

Penetrate 
Regional Market

 ESG Beyond Banking & Innovation Strong Brand

 Data HR IT

BANK OF SUSTAINABILITY
“KASIKORNBANK aims to be the most innovative, proactive, and 

customer centric financial institution, delivering world class financial services 
and sustainable value for all stakeholders by harmoniously combining technology and talent”

Proactive Risk & Compliance

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

 สาํหรบัการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร์ทางธุรกิจเพ่ือตอบโจทย์ลกูค้าใน 

ประเทศ ท้ังลูกค้าบุคคล ลูกค้าผู้ประกอบการ และลูกค้าธุรกิจ รวมถึง

ลูกค้าในภูมิภาค AEC+3 ในปี 2565 สรุปได้ดังนี้

1. การให้บริการช�าระเงิน (Payment Service) 

 ธนาคารมุ ่งพัฒนานวัตกรรมการรับชําระเงินแบบใหม่ที่มีความ

ปลอดภัยเชื่อถือได้และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล

อย่างครบวงจร ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และภูมิภาค โดยมี 

บริการ K BIZ ดิจิทัล แบงกิ้ง แพลตฟอร์ม ง่าย ปลอดภัย 
ไม่ต้องไปธนาคาร โอนจ่ายได้ 30 ประเทศทั่วโลก

บัตร YouTrip Multi-Currency Card บัตรเดียว
ใช้จ่ายได้กว่า 150 สกุลเงินทั่วโลก

• ส่งเสรมิการใช้บตัร YouTrip Multi-Currency Card กระเป๋าเงนิ

ดิจิทัลรองรับหลายสกุลเพื่อการเดินทาง: โดยนําเสนออัตรา

แลกเปลี่ยนพิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 2.5 เมื่อใช้

จ่ายด้วยเงนิสกุลต่างประเทศ และยกเว้นค่าธรรมเนยีมการถอนเงิน 

ผ่าน ATM ในต่างประเทศ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนยีมการสมัครบตัร  

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บัตรร่วมกับพันธมิตรของ

ธนาคาร อาทิ งานมหกรรมการท่องเท่ียว Klook Travel Fest แคมเปญ

พิเศษสําหรับลูกค้าที่ติดตาม Instagram ของบัตร YouTrip และ 

นาํเสนอโปรโมชัน่เงนิคนืจากการใช้จ่ายบน  Agoda และ Booking.com  

ผ่าน YouTrip Perks 

• น�าเสนอบัตรเดบิต K-DEBIT (BIZ)  และบัตร K-MAX+ (BIZ): 

โดยออกแบบลายหน้าบตัรใหม่และเปิดให้สมคัรบตัรได้ทัง้ช่องทาง

สาขาและ K PLUS พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข 

ที่กําหนด 

• พัฒนาบริการร้านค้ารับบัตร (K-Merchant): โดยนําเสนอ

บริการ K PAY LATER วงเงินสินเชื่อเพื่อผ่อนชําระค่าสินค้าและ

บริการ บนเครื่องรูดบัตรกสิกรไทย (Electronic Data Capture: 

EDC) ของกิจการขนาดใหญ่ อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

และโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจการศึกษา มหาวิทยาลัย และธุรกิจการ

รักษาพยาบาล โดยธนาคารสามารถเปิดและปิดการรับชําระผ่าน 

K PAY LATER ของร้านค้า เพ่ือป้องกันการทําธุรกรรมโดยไม่มี

การซ้ือขายจริง นอกจากน้ี ธนาคารยังนําเสนอผลิตภัณฑ์เครื่อง

รูดบัตรให้กับกลุ่มลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งเครื่องรูดบัตร EDC 

และเคร่ืองรูดบตัรทีทํ่างานบนระบบปฏบิตักิาร Android (Android 

EDC) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง PIN Pad ที่ใช้แทนที่เครื่องรูดบัตร

แบบเดิม (Traditional EDC) เพื่อรองรับความต้องการใช้งานของ

กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 

• บริการช�าระเงินด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติ (Online Direct 

Debit: ODD): ให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าทองคํา เพ่ืออํานวยความ

สะดวกให้กับลูกค้ารายย่อยในการซื้อขายและออมทองผ่าน 

แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ 

2. การให้สินเชื่อ (Lending)

 ธนาคารมุง่ยกระดบัการปล่อยสนิเชือ่ธุรกิจและสนิเชือ่บคุคล โดยเฉพาะ 

การนําเสนอสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อขยายฐานลูกค้ารายเล็ก ด้วย

การนําข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าและคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจ  

มาวิเคราะห์และคัดกรองลูกค้าท่ีมีความสนใจและมีศักยภาพในการ 

ชาํระหน้ี โดยมกีารกําหนดราคาตามความเสีย่งของลกูค้าแต่ละราย เพ่ือให้ 

สามารถแข่งขันได้ภายใต้ความเสีย่งทีเ่หมาะสม รวมทัง้พัฒนาการสมคัร

ใช้บริการและการทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง  

โดยการดําเนินการที่สําคัญ มีดังนี้

• น�าเสนอสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม: โดยสนับสนุนสินเชื่อแก่

โครงการพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน (Renewable 

Energy Projects) และโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อ 

สิง่แวดล้อม (Green Buildings) เพ่ือส่งเสรมินโยบายด้านการพัฒนา 

อย่างย่ังยืน อาทิ โครงการสินเชื่อเพ่ือการลงทุนด้านการอนุรักษ์

พลังงานและพลังงานทดแทน โครงการสินเชื่อบ้าน Green Zero 

และโครงการติดตั้งสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ฮอนด้า ณ สาขา

ธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารร่วมกับ บมจ. แอสเสท เวิลด์ คอร์ป ยกระดับอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ไทยผ่านสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) โดยมุ่งเน้นโครงการ

ที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บัตรเงินด่วน Xpress Cash อนุมัติไว ได้เงินเร็ว ไม่ต้องคํ้าประกัน

เป้าหมายสูก่ารเป็นผูน้าํด้านการให้บรกิารชาํระเงนิในทกุแพลตฟอร์มดจิทัิล  

และรองรับทุกประเภทของการชําระเงิน โดยผลิตภัณฑ์และบริการท่ี 

นําเสนอหลัก ดังนี้

• บริการเปิดบัญชีเงินฝากธุรกิจด้วยระบบยืนยันตัวตนผ่าน  

K PLUS: โดยรองรับการเปิดบัญชีได้สูงสุด 5 บัญชี ใน 3 ประเภท

บญัช ีได้แก่ เงนิรบัฝากออมทรพัย์ เงินรบัฝากประจํา และเงนิรบัฝาก 

กระแสรายวัน รวมทั้งสามารถสมัครใช้บริการเสริมสําหรับ 

ธุรกิจได้พร้อมกันถึง 5 บริการ อาทิ บริการโอนเงินอัตโนมัติ  

(Account Link) บริการธนาคารออนไลน์ (K BIZ) บริการพร้อมเพย์ 

ธุรกิจ (K BIZ PromptPay) บริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

(K-eDocument) และบริการสมุดเช็ค (Cheque Book) 

• บริการ K SHOP “รับเงินง่าย ได้เงินชัวร์”: ซึ่งรีแบรนด์จาก

บริการ K PLUS shop โดยได้พัฒนาลิงก์ชําระเงิน (Payment 

Link) ฟีเจอร์ใหม่ที่ร้านค้าสามารถแชทและแชร์ลิงก์ชําระเงินผ่าน 

ส่ือโซเชียลมีเดียทั้ง LINE Facebook และ Instagram เพ่ือรับ

ชําระเงินได้ทันที พร้อมฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ร้านค้ารับชําระเงิน 

อาทิ เสียงแจ้งเตือนเงินเข้า การตรวจสอบสลิปด้วยการสแกน 

ควิอาร์โค้ด และการกดปิดยอดรับควิอาร์โค้ดเพ่ือโอนเงนิเข้าบญัช ี

ได้ทนัทโีดยไม่ต้องรอส้ินวนัทาํการ นอกจากนี ้ยังรองรบัการชาํระเงนิ 

ด้วยคิวอาร์โค้ด (Thai QR Payment) คิวอาร์โค้ดบัตรเครดิตวีซ่า 

บัตรมาสเตอร์การ์ด บัตรยูเนียนเพย์ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Wallet) ประเทศจนีท้ังอาลีเพย์และวีแชตเพย์ การสแกนควิอาร์โค้ด 

จ่ายด้วยคะแนนสะสม K Point และการรับชําระด้วยอุปกรณ์

รับบัตร mPOS (Mobile Point of Sale) โดยมีมาตรฐาน 

ความปลอดภัยข้อมูลบัตรระดับสากล PCI SPoC 

• บริการเชื่อมต่อ API ส�าหรับลูกค้าธุรกิจเพื่อช�าระเงิน  

(Corporate Payment API): โดยสามารถโอนเงนิไปยังบญัชรีบัเงนิ 

ปลายทางของลูกค้าได้ทันทีตลอดเวลา ปัจจุบันธนาคารได้เปิด 

การเชือ่มต่อ API กับลูกค้าในธุรกจิอคีอมเมร์ิซและธุรกิจศนูย์ซือ้ขาย 

สินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency Exchange) อีกท้ังยังมีแผน

ขยายบริการไปสู่ลูกค้าธุรกิจประกันและธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์ 

นอกจากนี ้ยังเพ่ิมช่องทางการสมคัรบรกิาร K Payment Gateway  

ผ่าน Bento Web ระบบจดัการร้านค้าออนไลน์สาํเรจ็รปูท่ีมเีครือ่งมอื 

ช่วยจัดการร้านค้าแบบครบวงจร ต้ังแต่ข้ันตอนการรับคําสั่งซื้อ

จนถึงการรับชําระเงินผ่านช่องทางส่ือโซเชียลและอุปกรณ์พกพา 

(Mobile Device) ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ

ไอทีให้กับลูกค้าที่ทําธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
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ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
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	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
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งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)
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เอกสารแนบ	5
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เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

• มาตรการช่วยเหลอืลกูค้าธุรกิจและลกูค้าบคุคล: เพ่ือช่วยเหลอื

ลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในหลายจังหวัดของ

ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย มาตรการพักชําระเงินต้นเป็นเวลา 6 

เดือน สําหรับลูกค้าท่ีใช้บริการสินเชื่อเพ่ือธุรกิจ สินเชื่อเงินด่วน

แบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเงินด่วน Xpress 

Loan บตัรเครดิต บตัรเงนิด่วน Xpress Cash และบตัรธุรกจิ รวมถึง 

มาตรการเงินกู้สําหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ท่ีให้วงเงินสูงสุด  

ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมนิ ระยะเวลากู้สงูสดุไม่เกนิ 30 ปี  

โดยไม่ต้องประเมินราคาหลักประกัน

• ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล: นําเสนอ K PAY LATER วงเงินสินเชื่อ 

เพ่ือซือ้สนิค้าและอปุโภคบรโิภค สําหรบัลกูค้าและผูป้ระกอบการ

รายเลก็ ด้วยวิธีการสมคัรใช้บรกิารท่ีง่าย ไม่ต้องแสดงเอกสารรายได้ 

และทราบผลอนุมัติภายใน 5 นาที รวมท้ังได้เพ่ิมช่องทาง 

การสมัครสินเชื่อ ณ จุดชําระค่าสินค้า และเพ่ิมจํานวนร้านค้าท่ี 

รบัชาํระ โดยสามารถใช้วงเงินสนิเชือ่ K PAY LATER ผ่านช่องทาง 

ออนไลน์ ได้แก่ Pay Plus, Pay with K PLUS และแอพพลิเคชั่น 

Blue CONNECT 

• ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต: นําเสนอบัตรเครดิต Blue Credit Card 

โดยร่วมกับ บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) 

หรือ OR ให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า อาทิ การสะสมคะแนน 2 ต่อ  

ท้ัง K Point และ Blue Point การผ่อนชําระสินค้าและบริการ

ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 นานสูงสุด 10 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วม

รายการ และเครดิตเงินคืนสูงสุดร้อยละ 12 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่

ร้านค้าในเครือ OR

• ผลติภณัฑ์สนิเชือ่ธรุกิจ: ขยายขอบเขตและช่องทางการให้บริการ

สนิเชือ่เพ่ือการพาณิชย์ (KBank Commercial Loan) ไปยังสนิเชือ่

ในธุรกิจบรกิารและธุรกิจการผลติ จากเดมิทีใ่ห้บรกิารเฉพาะธุรกิจ 

4 ประเภท คือ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจซือ้มาขายไป ธุรกิจค้าเกษตร 

และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพ่ือขยายโอกาสในการดําเนินธุรกิจ

และอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

3. การลงทุนและการรับประกันภัย (Investment and Insurance)

 ธนาคารมุ่งขยายบริการด้านการลงทุนและการรับประกันภัยไปยัง

ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการ โดยพัฒนาช่องทางดิจิทัลเพ่ืออํานวยความ

สะดวกและให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับการพิจารณาลงทุน

ด้วยตนเอง ขณะทีล่กูค้าธุรกิจและลูกค้าบคุคลสนิทรพัย์สงู มผีูด้แูลความ

สัมพันธ์เป็นผู้แนะนําผลิตภัณฑ์ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า 

ธนาคารร่วมกับ บมจ. ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก (OR) เปิดตัว 
บลูเครดิตการ์ดจัดเต็มเพิ่มความคุ้มค่าจากการใช้จ่ายทั้งการเดินทาง 

กิน เที่ยว ช้อป พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจากสถานีบริการ PTT Station 
และร้านค้าในเครือและพันธมิตรของ OR

บริการสินเชื่อ K SME กู้ง่าย ดอกเบี้ยถูก แค่มีหลักประกัน

• ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม: ในปี 2565 ตลาดการลงทุนค่อนข้าง 

ผันผวน ธนาคารจึงนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง ต่ํา 

ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะส้ัน และกองทุนที่มีกําหนดอายุ

โครงการ (Term Fund) รวมถึงกองทุนที่มีการกระจายความเสี่ยง 

(Multi-Assets) ให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม ท้ังนี้ สําหรับลูกค้า

ที่สามารถยอมรับความเส่ียงได้และมองหาโอกาสการลงทุนท่ี 

น่าสนใจระยะยาว ธนาคารแนะนําให้กระจายการลงทุนบางส่วน

ในตลาดที่มีโอกาสการเติบโต เช่น กองทุนท่ีลงทุนในสาธารณรัฐ

สงัคมนิยมเวยีดนาม นอกจากนี ้ยังนาํเสนอการลงทนุทีต่อบโจทย์ 

การใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษ ีโดยเน้นการเข้าถึงฐานลกูค้าจาํนวนมาก 

เพ่ือเสรมิสร้างการออมระยะยาวและการออมเพ่ือการเกษยีณอายุ

   สําหรับลูกค้ากลุ่มบุคคลสินทรัพย์สูง ธนาคารได้พัฒนา 

คาํแนะนาํการลงทนุและนําเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ทีคํ่านงึถงึผลกระทบ 

จากความไม่แน่นอนของปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเงิน 

และการเมือง ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ โดยนําเสนอ

การจดัสรรการลงทนุทียึ่ดหลกัความย่ังยืน การกระจายความเสีย่ง 

และการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

วางแผนการลงทุนให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างยั่งยืน 

ได้แก่ กองทุนรวมท่ีสนับสนนุธุรกิจท่ีมคีวามย่ังยืน อาท ิกองทุนรวม  

K-Change และกองทนุรวม K-Sustain ร่วมกบักองทุนรวมในกลุ่ม  

All Road (K-ALLROAD Series) ท่ีมีการลงทุนแบบยืดหยุ่น 

และปรับน้ําหนักการลงทุนทีเ่หมาะสมกับภาวะตลาด พร้อมทัง้การ

ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกประเภท Private Asset อาทิ Private 

Equity และ Private Credit ซึง่มผีลกระทบจํากัดจากความผนัผวน

ของตลาดเงิน

   ในปี 2565 ธนาคารได้ยกระดบับรกิารลูกค้าบคุคลสินทรพัย์สงู 

ขึ้นเป็น “สํานักงานครอบครัว” (Family Office) เพ่ือพัฒนา

คุณภาพบริการการวางแผนจัดการความมั่งคั่งแบบองค์รวมท่ี

เทยีบเท่ามาตรฐานสากล ตัง้แต่การวางแผนทรพัย์สนิ การต่อยอด 

ความมั่งคั่ง และการส่งต่อให้แก่ทายาท นอกจากนี้ ยังได้ 

จดังานสมัมนาให้ความรูโ้ดยเปิดให้ลูกค้าเข้าร่วมงานโดยตรงและ 

รบัชมสดผ่านทางช่อง KBank Private Banking YouTube รวมถึง 

มทีางเลอืกในการรบัข้อมลูในหลายรปูแบบ เช่น อนิโฟกราฟฟิก คลปิ 

วิดีโอสั้น พอดแคสต์ YouTube, Facebook และ LINE Official  

Account ด้วยหวัข้อท่ีครอบคลมุทกุความรูเ้ก่ียวกับการบริหารจดัการ 

พอร์ตการลงทุน และการมส่ีวนร่วมในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและ 

ความยั่งยืน 

• ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต: นําเสนอประกันชีวิตและสุขภาพ  

D Health Easy Care ท่ีสามารถซือ้ผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ต้อง 

ตรวจสุขภาพ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และ 

ห้องเดีย่วมาตรฐานจ่ายตามจรงิ รวมถึงมวีงเงินคุม้ครองโรคมะเรง็ 

อกีท้ังยังสามารถเลอืกซ้ือความคุม้ครองเพ่ิม อาท ิค่ารกัษากรณีเป็น 

ผู้ป่วยนอก (OPD) และค่าชดเชยรายได้จากการเข้าพักรักษาใน 

โรงพยาบาล ขณะเดยีวกัน ยังมสีญัญาเพ่ิมเตมิ แคร์ พลสั ทีคุ่ม้ครอง 

ค่ารกัษาต่อเน่ืองกรณีโรคมะเรง็และไตวายเรือ้รงั ทัง้แบบผู้ป่วยนอก 

และผู้ป่วยใน  

   นอกจากนี้ ธนาคารยังนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพ่ือ

คุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ (Car Shield) สําหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ

รถยนต์ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระหน้ีสนิหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 

โดยคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี  และค่ารักษากรณีเกิดอุบัติเหตุ

   สําหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงท่ีต้องการส่งต่อความ

มั่งคั่งและวางแผนภาษีมรดก ธนาคารได้นําเสนอประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1 ชําระเบี้ยครั้งเดียว ความคุ้มครองถึง 

อายุ 99 ปี พร้อมผลประโยชน์เงินคืนทุกปีในอัตราร้อยละ 2.25 

โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ 

ประกันสุขภาพ D Health Easy Care เจ็บป่วยโล่งใจกับเบี้ยเบาๆ 
และสามารถลดหย่อนภาษีได้

กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน (K-CHANGE) ที่ลงทุนธุรกิจ
ที่ใส่ใจสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

024  025ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

4. การด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ (International Business 
Operations)  

 ธนาคารดําเนินการขยายธุรกิจในตลาดภูมิภาค AEC+3 ด้วย

ยุทธศาสตร์ Asset-Light Digital Banking Strategy ท่ีมุ่งเน้นรูปแบบ

การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยในปี 2565 บริษัท กสิกร วิชั่น จํากัด ได้นํา

บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จํากัด เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทเทคโนโลยี

และสตาร์ทอัพในท้องถิ่น 12 แห่ง และ Venture Capital Fund ท้องถิ่น 

4 แห่ง ในสาธารณรฐัประชาชนจนี สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และ 

สหพันธรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือต่อยอดบริการทางการเงินในภูมิภาคและ 

ส่งเสริมการยกระดับสู่การเป็น Challenger Bank แห่งภูมิภาค AEC+3  

ที่ให้บริการด้วยความคล่องตัวสูงและการเข้าถึงผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยี

 สาํหรบัธุรกิจต่างประเทศของธนาคารดาํเนนิงานภายใต้กลยุทธ์ทาง

ธุรกิจ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) Aggressive Play การรุกขยายสินเชื่อให้

กับลูกค้าธุรกิจ 2) Mass Acquisition Play การขยายฐานลูกค้าที่มุ่งเน้น  

การให้บรกิารในช่องทางดจิทัิล ผ่านความร่วมมอืกับพันธมติรของธนาคาร 

เพ่ือต่อยอดสู่การเป็นแพลตฟอร์มการชําระเงินแห่งภูมิภาค (Regional 

Payment Platform) และ 3) Distruptive Play การพัฒนาบรกิารทางการเงนิ 

ในรูปแบบใหม่สําหรับกลุ่มลูกค้าที่เข้าถึงบริการของธนาคารได้จํากัด  

(Underbanked) ซึง่เป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในภูมภิาคน้ี โดยเฉพาะการ

ให้สินเชื่อดิจิทัลด้วยข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) โดยการดําเนิน

งานที่สําคัญในไตรมาสนี้ ดังนี้ 

 1. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม: ธนาคารกสิกรไทยเป็น

ธนาคารต่างชาตแิห่งแรกทีนํ่าเสนอผลติภณัฑ์ดจิทิลัเตม็รปูแบบ (Digital 

Product Solutions) สําหรับให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่มในสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม ท้ังกลุ่มธุรกิจท้องถ่ิน ธุรกิจต่างชาติที่เข้าไปลงทุน 

รวมถึงลูกค้าบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก โดยใช้ K PLUS Vietnam เป็น

แกนหลักในการสร้างระบบนิเวศด้านไลฟ์สไตล์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้าบุคคล

ท่ัวประเทศ ขณะเดียวกัน ได้นําเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อดิจิทัลสําหรับ 

ร้านค้าขนาดเลก็ (KBank Biz Loan) ผ่านความร่วมมอืกับพันธมติรและการ 

เข้าร่วมลงทุนกับแพลตฟอร์มท้องถ่ินในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ม

เติบโตสูงดังนี้

• Vui APP แพลตฟอร์มเบิกถอนเงินเดือนล่วงหน้าอันดับหนึ่ง

ในเวียดนาม ซึ่งช่วยแก้ปัญหากลุ่มคนทํางานท่ีมีรายได้น้อยและ

ปานกลาง โดยธนาคารมแีผนต่อยอดธุรกิจด้านการให้สินเชือ่และ

การประกันภยั ให้แก่ลกูค้าบคุคลธรรมดาและกลุม่ผูใ้ช้แรงงานใน

เวียดนาม

ธนาคารพร้อมด้วยสถานทูต ณ กรุงฮานอย ธนาคารแห่งประเทศไทย และ 
บมจ. เมืองไทยประกันภัย ร่วมพิธีเฉลิมฉลองการเปิดสาขานครโฮจิมินห์ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อย่างเป็นทางการ

ธนาคารและมหาวิทยาลัยการธนาคารแห่งนครโฮจิมินห์ ร่วมลงนามใน 
บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการนําเทคโนโลยีดิจิทัล

มาใช้ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล
ของกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรมของเวียดนาม

ธนาคารและธนาคารแมสเปี้ยน อินโดนีเซีย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  

และการส่งเสรมิภาคธุรกิจระหว่างประเทศไทยและอนิโดนีเซยี ตอกย้ําบทบาท 
การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3

• Selly แพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซ ท่ีมียอดการเข้าใช้งาน 

แอพพลเิคชัน่สงู (High Engagement Rate) และมสีนิค้าทีห่ลากหลาย

• Jio Health แพลตฟอร์มโทรเวชกรรม (Telemedicine) ที่ใหญ่

ท่ีสุดของเวียดนามและมีฐานลูกค้าจํานวนมาก ซึ่งส่งเสริมการ

ขยายฐานลูกค้าของธนาคาร 

 นอกจากน้ี ยังได้จัดตั้ง KBTG Vietnam เพ่ือรองรับการพัฒนา

เทคโนโลยีในการให้บริการทั้งในเวียดนามและในภูมิภาค

 2. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย: ธนาคารเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นใน

ธนาคารแมสเป้ียน (PT Bank Maspion Indonesia Tbk) จากเดมิร้อยละ 

9.99 เป็นร้อยละ 67.5 ซึง่นบัเป็นการควบรวมกิจการครัง้แรกของธนาคาร

กสิกรไทยตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจในภูมิภาค และทําให้ธนาคารเป็น 

ผู้ถือหุน้ทีม่อีาํนาจในการควบคมุ (Controlling Shareholder) ในธนาคาร

แมสเปี้ยน ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์ 888 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (31,100 ล้าน

บาท) และมสีาขาจํานวน 46 แห่งท่ัวสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี โดยธนาคารม ี

แผนนาํเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการเงินของ KBTG เพ่ือผลกัดนัการ

เตบิโตของธนาคารแมสเป้ียนให้เป็นธนาคารท่ีใหญ่ท่ีสดุในชวาตะวันออก  

(East Java) และสามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว

ของสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี โดยมุง่เน้นการเพ่ิมศกัยภาพในการให้สนิเชือ่

และบรกิารทางการเงนิทีค่รบวงจร รวมท้ังพัฒนาระบบโมบายแบงก้ิงทีม่ี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น 

ขนาดใหญ่ กลุม่ธุรกิจขนาดกลาง และกลุม่ลกูค้ารายย่อย ซึง่รวมถึงลกูค้า

ท่ีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างจํากัด นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วม 

ลงทุนกับแพลตฟอร์ม 2 แห่ง ได้แก่ Zenius แพลตฟอร์มเทคโนโลยี

ด้านการศึกษาขนาดใหญ่อันดับ 2 ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ  

Alodokter แพลตฟอร์มสขุภาพดจิทัิลอันดบัหนึง่ในสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี 

เพ่ือช่วยส่งเสริมกลยุทธ์การดําเนินการทางธุรกิจของธนาคารแมสเปี้ยน 

ในภายภาคหน้า

 ปัจจุบัน ธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศจํานวน 16 แห่ง ใน 8 

ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศญ่ีปุ่น 

และหมู่เกาะเคย์แมน ของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ธนาคารยังเป็น

พันธมติรกับสถาบนัการเงนิทัง้ในและนอกกลุม่ประเทศ  AEC+3 รวมกว่า 

80 แห่ง ใน 16 ประเทศ อีกทั้งมีเครือข่ายสตาร์ทอัพในภูมิภาคที่ธนาคาร

ลงทนุและพันธมติรรวมมากกว่า 20 ราย และมฐีานลูกค้าในภมูภิาคกว่า 

2 ล้านคน
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สาขาและเครือข่ายในต่างประเทศ

สาขาและเครือข่ายในต่างประเทศ
จ�านวน (แห่ง)

 ปี 2565 ปี 2564

สาขาธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียนต่างประเทศ 6 6

 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (สปป.ลาว) 2 2

 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จํากัด 4 4

ธนาคารแมสเปี้ยน อินโดนีเซีย 46 -

สาขา 4 4

ส�านักงานผู้แทน 6 7

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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ชื่อและสถานที่ตั้งของเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศ

สามารถดูชื่อและสถานที่ตั้งของเครือข่ายการให้บริการได้ที่
• เว็บไซต์ของธนาคารในส่วนของ “ติดต่อเรา” 
 คลิกที่ “เครือข่ายในต่างประเทศ” หรือ
• สแกนคิวอาร์โคด

สาขาเฉิงตู

สาขาย่อยหลงกั่ง

สาขาเซินเจิ้น
สำานักงานผู้แทน

เมืองคุนหมิง

สำานักงานผู้แทน
กรุงปกกิ่ง

สาขานครเซี่ยงไฮ้

สาขาฮ่องกง 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประเทศญี่ปุน
สำานักงานผู้แทนกรุงโตเกียว

ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่จดทะเบียน

ธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นใน สปป.ลาว และให้บริการ

ทางการเงินเต็มรูปแบบ พร้อมสาขาบริการ 2 สาขา

สำานักงานใหญ่ถนนล้านช้าง
สาขาโพนสีนวน  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ธนาคารพาณิชยท้องถิ่นจดทะเบียน

ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาขากรุงพนมเปญ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สำานักงานผู้แทนกรุงย่างกุ้ง

ธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นในจีน ให้บริการทางการเงิน

เต็มรูปแบบ พร้อมเครือข่ายบริการดังนี้

 สาขา: เซินเจิ้น เฉิงตู นครเซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง  และสาขาย่อยหลงกั่ง

 สำานักงานผู้แทนกรุงปกกิ่งและเมืองคุนหมิง

การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธนาคารท้องถิ่น

 

     46 แห่งทั่วประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ธนาคารพาณิชยท้องถิ่นจดทะเบียน

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สำานักงานผู้แทนกรุงจาการตา

สาขานครโฮจิมินห์
สำานักงานผู้แทนกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์

เครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศ
ธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียน สาขา สาขาย่อย และสำานักงานผู้แทน

5. ช่องทางการให้บริการ

  ธนาคารให้ความสำาคญักับการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของลกูค้าและ

กระแสการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านบริการทางการเงิน จึงดำาเนินกลยุทธ์

ผสานช่องทางบริการระหว่างออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อ และ 

พัฒนาระบบนเิวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ทีค่รอบคลมุทัง้ธนาคารกสกิรไทย  

และพันธมติรทางธุรกิจของธนาคาร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการเข้าถึงลกูค้า 

และส่งมอบบริการท่ีน่าประทับใจ ภายใต้การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 

ในการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 5.1 เครือข่ายสาขาในประเทศ ธนาคารมุ่งพัฒนาช่องทางบริการ

ให้มีบทบาทในการให้บริการท่ีแตกต่างกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง

ลูกค้าทุกกลุ่ม และเป็นทางเลือกแก่ลูกค้าในการใช้บริการได้ทุกท่ีทุก

เวลาสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำาวัน ควบคู่กับการขยายช่องทางบริการ

และการปรับเปล่ียนรูปแบบสาขาที่สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละพ้ืนที ่

ทัว่ประเทศ โดยยังคงนโยบายควบรวมสาขาในพ้ืนทีทั่บซ้อนหรอืมปีรมิาณ 

ผู้ใช้บริการน้อย นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการนำาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา

บริการและกระบวนการภายในสาขา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและบริหาร

ต้นทุนอย่างเหมาะสม

 ในปี 2565 ธนาคารได้เพ่ิมจำานวนสาขารปูแบบใหม่ (Hybrid Branch) 

ท่ีให้บรกิารเครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์สำาหรบัทำาธุรกรรมด้วยตนเอง รวมเป็น 19 

แห่ง รวมท้ังให้บรกิารสาขาคอมมนูติี ้(K PARK) จำานวน 5 แห่ง และสาขา

ขนาดเล็ก (Mini Branch) ท่ีให้บรกิารพ้ืนฐานในพ้ืนทีบ่รกิารของพันธมติร

ธรุกจิ จำานวน 1 แห่ง นอกจากนี ้ยงัปรบัเปลี่ยนอาคารสาขาสยามสแควร์

ให้เป็นต้นแบบอาคารสีเขียว (Innovative Iconic Green Building) ของ

สาขาในยุค 5.0 ภายใต้โครงการ KLOUD by KBank ด้วยแนวคิดธนาคาร

แห่งความย่ังยืน ซึ่งเน้นการออกแบบสถาปตยกรรมและเทคโนโลยีให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ โดยมี

การจดักิจกรรมสนบัสนนุการเรียนรูแ้ละการสร้างสรรค์โลกยุคใหม่ สำาหรบั 

ให้ลกูค้า นสิติ นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไปเข้าใช้บรกิารโดยไม่มค่ีาใช้จ่าย

 นอกจากนี ้ธนาคารยังให้บรกิารเคแบงก์ เซอร์วิส หรอืตวัแทนทางการเงนิ  

(Banking Agent) ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีเป้าหมายในแต่ละจังหวัดของ 

ทกุภูมภิาค ด้วยรปูแบบสาขาของตวัแทนทางการเงนิและจดุบรกิารด้วย

เครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์ (Machine Agent) เพ่ือให้บรกิารด้านธุรกรรมการฝาก  

ถอนเงินสด จ่ายบิล ยืนยันตัวตนเพ่ือเปิดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และ 

บริการอื่นท่ีแตกต่างกันในแต่ละตัวแทน โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์

และการตลาดผ่านตัวแทนทางการเงนิอย่างต่อเน่ืองเพ่ือกระตุน้ให้ลกูค้า

ใช้บรกิารมากขึน้ ซึง่ในไตรมาสที ่4 ปี 2565 ธนาคารได้ทดลองเพ่ิมบรกิาร

สมัครสินเชื่อออนไลน์ท่ีร้าน Global House เป็นรายแรก เพ่ืออำานวย

ความสะดวกในการสมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารโดยไม่ต้องเดินทางไป

ที่สาขาของธนาคาร

 สำาหรับบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หลังการผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมโรคโควิด 19 และการทยอยเปิดการเดินทางระหว่าง

ประเทศ ในปี 2565 ธนาคารจึงทยอยเปิดให้บริการสำานักแลกเปล่ียน

เงนิตราต่างประเทศในสาขาธนาคาร สนามบนิ สถานรีถไฟฟ้าแอร์พอร์ต 

เรล ลิงก์ และในพ้ืนท่ีซึ่งมีปริมาณนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ 

นอกจากนี้ ยังให้บริการเครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติ 

(Automated Currency Exchange Machine) จำานวน 13 เครือ่ง ในสนามบิน 

สุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และอาคารคิง พาวเวอร์ มหานคร รวมทั้ง 

มีแผนพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ท่ีตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้จ่ายเพ่ือ 

การท่องเที่ยวในอนาคต

ธนาคารเปิดตัว KLOUD by KBank เป็น Innovative Iconic Green Building 
ต้นแบบพื้นที่ “กรีน” แห่งแรกและแห่งเดียวในสยามสแควร์ที่ให้คนรุ่นใหม่

มาแลกเปลี่ยนความรู้ ปลดปล่อยพลังความคิด พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก
ให้เข้ามาใช้งานกันแบบฟรีๆ
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ประเทศญี่ปุน
สำานักงานผู้แทนกรุงโตเกียว

ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่จดทะเบียน

ธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นใน สปป.ลาว และให้บริการ

ทางการเงินเต็มรูปแบบ พร้อมสาขาบริการ 2 สาขา

สำานักงานใหญ่ถนนล้านช้าง
สาขาโพนสีนวน  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ธนาคารพาณิชยท้องถิ่นจดทะเบียน

ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาขากรุงพนมเปญ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สำานักงานผู้แทนกรุงย่างกุ้ง

ธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นในจีน ให้บริการทางการเงิน

เต็มรูปแบบ พร้อมเครือข่ายบริการดังนี้

 สาขา: เซินเจิ้น เฉิงตู นครเซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง  และสาขาย่อยหลงกั่ง

 สำานักงานผู้แทนกรุงปกกิ่งและเมืองคุนหมิง

การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธนาคารท้องถิ่น

 

     46 แห่งทั่วประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ธนาคารพาณิชยท้องถิ่นจดทะเบียน

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สำานักงานผู้แทนกรุงจาการตา

สาขานครโฮจิมินห์
สำานักงานผู้แทนกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์

เครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศ
ธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียน สาขา สาขาย่อย และสำานักงานผู้แทน

5. ช่องทางการให้บริการ

  ธนาคารให้ความสำาคญักับการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของลกูค้าและ

กระแสการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านบริการทางการเงิน จึงดำาเนินกลยุทธ์

ผสานช่องทางบริการระหว่างออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อ และ 

พัฒนาระบบนเิวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ทีค่รอบคลมุทัง้ธนาคารกสกิรไทย  

และพันธมติรทางธุรกิจของธนาคาร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการเข้าถึงลกูค้า 

และส่งมอบบริการท่ีน่าประทับใจ ภายใต้การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 

ในการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 5.1 เครือข่ายสาขาในประเทศ ธนาคารมุ่งพัฒนาช่องทางบริการ

ให้มีบทบาทในการให้บริการท่ีแตกต่างกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง

ลูกค้าทุกกลุ่ม และเป็นทางเลือกแก่ลูกค้าในการใช้บริการได้ทุกท่ีทุก

เวลาสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำาวัน ควบคู่กับการขยายช่องทางบริการ

และการปรับเปล่ียนรูปแบบสาขาที่สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละพ้ืนที ่

ทัว่ประเทศ โดยยังคงนโยบายควบรวมสาขาในพ้ืนทีทั่บซ้อนหรอืมปีรมิาณ 

ผู้ใช้บริการน้อย นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการนำาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา

บริการและกระบวนการภายในสาขา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและบริหาร

ต้นทุนอย่างเหมาะสม

 ในปี 2565 ธนาคารได้เพ่ิมจำานวนสาขารปูแบบใหม่ (Hybrid Branch) 

ท่ีให้บรกิารเครือ่งอเิลก็ทรอนิกส์สำาหรบัทำาธุรกรรมด้วยตนเอง รวมเป็น 19 

แห่ง รวมท้ังให้บรกิารสาขาคอมมนูติี ้(K PARK) จำานวน 5 แห่ง และสาขา

ขนาดเล็ก (Mini Branch) ท่ีให้บรกิารพ้ืนฐานในพ้ืนทีบ่รกิารของพันธมติร

ธรุกจิ จำานวน 1 แห่ง นอกจากนี ้ยงัปรบัเปลี่ยนอาคารสาขาสยามสแควร์

ให้เป็นต้นแบบอาคารสีเขียว (Innovative Iconic Green Building) ของ

สาขาในยุค 5.0 ภายใต้โครงการ KLOUD by KBank ด้วยแนวคิดธนาคาร

แห่งความย่ังยืน ซึ่งเน้นการออกแบบสถาปตยกรรมและเทคโนโลยีให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ โดยมี

การจดักิจกรรมสนบัสนนุการเรียนรูแ้ละการสร้างสรรค์โลกยุคใหม่ สำาหรบั 

ให้ลกูค้า นสิติ นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไปเข้าใช้บรกิารโดยไม่มค่ีาใช้จ่าย

 นอกจากนี ้ธนาคารยังให้บรกิารเคแบงก์ เซอร์วิส หรอืตวัแทนทางการเงนิ  

(Banking Agent) ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีเป้าหมายในแต่ละจังหวัดของ 

ทกุภูมภิาค ด้วยรปูแบบสาขาของตวัแทนทางการเงนิและจดุบรกิารด้วย

เครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์ (Machine Agent) เพ่ือให้บรกิารด้านธุรกรรมการฝาก  

ถอนเงินสด จ่ายบิล ยืนยันตัวตนเพ่ือเปิดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และ 

บริการอื่นท่ีแตกต่างกันในแต่ละตัวแทน โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์

และการตลาดผ่านตัวแทนทางการเงนิอย่างต่อเน่ืองเพ่ือกระตุน้ให้ลกูค้า

ใช้บรกิารมากขึน้ ซึง่ในไตรมาสที ่4 ปี 2565 ธนาคารได้ทดลองเพ่ิมบรกิาร

สมัครสินเชื่อออนไลน์ท่ีร้าน Global House เป็นรายแรก เพ่ืออำานวย

ความสะดวกในการสมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารโดยไม่ต้องเดินทางไป

ที่สาขาของธนาคาร

 สำาหรับบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หลังการผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมโรคโควิด 19 และการทยอยเปิดการเดินทางระหว่าง

ประเทศ ในปี 2565 ธนาคารจึงทยอยเปิดให้บริการสำานักแลกเปล่ียน

เงนิตราต่างประเทศในสาขาธนาคาร สนามบนิ สถานรีถไฟฟ้าแอร์พอร์ต 

เรล ลิงก์ และในพ้ืนท่ีซึ่งมีปริมาณนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ 

นอกจากนี้ ยังให้บริการเครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติ 

(Automated Currency Exchange Machine) จำานวน 13 เครือ่ง ในสนามบิน 

สุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และอาคารคิง พาวเวอร์ มหานคร รวมทั้ง 

มีแผนพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ท่ีตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้จ่ายเพ่ือ 

การท่องเที่ยวในอนาคต

ธนาคารเปิดตัว KLOUD by KBank เป็น Innovative Iconic Green Building 
ต้นแบบพื้นที่ “กรีน” แห่งแรกและแห่งเดียวในสยามสแควร์ที่ให้คนรุ่นใหม่

มาแลกเปลี่ยนความรู้ ปลดปล่อยพลังความคิด พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก
ให้เข้ามาใช้งานกันแบบฟรีๆ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

บริการ K PAY LATER เป็นครั้งแรกของธนาคารไทยที่ให้จับจ่ายใช้สอย
สินค้าในชีวิตประจําวัน ช่วยคนตัวเล็กที่ช็อตให้มีวงเงินสํารองในการ

ซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดํารงชีวิต และเพิ่มโอกาสให้สามารถ
เข้าถึงสินเชื่อในระบบที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรม 

030  031ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

หมายเหตุ:  
1)  ไม่รวมสาขาทั่วไปในรูปแบบอื่นตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 แห่ง
2)  จํานวนศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการอาจมีมากกว่า 1 ศูนย์ ใน 1 สาขา

ชื่อและสถานที่ตั้งของเครือข่ายการให้บริการในประเทศ

สามารถดูชื่อและสถานที่ตั้งของเครือข่ายการให้บริการได้ที่
• เว็บไซต์ของธนาคารในส่วนของ “ติดต่อเรา” 
 คลิกที่ “สาขาและจุดให้บริการ” หรือ
• สแกนคิวอาร์โค้ด

สาขา ศูนย์ให้บริการทางการเงิน และบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์

สาขาและศูนย์ให้บริการ
ทางการเงินในประเทศ

จำานวน (แห่ง) บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์

จำานวน (เครื่อง)

 ปี 2565 ปี 2564  ปี 2565 ปี 2564

เครือข่ายสาขาธนาคาร1) 824 839 Self-Service Channel (K-ATM และ K-CDM) 10,953 10,911

สํานักงานแลกเปลี่ยนเงิน 78 67 	 K-ATM	(เครื่องเอทีเอ็มกสิกรไทย) 9,053 8,960

ศูนย์บริการเดอะวิสดอม 79 95 	 K-CDM	(เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติกสิกรไทย) 1,900 1,951

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ2) 179 156 K-PUM (เครื่องปรับรายการสมุดเงินรับฝากอัตโนมัติ) 944 979

ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ 58 58 เครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติ 13 8 

บริการจ่ายเช็ค 13 21

 5.2 เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

 บริการ K-ATM และ K-CDM: ธนาคารบริหารจัดการเครื่องฝาก

ถอนโอนให้มีจุดให้บริการท่ีเพียงพอและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี โดยพัฒนา

ฟังก์ชันการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการใช้งาน

ของลูกค้า ซึ่งในปีน้ีได้เพ่ิมฟังก์ชันเสียงเตือนเพ่ือป้องกันการลืมนําบัตร

กลบัคนืหลงัจบการทาํรายการ นอกเหนอืจากฟังก์ชนับรกิารยนืยันตัวตน 

สําหรับการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ K-eSavings 

รวมทั้งการสมัครใช้บริการต่างๆ อาทิ LINE BK สินเชื่อ K PAY LATER 

การเปิดบัญชีกองทุน และการเปิดใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Blue 

CONNECT นอกจากนี ้ธนาคารได้จดัให้เครือ่งเอทเีอม็และเครือ่งรบัฝาก 

เงินสดอัตโนมัติกสิกรไทยทุกเครื่อง มีฟังก์ชั่นการเลือกภาษาท่ีใช้ใน 

การทําธุรกรรมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเครื่องเอทีเอ็ม 

กสกิรไทยสามารถรองรับ 12 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จนี ญ่ีปุน่ พม่า ลาว 

กัมพูชา รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมัน ดัตช์ และอาหรับ ขณะที่เครื่องรับฝาก 

เงินสดอัตโนมัติกสิกรไทยสามารถรองรับ 4 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ

จีน และญี่ปุ่น 

 บริการดิจิทัลแบงกิ้ง: ธนาคารมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มทางการเงิน 

เพ่ือขยายฐานผู้ใช้บริการและรักษาความเป็นผู้นําด้านดิจิทัลแบงก้ิงท่ีมี

จํานวนผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย โดยเชื่อมต่อบริการทางการเงิน

ของธนาคารกับแพลตฟอร์มของพันธมติรทางธุรกิจในทุกระบบนเิวศทาง

ธุรกิจ และพัฒนานวตักรรมใหม่ท่ีสามารถรองรบัรปูแบบการดาํเนินชวิีต

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้

1) K PLUS: มุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินที่เชื่อมต่อกับ

พันธมิตรธุรกิจ เพ่ือเชื่อมโยงทุกมิติการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 

เต็มรปูแบบ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการใหม่แบบ

ไร้ขอบเขต ดังนี้ 

•  K PAY LATER: สมัครวงเงิน K PAY LATER สําหรับผ่อน

ชําระค่าสินค้าและบริการ ด้วยการสแกนคิวคาร์โค้ดบน 

K PLUS โดยมีวงเงินสูงสุด 20,000 บาท และสามารถใช้ 

วงเงินเพ่ือแบ่งชําระบิลค่าสาธารณูปโภคได้นานสูงสุด  

5 เดือน นอกจากนี้ ยังเปิดให้ขอเพิ่มวงเงินได้ด้วยตนเอง

•  QR UnionPay: พัฒนาฟีเจอร์ QR UnionPay เพื่อสแกน

จ่ายผ่าน K PLUS ที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ UnionPay ใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน และอีก 40 ประเทศทั่วโลก 

•  บริการรายการเดินบัญชี (dStatement): ที่จัดส่งรายการ

เดินบัญชีกสิกรไทยไปยังแอพพลิเคชั่นต่างธนาคารตาม

คาํขอของลกูค้า เพ่ือใช้ในการสมคัรสนิเชือ่ธนาคารอืน่ และ

ขอรายการเดินบัญชีจากต่างธนาคาร สําหรับการสมัคร 

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย

•  บัตรเดบิตแบบ Virtual Card (K Online Debit Card): 

สมัครและใช้งานได้ทันทีผ่าน K PLUS โดยไม่ต้องรอรับ

บัตร และยังสามารถจัดการบัตรผ่าน K PLUS ได้ เช่น  

ดูข้อมูลบัตร หมายเลข CVV การปรับวงเงิน และการล็อก

การใช้งานบัตร เป็นต้น

•  My Port: แสดงรายการสรุปพอร์ตการลงทุนและแบ่ง 

สดัส่วนประเภทกองทุนอย่างชดัเจน โดยมข้ีอมลูรายละเอยีด 

กองทนุ ได้แก่ ต้นทนุ ผลประกอบการ และการรับเงินปันผล 

อกีท้ังสามารถทํารายการ ซือ้ ขาย และสบัเปลีย่นกองทนุได้

ทันที โดยไม่ต้องย้อนกลับไปที่เมนูก่อนหน้า 

•  สมัครบริการ K PLUS ด้วยเลขที่บัญชีและเลขที่บัตร

ประชาชน: ลกูค้าปัจจบุนัของธนาคารสมคัร K PLUS แบบ

ออนไลน์ด้วยตัวเองได้ง่ายข้ึน ลดขัน้ตอนในการยนืยันตวัตน

•  การปรับแต่งภาพพื้นหลังสลิป: เพิ่มฟีเจอร์การปรับแต่ง

ภาพพ้ืนหลังสลิปหลังทํารายการโอนเงินให้สอดคล้องกับ

โอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันเกิด วันครบรอบ และการแสดง

ความยินดี 

2) K BIZ: แพลตฟอร์มดิจทัิลแบงก้ิงสําหรับลกูค้าธุรกิจ ซึง่พัฒนา

จาก K-Cyber และ K-Cyber for SME สําหรับช่วยจัดการ 

ธุรกรรมทางการเงนิและเชือ่มต่อบรกิารด้านธุรกิจอย่างครบวงจร  

โดยมีฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลายสําหรับธุรกิจส่วนตัว 

ขนาดเล็ก นิติบุคคล และบริษัทจํากัด รวมทั้งใช้งานได้หลาย

อุปกรณ์ นอกจากนี้ ธนาคารร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ มอบ

สิทธิพิเศษให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเครื่องมือท่ีช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ อาทิ การบริหารทรัพยากร

บุคคล และการบริหารจัดการบัญชี เป็นต้น  

3) K-Payment Gateway: พัฒนาบริการชําระเงินของร้านค้า

ออนไลน์ด้วยมาตรฐานรักษาความปลอดภัยข้อมูลในระดับ

สากล (PCI-DSS) สําหรับให้บริการแก่ร้านค้าทุกประเภท

ธุรกิจและทุกรูปแบบการเชื่อมต่อบริการ โดยมุ่งเน้นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพให้สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมชําระเงิน 

ออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในกจิการอีคอมเมร์ิซ มาร์เกต็เพลส  

และบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ด้วยรูปแบบการรับ

ชาํระเงนิทีห่ลากหลาย ได้แก่ บตัรเดบติ บัตรเครดติ ควิอาร์โค้ด 

K PLUS (Pay with K PLUS) และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Wallet) ของอาลีเพย์และวีแชตเพย์ 

   ขณะเดียวกัน ได้นําเสนอบริการชําระเงิน K PAYMENT 

LINK สาํหรบัร้านค้าทีม่ช่ีองทางขายผ่านสือ่โซเชยีล โดยร้านค้า

สามารถส่งลิงก์ผ่านแชทและรับชําระเงินได้ทันที และบริการ

ชําระเงิน K SOCIAL PAY ด้วยลิงก์ผ่าน LINE OA สําหรับ 

ร้านค้าท่ีมีบัญชีทางการของไลน์ (LINE Official Account: 

LINE OA) ซึ่งแชร์คําสั่งซื้อและตรวจสอบยอดการชําระเงินได้

อย่างปลอดภัย นอกจากน้ี ร้านค้าออนไลน์รายย่อยยังสามารถ

สมัครใช้บริการระบบจัดการร้านค้าของ BentoWeb ซึ่งเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร พร้อมรับสิทธิประโยชน์เมื่อ

ปฏิบัติตามเงื่อนไข

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

บริการแจ้งเตือนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรและยอดสินเชื่อผ่าน KBank Live 
บนแอพพลิเคชั่น LINE

ธนาคารสร้างความแข็งแกร่งให้ K PLUS ภายใต้แนวคิด #KPLUS #ดีสารพลัส เป็นโมบายแบงกิ้งที่อยู่ในชีวิตประจําวันและอํานวยความสะดวก
ให้ทุกไลฟ์สไตล์การเงินและทุกสถานการณ์

032  033ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

4) KBank Live (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 

LINE, TikTok, Blockdit และ Clubhouse): พัฒนาช่องทาง 

การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใช้บริการทางการเงิน

ในชีวิตประจําวัน ประกอบด้วย 

•  บรกิารแจ้งเตอืนยอดใช้จ่ายผ่านบตัรและยอดสนิเชือ่ รวมถึง 

การนัดหมายเพ่ือใช้บริการสาขาผ่าน KBank Live บน 

แอพพลิเคชั่น LINE 

•  บริการค้นหาและสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ 

โปรโมชั่น ความรู้ทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลข่าวสารของ

ธนาคาร อาทิ ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ข้อมูลโปรโมชั่นบัตร

ประเภทต่างๆ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัย 

และการแนะนาํธุรกรรมการเงนิหลกัของ K PLUS ผ่าน K+ 

ดีสารพลัส รวมถึงบทความ K WEALTH Tips & Trend ซึ่ง

รวมเรื่องน่ารู้ทันต่อเหตุการณ์ตลอดทั้งปี 

5) บริการ Platform อื่น: พัฒนาแพลตฟอร์มทางการเงินแก่

พันธมิตรธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นช่องทางนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการ

และธุรกรรมการเงินอื่น ซึ่งนําไปปรับใช้ได้หลากหลายธุรกิจ 

อาทิ

•  KBank Open API: ช่องทางบรกิารทีช่่วยให้พันธมติรธุรกิจ

และนักพัฒนาระบบสามารถเข้าถึง ศึกษา ทดลอง และ

ขอสมัครใช้ API ของธนาคารได้โดยง่าย เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถของตนเองในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

แก่ลูกค้าเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบัน Open API ของ

ธนาคาร สามารถให้บรกิารชําระเงินด้วยควิอาร์โค้ด บรกิาร

เงินโอนต่างประเทศขาเข้า การใช้ข้อมูลร่วมกัน การยืนยัน

รายการใช้จ่าย การชําระเงินออนไลน์ และบริการใหม่ใน

ปีนี้ คือ การชําระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ ด้วย KGP  

(Kasikorn Global Payment) Merchant Payment  

Platform และบรกิารโอนเงนิจากบญัชกีสกิรไทยไปยังบญัชี

ปลายทางธนาคารอื่นของลูกค้า

•  National Digital ID (NDID) Service: บริการยืนยันตัวตน 

ในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือสมัครหรือใช้บริการของภาครัฐ 

และภาคเอกชน โดยพัฒนาแพลตฟอร์ม NDID ให้รองรับ

บริการ dStatement ในการรับส่งข้อมูลรายการเดินบัญชี

ระหว่างธนาคาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ 

Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

•  RP (Relying Party) Proxy: บรกิารเชือ่มต่อกับแพลตฟอร์ม

กลางสําหรบัการยืนยันและพิสจูน์ตวัตน (NDID Platform) 

โดยอยู่ระหว่างให้บรกิารภายใต้ Regulatory Sandbox ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

•  Face API: บริการเปรียบเทียบใบหน้า เพ่ือสนับสนุน

พันธมติรของธนาคารในการทําธุรกรรม เช่น การยืนยันตวัตน 

ในการสมัครบริการ การเข้าออกอาคาร หรือกิจกรรมอื่น

ตามความเหมาะสม 

 บริการ K-Contact Center: มุ่งยกระดับขีดความสามารถของ 

ศนูย์บรกิารให้สามารถแก้ไขปัญหาแก่ลกูค้าแบบเบ็ดเสรจ็ครบวงจร และ

สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการที่เพ่ิมข้ึนในช่องทางดิจิทัล เพ่ือ 

ต่อยอดสูก่ารเป็นศนูย์กลางในการสร้างและรกัษาความสมัพันธ์กบัลกูค้า  

โดยเช่ือมโยงประสบการณ์ของลกูค้าในทุกช่องทางบรกิารแบบไร้รอยต่อ  

เพ่ือเป็นธนาคารหลักที่ลูกค้าเลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

ตลอดจนสามารถตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิตท้ังไลฟ์สไตล์และธุรกิจ 

โดยการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้

1) พัฒนาโปรแกรมตอบคำาถามอัตโนมัติ (Chatbot): ขยาย 

ขอบเขตความสามารถในช่องทางและระบบบรกิารลกูค้าออนไลน์  

(Non-Voice Channel and Self-Service) ในการให้ข้อมูล

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุม แม่นยําและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2) บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Voice Call) บน  

K PLUS: เพ่ิมช่องทางการตดิต่อใหม่ทีม่มีาตรฐานความปลอดภัย 

สงู ด้วยระบบการยืนยันตวัตนลกูค้าผ่าน K PLUS ซึง่ช่วยให้ลูกค้า

ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระค่าบริการ โดยเฉพาะ

ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ 

3)  พฒันาองค์ความรูส้ำาหรับพนักงาน: พัฒนาเครือ่งมอืและระบบ

การจัดการความรู้เก่ียวกับองค์กร (Knowledge Management 

Smart Agent Portal) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริการลูกค้าได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา: ให้สามารถ 

แก้ไขปัญหาของลูกค้าทุกกลุ่มท้ังออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่าง 

ชดัเจนและรวดเรว็ รวมท้ังช่วยบรรเทาผลกระทบต่อลกูค้า ตลอดจน 

บรรเทาความตืน่ตระหนกและข่าวลอืในเชงิลบ เพ่ือรกัษาภาพลกัษณ์

ของอตุสาหกรรมธนาคารและเสถียรภาพของระบบการเงนิ

5) พัฒนากระบวนการให้บริการของ K-Contact Center: ให้มี 

รูปแบบเบ็ดเสร็จจบในสาย (First Call Resolution) เพิ่มมากขึ้น  

เพ่ือช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนท่ี 

ยุ่งยาก และเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

6) พัฒนาคุณภาพบริการให้กับพนักงาน: เสริมสร้างทักษะและ

กรอบความคดิความเข้าใจลกูค้า (Empathy and Mindset) และ

ประสบการณ์ในการรบัมอืลกูค้า เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีเป็นเลศิ

ให้แก่ลูกค้า

การดำาเนินงานเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ
 1. การจัดการงานทรัพยากรบุคคล 

 ธนาคารมุง่บรหิารจดัการงานทรพัยากรบคุคลให้เหมาะสมและทันต่อ

การเปลีย่นแปลงของธุรกิจการเงนิการธนาคารและระบบนเิวศทางธุรกิจ 

รวมท้ังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพ่ือให้สามารถจดัการความ

ท้าทายของตลาดแรงงานในการแข่งขนัสรรหาบคุลากรท่ีมศีกัยภาพ และ

ส่งเสรมิการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูแ้ละเป็นผูน้าํนวัตกรรมทีเ่พ่ิมอาํนาจ 

ให้แก่ชีวิตและธุรกิจของลูกค้า รวมท้ังเป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย 

มากที่สุด ดังการดําเนินงานที่สําคัญต่อไปนี้ 

1. การดำาเนินกลยุทธ์ประสานการทำางานร่วมกัน (Strategic 

Driven Structure) ด้วยรูปแบบการทํางาน Agile ที่มุ่งหวัง

ให้การทํางานของพนักงานมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน โดยธนาคารได้ริเร่ิมการทํางานในรูปแบบนี้มาต้ังแต่ป ี 

2562 จากกลุ่มเล็กๆ และขยายไปยังระหว่างสายงานธุรกิจหลัก 

โดยแบ่งเป็น 8 กลุม่ ได้แก่ (1) การให้สนิเชือ่ (2) การบรหิารความ

มั่งค่ัง (3) การบริการชําระเงิน (4) การขยายธุรกิจในภูมิภาค 

AEC+3 (5) การขยายธุรกิจผ่านช่องทางใหม่ๆ (6) การให้บริการ

ที่มากกว่าความเป็นธนาคาร (7) การดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงสิ่ง

แวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล และ (8) การพัฒนาธุรกิจใหม่

ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึง่ทําให้การจดัสรรทรัพยากรบคุคล

ที่มีศักยภาพ และความเชี่ยวชาญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และเพ่ิมความยืดหยุ่นมากข้ึน เพ่ือส่งมอบผลติภัณฑ์และบริการ

ที่ตรงความต้องการของลูกค้าการปรับปรุงกระบวนการทํางาน

2. การปรับปรุงกระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพ: โดยมุ่ง 

ขจดัขั้นตอนที่ไม่จําเป็น ควบคู่กับให้อํานาจในการทดลองปรับ

กระบวนการทํางานได้ด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้หัวหน้างาน

มีความใฝ่รู้และกล้าลอง รวมทั้งสามารถให้คําแนะนําและเปิด

โอกาสให้ทีมงานมีส่วนร่วมตัดสินใจ เพ่ือให้การทํางานรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารจัดกิจกรรมเสวนาภายใต้แนวคิด Possibility to Make an Impact 
เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพสูงสุดให้แก่พนักงาน 

และสร้างคุณค่าที่พนักงานมุ่งหวังแบบบูรณาการ

ธนาคารห่วงใยสุขภาพพนักงานและจัดสวัสดิการให้พนักงานได้รับ
การตรวจสุขภาพประจําปี 2565 เพื่อสุขภาพแบบ FITS ชีวิตที่ออกแบบได้

KBTG แถลงข่าว KBTG VISION 2025 ตั้งเป้าหมายเพิ่มศักยภาพ
ระบบเพื่อสนับสนุนบริการธนาคารทั่วภูมิภาค AEC+3 และตอบโจทย์

การเงินโลกอนาคตไปด้วยกันสู่การเป็นองค์กรที่ดีที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2568

034  035ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

3. การสร้างคุณค่าท่ีพนักงานมุ่งหวงัแบบบรูณาการ (Employee 

Value Proposition): ด้วยแนวคดิ “Possibility to Make an Impact”  

ทีมุ่ง่พัฒนาศักยภาพสงูสุดให้แก่พนกังานทัง้ 3 องค์ประกอบ ดงัน้ี

1) Better Opportunities Through Powerful Resource โอกาส

ไร้กรอบกับองค์กรไร้ขีดจํากัด: ด้วยสถานะองค์กรการเงิน 

ชั้นนําระดับประเทศที่มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุน ฐานข้อมูล

ลูกค้าขนาดใหญ่ และพันธมติรทางธุรกิจทีห่ลากหลาย รวมถึง 

มีแนวทางการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค 

2) Limitless Growth โตได้เกินคาด คว้าได้ทกุโกล: โดยสนบัสนนุ

การเรียนรู้ด้วยหลักสูตรต่างๆ ที่เน้นการพัฒนาและการนําไป 

ใช้จริง เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเติบโตและมีความก้าวหน้าใน 

หน้าทีก่ารงานสูก่ารเป็นผูนํ้าทีม่ศัีกยภาพต่อไป รวมถึงส่งเสรมิ

ให้พนกังานมโีอกาสได้ใช้ศกัยภาพอย่างเตม็ทีเ่พ่ือให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายทั้งขององค์กรและเป้าหมายส่วนบุคคล 

3) Talented People Everyday ร่วมทีมที่ใช่ ชนะได้ทุกโอกาส: 

ด้วยการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างคุณลักษณะ

ความเป็นผู้นํา ควบคู่กับการส่งเสริมการทํางานในรูปแบบ 

Agile ที่ลดชั้นการบังคับบัญชาและมีการประสานการทํางาน

ร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ 

   นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ปฏิรูปการทํางานใหม่ (Work 

that FITS) โดยปรับเปลี่ยนกฎกติกาการเข้าปฏิบัติงานจาก 

FIX เป็น FITS ซึ่งให้พนักงานเลือกออกแบบชีวิตการทํางานที่

เหมาะสมและตอบโจทย์ทัง้การทํางานและชวิีตส่วนตัว ทําให้

รูปแบบการทํางานมีความยืดหยุ่นทั้งด้านเวลาและสถานที่

ทํางาน บนพื้นฐานความไว้วางใจ ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

พนักงาน ภายใต้การกํากับดูแลความเสี่ยงด้านระบบข้อมูล

อย่างเหมาะสม โดยมีการกําหนดเป้าหมายร่วมกันท่ีชัดเจน 

เพื่อให้สามารถส่งมอบผลงานได้ตามความคาดหวัง 

4.  การเสริมสร้างลักษณะความเป็นผู้นำาท่ีแข็งแกร่ง: เพ่ือให้

สามารถขับเคลื่อนการทํางานของธนาคารและส่งมอบบริการ

ท่ีเป็นเลิศให้กับลูกค้า ผ่านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเป็น 

ผู้นําในการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยวัฒนธรรมนวัตกรรม โดยเริ่ม

จากการระดมความคดิของผูบ้รหิารในการระบคุณุสมบติัของผูน้าํ

ที่พึงประสงค์ และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 

5. การบรหิารแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิาร: ธนาคารได้จดัการ 

ประชุมร่วมระหว่างสหภาพแรงงานธนาคารกสิกรไทยและ

สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกสิกรไทย กับผู้บริหาร

ของธนาคาร รวมทั้งจัดการประชุมคณะกรรมการลูกจ้าง ภายใต้ 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือเสรมิสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับธนาคาร โดยเปิดโอกาสให้มี

การปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 2. การจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในปี 2565 บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) มุ่งศึกษา

และพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินรูปแบบใหม่

ที่ตอบโจทย์การเข้าสู ่สังคมไร้เงินสด ภายใต้โครงสร้างพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยียุคใหม่และการคิดค้นนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย

ธนาคาร ด้วยกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล

และมรีะบบควบคมุความปลอดภยัด้านไซเบอร์ขัน้สูงสุด ตลอดจนมกีาร

บริหารจัดการผลกระทบในช่วงการเปลี่ยนผ่านทั้งระยะสั้น ระยะกลาง

และระยะยาว เพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ของธนาคารในการรักษา

ความสามารถด้านการแข่งขัน และการเป็นผู้นําองค์กรเทคโนโลยีระดับ

ภูมิภาคที่ลูกค้าไว้วางใจ ดังการดําเนินงานที่สําคัญต่อไปนี้

 1.พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  เ พ่ือให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ดังนี้

• พัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่น K PLUS: เพ่ือเพ่ิม

ประสทิธิภาพในการใช้งานและประสบการณ์ท่ีดต่ีอลกูค้าผูใ้ช้งาน

จํานวน 20 ล้านราย โดยเพิ่มฟีเจอร์การใช้งานให้ตอบโจทย์ลูกค้า

มากยิ่งขึ้น อาทิ

•  ขยายขอบเขตการสมัครบริการบน K PLUS ให้ครอบคลุมถึง

การสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บัตรเงินด่วน Xpress 

Cash บัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตรเดบิตในรูปแบบ Virtual 

Card (K Online Debit Card)

•  แจ ้งเตือนยอดชําระสินเชื่อบัตรเครดิตและแสดงข้อมูล 

เปรียบเทียบรายรับรายจ่ายของทุกบัญชี โดยสามารถเรียกดู

รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังได้ 6 เดือน

•  บรกิาร K PAY LATER วงเงนิสนิเช่ือสําหรบัชําระค่าสนิค้า/บรกิาร  

ทีใ่ห้แบ่งชาํระเป็นรายงวดได้นานสงูสดุ 5 เดอืน โดยสแกนจ่าย

ด้วยคิวอาร์โค้ดในช่องทาง K PLUS นอกจากนี้ ยังได้พัฒนา

บริการให้รองรับการชําระบิลค่านํ้าและค่าไฟฟ้าได้อีกด้วย 

•  ปรับปรุงให้สามารถใช้เลขที่บัญชีและเลขที่บัตรประชาชนใน

การสมัครบริการ K PLUS ได้

•  บริการตรวจสอบสถานะเช็ค พร้อมรายการแจ้งเตือนหากเงิน

ในบัญชีไม่พอจ่ายและอายัดเช็คได้ทันทียามฉุกเฉิน 

•  บริการขอรายการเดินบัญชีต่างธนาคารในรูปแบบดิจิทัล 

(dStatement) บน K PLUS โดยธนาคารดําเนินการจดัส่งข้อมลู 

รายการเคลือ่นไหวของบญัชเีงนิฝาก (Bank Statement) ตามคาํสัง่ 

และคํายินยอมของลูกค้าไปยังสถาบันการเงินอื่น เพ่ือใช้เป็น

หลักฐานประกอบการทําธุรกรรมของลูกค้า เช่น การสมัครขอ

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ  

•  ปรบัปรุงฟีเจอร์ My Port ท่ีรวมการออมและการลงทนุของลูกค้า 

ให้แสดงกําไร/ขาดทุน ประวัติการทํารายการ เงินปันผล พร้อม

ทํารายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนการลงทุนได้ทันที

•  สแกนจ่ายด้วยควิอาร์โค้ดผ่าน K PLUS กับร้านค้าท่ีมสีญัลักษณ์ 

ยูเนี่ยนเพย์ กว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

•  พัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่น MAKE by KBank: เพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการเป็นผู้ช่วยจัดการเงินให้แก่ผู้ใช้งาน

ทั้งหมดกว่า 1 ล้านบัญชี โดยมีผู้ใช้งานต่อเน่ือง 5 แสนราย

ต่อเดือน (Monthly Active Users) ด้วยฟีเจอร์หลักที่ให้บริการ 

คือ กระเป๋าเงินดิจิทัล (Cloud Pocket) ที่ลูกค้าสามารถบริหาร

จัดการเงินออมและเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ด้วยตนเอง 

•  พัฒนาและปรับปรุงโซเชียลแชทบอท Khunthong: เพื่อให้ 

สามารถรองรบัปรมิาณรายการธุรกรรมการชาํระเงนิในช่องทาง

ต่างๆ ผ่าน Khunthong กว่า 3 แสนรายการต่อเดอืน และจํานวน

บัญชีผู้ใช้งานกว่า 1.1 ล้านราย ด้วยฟังก์ชั่น LINE แชทบอท  

ซึง่ช่วยจดัการการเรยีกเก็บเงนิในกลุ่มไลน์ (LINE Group) ด้วยการ 

หารค่าใช้จ่ายทั้งกรณีค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเป็นครั้งคราว และ

ค่าใช้จ่ายประจําเดือน เช่น ค่าบริการ Netflix ค่าอินเทอร์เน็ต 

ค่าเช่าหอพัก โดยมีจุดเด่นของบริการ คือ สมัครง่ายเพียงแค่

เพ่ิมขุนทองเป็นเพ่ือนและระบุบัญชีปลายทาง โดยไม่ต้อง 

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่อืน่ใด รวมท้ังสามารถผูกบญัชรีบั/จ่าย

เข้ากับบัญชี K PLUS ได้ 

•  พฒันาแพลตฟอร์ม Coral NFT: ดําเนนิการโดยบรษิทั กสกิร  

เอก็ซ์ จาํกัด (KASIKORN X: KX) เพ่ือเป็นสือ่กลางในการซือ้ขาย 

งานศลิปะดจิทัิล (Non-Fungible Token: NFT) ด้วยจดุเด่นของ

แพลตฟอร์มท่ีมกีารยืนยันตวัตนของศลิปินและการซือ้ขาย NFT 

ด้วยเงินสกุลทั่วไป อันเป็นการเปิดประสบการณ์การเชื่อมโลก

จริงและโลกเสมือน ปัจจุบันมีจํานวนบัญชีผู้ใช้งาน 1,500 คน 

และมกีารซือ้ขายรวม 162 NFTs คดิเป็นมูลค่ากว่า 130 ล้านบาท 

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ขุนทอง ฟังก์ชั่น LINE แชทบอท ที่ช่วยจัดการเรียกเก็บเงินภายในกลุ่ม
ใน LINE Group แบบส่วนตัว

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ     
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 ธนาคารและบรษิทัย่อยมท่ีีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยธนาคารและบรษิทัย่อยเป็นเจ้าของและไม่ตดิภาระจํานอง/จาํนาํ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มดีงัน้ี

036  037ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

•  เปิดตัวโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token)  

ภายใต้ชือ่ “M-Token”: โครงการ Utility Token แรกของบรษิทั  

คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จํากัด ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท  

เมเจอร์ ซนีีเพล็กซ์ กรุบ๊ จํากัด (มหาชน) เพ่ือสร้างการนําเสนอและ 

เข้าถึงลูกค้ารูปแบบใหม่ โดยแจก Airdrop M Token ให้ลูกค้า

สมาชกิบตัร M Gen และ M Pass จํานวน 2,203 โทเคน ท่ีสามารถ 

นําไปแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากเครือเมเจอร์ กรุ๊ป 

 2. ขยายการดำาเนินงานสูร่ะดบัภมิูภาค โดยเปิดให้บริการ K PLUS 

Vietnam พร้อมพัฒนาฟีเจอร์การใช้งานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ

ธนาคาร ดังนี้ 

• บริการโอนและรับเงินอย่างปลอดภัยและไม่เสียค่าใช้จ่ายได ้

ทุกเวลาผ่าน VietQR

• บริการแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวของบัญชีแบบทันที โดยไม่เสีย 

ค่าใช้จ่าย

• เพิ่ม ลบ และจัดเรียงบัญชีของธนาคารกสิกรได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว

• บริการสมัครสินเชื่อ KBank BIZ Loan ได้ด้วยตนเอง

• บริการเปิดบัญชีที่สอง ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/

หรือ บัญชีเงินฝากประจํา     

 3. การลงทุนเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมบริการทางการเงินที ่

ไม่ผ่านตวักลาง (Decentralized Finance: DeFi) โดยบรษิทั KASIKORN X  

ร่วมการลงทุนแรกกับ “ฟอร์เวิร์ด (Forward)” ซึ่งเป็นฟินเทค-สตาร์ทอัพ

โกลบอล สัญชาติไทย ด้านบล็อกเชนและนวัตกรรมการเงินแบบ DeFi 

ซึ่งปิดการระดมทุนรอบ Seed Round ประมาณ 160 ล้านบาท (5 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ) นําโดยกองทุน RPVAF-1 ภายใต้การบริหารของบริษัท  

ไพรม์สตรีท แคปิทัล (PrimeStreet Capital) และบริษัท บีคอน เวนเจอร์ 

แคปิทลั จํากัด (Beacon Venture Capital) จากธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ 

บรษิทั กรงุศร ีฟินโนเวต (Krungsri Finnovate) จากธนาคารกรงุศรอียุธยา 

และกองทุนจาก KASIKORN X 

รายการ 2565 2564 2563

ที่ดิน 26,139 22,850  22,849

อาคาร 37,900 37,795 36,492

อุปกรณ์ 40,290 39,592 41,520

อื่นๆ 3,162 186 60

รวม 107,491 100,423 100,921

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 47,244 45,391 42,873

  ค่าเผื่อการด้อยค่า 149 161 418

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 60,098 54,871 57,630

ระยะเวลา 2565 2564 2563

ภายใน 1 ปี 1,015 1,250 1,242

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,045 1,245 1,333

เกินกว่า 5 ปี 123 96 69

รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ไม่คิดลด 2,183 2,591 2,644

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 2,107 2,550 2,561

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

สัญญาระยะยาว
 1. สัญญาเช่า
 ธนาคารและบรษิทัย่อยมกีารทําสญัญาเช่าทรพัย์สนิ และรบัรูส้ทิธิการใช้สนิทรพัย์และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า โดยหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วันที่  
31 ธันวาคม ประกอบด้วย

 2. สัญญาบริการ
 ธนาคารและบรษิทัย่อยมกีารทําสญัญารบับรกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสญัญามรีะยะเวลาถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2568 ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2565 2564 และ 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการในอนาคต เป็นจํานวน 1,212 ล้านบาท 1,798 ล้านบาท และ 
2,875 ล้านบาท ตามลําดับ

•  พฒันาแพลตฟอร์ม Bigfin: ดําเนนิการโดยบรษิทั กสกิร เอก็ซ์ 

จํากัด เพ่ือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์และดูแลพอร์ตการลงทุนใน 

คริปโทเคอเรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับลูกค้า ด้วยฟีเจอร์

สาํคญั เช่น แสดงมลูค่าและผลกําไรขาดทนุของพอร์ตการลงทนุ  

แสดงรายการธุรกรรมเข้าออกของสินทรัพย์ในวอลเล็ทได้  

รวมทั้งสามารถบันทึกต้นทุนการซื้อขายด้วยตนเอง 

•  เสนอขาย Destiny Token โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนใน

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒: ดําเนินการโดยบริษัท คิวบิกซ์ 

ดิจิทัล แอสเสท จํากัด (Kubix) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

กสิกรไทย ร่วมกับ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากัด และบริษัท 

บรอดคาซท์ ไทยเทเลวิชั่น จํากดั เสนอขายโทเคนดิจิทัลเพือ่นํา

ไปลงทุนสนับสนุนโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ โดย

โครงการมรีะยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผูล้งทนุจะได้รบัสทิธิประโยชน์

จากการลงทนุ ของสมนาคณุ และสทิธิพิเศษต่างๆ ตามประเภท

โทเคนดจิทัิลท่ีเลอืกลงทนุ ทัง้น้ี โครงการสามารถระดมเงนิทุนได้

ทั้งหมด 265 ล้านบาท จากการขายโทเคนกว่า 16,000 เหรียญ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารร่วมกับ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส แถลงการจัดตั้ง 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จํากัด (JK AMC) บริษัทร่วมทุนแห่งแรกในไทย 

ระหว่างธนาคารพาณิชย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) 

ธนาคารร่วมกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจคาราบาวพัฒนาร้านสะดวกซื้อชุมชน 
“ถูกดี มีมาตรฐาน” เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนทั่วไทย 

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนที่สนใจเปิดร้านมีโอกาสเป็นเจ้าของ และทําให้คน
ในชุมชนได้ใช้บริการทางการเงินและสินเชื่อครบวงจร

038  039ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของธนาคาร

การลงทุนของธนาคารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
กิจการร่วมค้า

ความหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ความหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามคํานิยามของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งธนาคารได้เปิดเผยไว้ในงบการเงิน

ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการลงทุนของธนาคาร

 ธนาคารมีนโยบายการลงทุนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 การลงทุนเชิงกลยุทธ์    

 ธนาคารลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เอื้อประโยชน์กับธุรกิจ

ธนาคารในเชงิยุทธศาสตร์ โดยธนาคารและบรษิทัย่อยได้ร่วมกันพิจารณา

แผนธุรกิจและวิธีเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกัน โดยมุ่งใช้ทรัพยากร อุปกรณ์ 

เครื่องมือ และช่องทางต่างๆ ที่มีอยู่เพ่ือตอบโจทย์ของลูกค้าให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มีการดําเนินการที่ซํ้าซ้อน
 การลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจของธนาคาร

 ธนาคารลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจสนับสนุนธุรกิจของธนาคาร 

ซึง่เน้นการให้บริการแก่ธนาคารเพ่ือทดแทนหน่วยงานต่างๆ ท่ีไม่ใช่ธุรกิจ

หลักของธนาคารและขาดความคล่องตัวในการจัดการ หากยังคงเป็น

หน่วยงานภายในธนาคาร โดยธนาคารจะแต่งตั้งผู้บริหารของธนาคาร

เป็นกรรมการตัวแทน เพ่ือกํากับดูแลด้านนโยบาย อีกทั้งมอบหมายให้

กรรมการตวัแทน กาํกับดแูลการทาํธุรกิจของบริษทั เพ่ือให้การดาํเนนิงาน

ของบรษิทัเป็นไปตามมาตรฐานการให้บรกิาร รวมทัง้ให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุดแก่ธนาคาร

 สําหรับปี 2565 ธนาคารได้ขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ของธนาคาร ดังนี้ 

1. บรษัิท บรหิารสนิทรพัย์ เจเค จำากัด: โดย บรษิทั กสกิร วิชัน่ จํากดั  

ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนรวม 10,000 ล้านบาท  

เพ่ือประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบัน 

การเงิน

2. KBTG Vietnam Company Limited: ประกอบธุรกิจในสาธารณรฐั 

สงัคมนยิมเวียดนาม โดย บรษิทั กสกิร วิชัน่ จํากัด ถือหุน้ในสดัส่วน 

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนรวม 170,000 ล้านเวียดนามดง 

เพ่ือประกอบธุรกิจสนับสนนุเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่ม

ธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย

3. บริษัท กสิกร คาราบาว จำากัด: โดย บริษัท กสิกร วิชั่น จํากัด 

ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบยีนรวม 100 ล้านบาท 

เพื่อประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้ารายย่อย

4. KASIKORN VISION ANALYTICS Company Limited: ประกอบธุรกิจ 

ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย บริษัท กสิกร วิชั่น จํากัด 

ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบยีนรวม 22,870 ล้าน

เวียดนามดง เพ่ือสนบัสนนุการดําเนนิธุรกิจของธนาคารกสกิรไทย

ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

5. บรษัิท เงนิเทอร์โบ จำากัด: โดย บรษิทั กสกิร วชิัน่ จาํกัด ถือหุ้นใน 

สัดส่วนร้อยละ 9.99 ของทุนจดทะเบียนรวม 1,111.11 ล้านบาท 

เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ธนาคารมีการลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ว ดังต่อไปนี้

ลำาดับ ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

สำานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ

ทุน

จดทะเบียน

(ล้านบาท)

ทุน

ชำาระแล้ว

(ล้านบาท)

จำานวนหุ้น

ทั้งหมดที่ออก

จำาหน่ายแล้ว (1)

จำานวนหุ้น

ที่ถือ (1)

อัตรา 

การถือหุ้น

(%)

ชนิด

ของหุ้น

1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด
โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988

กรุงเทพฯ จัดการกองทุน  135.77  135.77 27,154,274   27,154,274 100.00 หุ้นสามัญ

2 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จํากัด
โทรศัพท์ 02-2731144 โทรสาร 02-2701218

กรุงเทพฯ บริการ  10.00  10.00 100,000   100,000 100.00 หุ้นสามัญ

3 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-7960011 โทรสาร 02-7960009

กรุงเทพฯ ธุรกิจหลักทรัพย์  501.00  500.01 100,001,877   99,996,096 99.99 หุ้นสามัญ

4 บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด
โทรศัพท์ 02-6969999  โทรสาร 02-6969966

กรุงเทพฯ ให้เช่าซื้อ
และลีสซิ่งรถยนต์

 900.00  900.00 90,000,000   90,000,000 100.00 หุ้นสามัญ

5 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จํากัด
โทรศัพท์ 02-2902900 โทรสาร 02-2903000

กรุงเทพฯ ให้เช่าซื้อ
และลีสซิ่งเครื่องจักร

 160.00  160.00 1,600,000   1,600,000 100.00 หุ้นสามัญ

6 บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จํากัด
โทรศัพท์ 02-0088820   

กรุงเทพฯ บริการ  200.00  200.00 2,000,000   2,000,000 100.00 หุ้นสามัญ

7 บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จํากัด
โทรศัพท์ 02-4705555

นนทบุรี บริการ  5.00  5.00 50,000  50,000  100.00 หุ้นสามัญ

8 บริษัท กสิกร แล็บส์ จํากัด
โทรศัพท์ 02-4705555

นนทบุรี บริการ  5.00  5.00 50,000  50,000  100.00 หุ้นสามัญ

9 บริษัท กสิกร ซอฟต์ จํากัด
โทรศัพท์ 02-4705555

นนทบุรี บริการ  5.00  5.00 50,000  50,000  100.00 หุ้นสามัญ

10 บริษัท กสิกร อินฟรา จํากัด
โทรศัพท์ 02-4705555

นนทบุรี บริการ  5.00  5.00 50,000  50,000  100.00 หุ้นสามัญ

11 บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จํากัด 
โทรศัพท์ 02-4705555

นนทบุรี บริการ  10.00  10.00 100,000   100,000 100.00 หุ้นสามัญ

12 บริษัท กสิกร เอกซ์ จํากัด
โทรศัพท์ 02-4705555

นนทบุรี บริการ  1,830.00  738.00 18,300,000   18,300,000 100.00 หุ้นสามัญ

13 บริษัท กสิกร อินเวสเจอร์ จํากัด
โทรศัพท์ 02-2732709

กรุงเทพฯ ลงทุนในบริษัทอื่น  305.00  80.00 3,050,000   3,050,000 100.00 หุ้นสามัญ

14 บริษัท กสิกร วิชั่น จํากัด 
โทรศัพท์ 02-5628918

กรุงเทพฯ ลงทุนในบริษัทอื่น  20,000.00  17,000.00 2,000,000,000  2,000,000,000 100.00 หุ้นสามัญ

15 บริษัท กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล จํากัด สิงคโปร์ ลงทุนในบริษัทอื่น  7,779.52  7,236.99 228,000,000   228,000,000 100.00 หุ้นสามัญ

16 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
โทรศัพท์ (856) (21) 410 888 โทรสาร (856) (21) 410 889

สปป. ลาว การธนาคาร  1,687.81  1,687.81 46,000,000   46,000,000 100.00 หุ้นสามัญ

17 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จํากัด (2)

โทรศัพท์ (86) (755) 8229 1298  โทรสาร (86) (755) 8828 6897
จีน การธนาคาร  14,765.73  14,765.73 - - 100.00 หุ้นสามัญ

18 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด 
โทรศัพท์ 02-2764859  โทรสาร 02-2764859

กรุงเทพฯ ลงทุนในบริษัทอื่น  458.66  458.66 45,865,949   23,391,635 51.00 หุ้นสามัญ

19 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จํากัด
โทรศัพท์ 02-4702044

กรุงเทพฯ ร่วมลงทุน  50.00  50.00 5,000,000   5,000,000 100.00 หุ้นสามัญ

20 บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จํากัด 
โทรศัพท์ 02-0177110-1

นนทบุรี ร่วมลงทุน  6,020.00  6,020.00 602,000,000  602,000,000  100.00 หุ้นสามัญ

การลงทุนของธนาคารในบริษัทอื่น

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

040  041ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ลำาดับ ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

สำานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ

ทุน

จดทะเบียน

(ล้านบาท)

ทุน

ชำาระแล้ว

(ล้านบาท)

จำานวนหุ้น

ทั้งหมดที่ออก

จำาหน่ายแล้ว (1)

จำานวนหุ้น

ที่ถือ (1)

อัตรา 

การถือหุ้น

(%)

ชนิด

ของหุ้น

21 บริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จำากัด
โทรศัพท์ 02-5626401-25 โทรสาร 02-2733171

กรุงเทพฯ บริหารสินทรัพย์  1,400.00  1,400.00 140,000,000   140,000,000 100.00 หุ้นสามัญ

22 บริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำากัด
โทรศัพท์ 02-4702531 โทรสาร 02-470-5477

กรุงเทพฯ ลงทุนในบริษัทอื่น  3,705.00  3,705.00 37,050,000   37,050,000 100.00 หุ้นสามัญ

23 บริษัท โพรเกรส พลัส จำากัด
โทรศัพท์ 02-2252020 โทรสาร 02-2252021

กรุงเทพฯ บริการ  6.00  6.00 60,000   60,000 100.00 หุ้นสามัญ

24 บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำากัด
โทรศัพท์ 02-2706900 

กรุงเทพฯ บริการ  5.00  5.00 5,000   5,000 100.00 หุ้นสามัญ

25 บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส กันภัย จำากัด
โทรศัพท์ 02-2733900 โทรสาร 02-9806265

นนทบุรี บริการ  20.00  20.00 200,000   200,000 100.00 หุ้นสามัญ

26 บริษัท โพรเกรส แมเนจเมนท์ จำากัด
โทรศัพท์ 02-2751880 

กรุงเทพฯ บริการ  20.00  6.00 60,000   60,000 100.00 หุ้นสามัญ

27 บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำากัด
โทรศัพท์ 063-3931956, 066-1145281

กรุงเทพฯ บริการ  5.00  5.00 50,000   50,000 100.00 หุ้นสามัญ

28 บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จำากัด
โทรศัพท์ 063-3931956, 066-1145281 

กรุงเทพฯ บริการ  2.00  2.00 20,000   20,000 100.00 หุ้นสามัญ

29 บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำากัด
โทรศัพท์ 02-2706822,085-1118859 

กรุงเทพฯ บริการ  3.00  3.00 30,000   30,000 100.00 หุ้นสามัญ

30 บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำากัด
โทรศัพท์ 02-2701070-8 โทรสาร 02-2701068

กรุงเทพฯ บริการ  1.00  1.00 10,000   10,000 100.00 หุ้นสามัญ

31 บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำากัด
โทรศัพท์ 02-4705310 โทรสาร 02-5628924

นนทบุรี บริการ  4.00  4.00 40,000   40,000 100.00 หุ้นสามัญ

32 บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำากัด
โทรศัพท์ 02-4705284 โทรสาร 02-4705288

กรุงเทพฯ บริการ  5.00  5.00 50,000   50,000 100.00 หุ้นสามัญ

33 บริษัท โพรเกรส เทรนนิ่ง จำากัด
โทรศัพท์ 02-4706273 โทรสาร 02-4703198

กรุงเทพฯ บริการ  1.70  1.70 17,000   17,000 100.00 หุ้นสามัญ

34 บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำากัด
โทรศัพท์ 02-0290290 โทรสาร 02-0290292

กรุงเทพฯ บริการ  50.00  50.00 500,000   150,000 30.00 หุ้นสามัญ

35 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำากัด
โทรศัพท์ 02-5587555

นนทบุรี บริการ  50.00  50.00 500,000   133,666 26.73 หุ้นสามัญ

36 บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำากัด 
โทรศัพท์ 02-0290200

นนทบุรี บริการ  530.00  530.00 53,000,000   11,750,000 22.17 หุ้นสามัญ

37 บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำากัด
โทรศัพท์ 02-017-9900 โทรสาร 02-0179928

กรุงเทพฯ ให้บริการโครงข่าย
การชำาระเงิน

 786.00  786.00 7,860,000   2,620,000 33.33 หุ้นสามัญ

38 บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำากัด
โทรศัพท์ 02-6932729, 02-2902214

กรุงเทพฯ ลงทุนในบริษัทอื่น  456.00  456.00 45,600,000   4,560,000 10.00 หุ้นสามัญ

39 บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำากัด
โทรศัพท์ 033-125100 โทรสาร 033-125100

ชลบุรี บริการ  2,000.00  2,000.00 200,000,000   20,000,000 10.00 หุ้นสามัญ

40 บริษัท สหธร จำากัด
โทรศัพท์ 02-2626000, 02-2490491 โทรสาร 02-2626354

กรุงเทพฯ ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

 11.05  5.53 110,532   11,053 10.00 หุ้นสามัญ

41 บริษัท สินเสือป่า จำากัด
โทรศัพท์ 02-2212841 โทรสาร 02-2215895

กรุงเทพฯ บริการ  6.00  3.00 6,000   600 10.00 หุ้นสามัญ

42 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 
โทรศัพท์  02-1539587    โทรสาร 05-3350490

เชียงใหม่ ให้สินเชื่อ เช่าซื้อ 
ลีสซิ่ง

 3,810.00  3,810.00 3,810,000,000   381,000,000 10.00 หุ้นสามัญ

หมายเหตุ:  
(1) จำานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้วและจำานวนหุ้นที่ถือ รวมหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ   
(2) บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำากัด ไม่มีการระบุจำานวนหุ้น  

ลำาดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้นสามัญที่ถือ สัดส่วน (ร้อยละ)

1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 458,609,855  19.36 

2 STATE STREET EUROPE LIMITED 245,377,976  10.36 

3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 110,197,711  4.65 

4 THE BANK OF NEW YORK MELLON 79,486,411  3.35 

5 สำานักงานประกันสังคม 55,893,800  2.36 

6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 47,966,546  2.02 

7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  39,037,335  1.65 

8 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 35,711,553  1.51 

9 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 24,922,524  1.05 

10 BBHISL NOMINEES LIMITED 23,295,612  0.98 

ผู้ถือหุ้นอื่น 1,248,828,270  52.71 

ยอดรวมทุนชำาระแล้ว 2,369,327,593  100.00 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,346,727,051  56.84 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 1,022,600,542  43.16 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 10 รายแรก* 
 ธนาคารกำาหนดรายชือ่ผูถื้อหุ้นท่ีมสิีทธิได้รบัเงนิปันผลในวันที ่8 กันยายน 2565 และกำาหนดจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวันที ่23 กันยายน 2565 

จำานวนหุ้นสามัญของธนาคาร ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 

 ทุนจดทะเบียน 3,024,682,097 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 30,246,820,970 บาท
 ทุนชำาระแล้ว 2,369,327,593 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 23,693,275,930 บาท

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

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

042  043ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ลำาดับ รายช่ือ ตำาแหน่ง 

จำานวนหุ้นท่ีถือ 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564

จำานวนหุ้นท่ีถือ 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2565

จำานวนหุ้นท่ี
เปล่ียนแปลง

เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) 
ในปี 2565

 สัดส่วน
การถือหุ้น
 ในบริษัท

(%)

1 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ 1,200 0 (1,200) 0.000

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

2 นางสาวสุจิตพรรณ ลำ่าซำา รองประธานกรรมการ 3,000,000 3,000,000 0 0.127

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

3 นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -  -  -  -  

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

4 นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ -  -  -  -  

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

5 นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ -  -  -  -  

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

6 นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ  920  920 0 0.000

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

7 ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ  35  35 0 0.000

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

8 น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ กรรมการ -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

9 นายสราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการ  975,800  975,800 0 0.041

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

10 นายกลินท์ สารสิน กรรมการ  1,200  1,200 0 0.000

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  260  260 0 0.000

11 นายวิบูลย์ คูสกุล กรรมการอิสระ -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -  -  - -  

12 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระ -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -  -  - -  

13 นายสาระ ลำ่าซำา กรรมการ 721,240 721,240  0 0.030

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -  -  -  -  

14 นายชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการอิสระ -  -  -  -  

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -  -  -  -  

15 นางเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ -  -  -  -  

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -  -  -  -  

16 นางสาวชนม์ชนัมม์ สุนทรศารทูล กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย -  -  -  -  

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -  -  -  -  

17 นายสุรช ลำ่าซำา กรรมการ -  -  -  -  

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -  -  -  -  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหารในปี 2565 
ลำาดับ รายช่ือ ตำาแหน่ง 

จำานวนหุ้นท่ีถือ 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564

จำานวนหุ้นท่ีถือ 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2565

จำานวนหุ้นท่ี
เปล่ียนแปลง

เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) 
ในปี 2565

 สัดส่วน
การถือหุ้น
 ในบริษัท

(%)

18 นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการอิสระ  N/A -  N/A -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -  N/A -

19 ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  284  284 0 0.000

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

20 นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน -  - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -  -  - -  

21 นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -  -  - -  

22 นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -  -  - -  

23 นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -  -  - -  

24 นางสาววาสนา สุระกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

25 นางสาวณัชชา อากาศฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  220  220 0 0.000

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

26 นางสาวขจาริน เมณฑกา ผู้ร่วมบริหารฝ่ายจัดการบัญชี - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

27 นางสาวเยาวลักษณ์ อยู่ยงสินธุ์ ผู้ร่วมบริหารฝ่ายจัดการบัญชี  N/A -  N/A -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -  N/A -

28 นางประภัศรา อุตตมะเวทิน ผู้ร่วมบริหารฝ่ายวางแผนการเงิน - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

29 นายธนชัย ตรีสวัสดิ์ ผู้ร่วมบริหารฝ่ายวางแผนการเงิน  N/A -  N/A -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -  N/A -

หมายเหตุ: N/A         

-  นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 จึงไม่แสดงจำานวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อการเปรียบเทียบ 

-  นางสาวเยาวลักษณ์ อยู่ยงสินธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ร่วมบริหารฝ่ายจัดการบัญชี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 จึงไม่แสดงจำานวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อการเปรียบเทียบ 

-  นายธนชัย ตรีสวัสดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ร่วมบริหารฝ่ายวางแผนการเงิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จึงไม่แสดงจำานวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อการเปรียบเทียบ   

 

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

044  045ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

1.4 จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น          

จำานวนทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน จำานวน 3,024,682,097 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำานวน  30,246,820,970 บาท 
และมีทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว จำานวน 2,369,327,593 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำานวน 23,693,275,930 บาท

พันธะผูกพันของธนาคารเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญในอนาคต
 ธนาคารมีพันธะผูกพันที่จะออกหุ้นสามัญใหม่ จำานวน 50,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
ธนาคารที่จะออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภท
จำานวนเงิน 
(หน่วย : 
ล้าน)

สกุลเงิน
อายุ
(ปี)

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ต่อปี)

การจ่าย
ดอกเบี้ย

หุ้นกู้ ระยะสั้นเพื่อความยั่งยืนสกุลเงินเยน 
ครบกำาหนดไถ่ถอน 15 มิถุนายน 2566

ไม่มี
หลักประกัน

3,921.5 JPY 0.5 0.21% ครั้งเดียวใน
วันครบกำาหนด

ไถ่ถอน

หุ้นกู้ ระยะสั้นเพื่อความยั่งยืนสกุลเงินเยน 
ครบกำาหนดไถ่ถอน 11 กันยายน 2566

ไม่มี
หลักประกัน

3,921.5 JPY 0.7 0.32% ครั้งเดียวใน
วันครบกำาหนด

ไถ่ถอน

หุ้นกู้ ระยะยาวเพื่อความยั่งยืนสกุลเงินเยน 
ครบกำาหนดไถ่ถอน 20  มกราคม 2568

ไม่มี
หลักประกัน

2,520 JPY 2.1 0.655% ปีละ 1 ครั้ง

หุ้นกู้ ระยะยาวเพื่อความยั่งยืนสกุลเงินเยน 
ครบกำาหนดไถ่ถอน 11 ธันวาคม 2568

ไม่มี
หลักประกัน

2,745 JPY 3 0.86% ปีละ 1 ครั้ง

หุ้นกู้ ระยะยาวเพื่อความยั่งยืนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
ครบกำาหนดไถ่ถอน 15 ธันวาคม 2568

ไม่มี
หลักประกัน

45 USD 3 5.34% ปีละ 2 ครั้ง

หุ้นกู้ ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 
ครบกำาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566

ไม่มี
หลักประกัน

400 USD 5.5 3.256% ปีละ 2 ครั้ง

หุ้นกู้ ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 
ครบกำาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566 (หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน)

ไม่มี
หลักประกัน

100 USD 5 LIBOR3M
+0.95%

ปีละ 4 ครั้ง

หุ้นกู้ ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 
ครบกำาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566

ไม่มี
หลักประกัน

15 USD 5 LIBOR3M
+0.95%

ปีละ 4 ครั้ง

ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2574

ไม่มี
หลักประกัน

800 USD 12 3.343% ปีละ 2 ครั้ง

ชื่อ ประเภท
จำานวนเงิน 
(หน่วย : 
ล้าน)

สกุลเงิน
อายุ
(ปี)

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ต่อปี)

การจ่าย
ดอกเบี้ย

ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไม่มี
หลักประกัน

500 USD - 5.275% ปีละ 2 ครัง้

ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไม่มี
หลักประกัน

350 USD - 4% ปีละ 2 ครัง้

2565 2564 2563 2562 2561

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท) 14.78 15.77 12.42 16.18 16.07

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 4.00 3.25 2.50 5.00 4.00

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (%)* 28.75 23.91 23.73 34.43 29.40

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
 ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ธนาคารจะคำานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยการจ่ายเงนิปันผลจะเป็นไปตาม
ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 32 คือ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำาไร ในกรณีที่ธนาคารยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล 
 เงินปันผลให้แบ่งตามจำานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมือ่เห็นว่าธนาคารมผีลกำาไรสมควรพอท่ีจะทำาเช่นน้ัน และรายงานให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุ
คราวต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของทางการ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
 ธนาคารไม่ได้กำาหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่ต้องจ่ายให้แก่ธนาคารไว้แต่อย่างใด 
 การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อยให้แก่ธนาคาร เป็นไปตามข้อบงัคบัของแต่ละบรษิทัเรือ่งการจ่ายเงินปันผล ซึง่ต้องได้รบัมติจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้  
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู ้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำาไรสมควรพอที่จะทำาเช่นนั้น กรณีขาดทุน 
ห้ามมใิห้จ่ายเงนิปันผล จนกว่าจะแก้ไขจนไม่ขาดทุนแล้ว นอกจากน้ี การจ่ายเงนิปันผลและการกันเงนิสำารองต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด
ของทางการ

การจ่ายเงินปันผลของธนาคารในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

* เฉพาะธนาคาร

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
•	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 

• สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท
•  สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ
•  สายงานวาณิชธนกิจ
• สายงานธุรกิจตลาดทุน
• Private Banking Group
• World Business Group
•  Corporate Strategy 
   and Innovation Division 
•  Data and Analytics Division
•  Integrated Channels and 
   Business Solutions Division
•  Marketing Management Division
•  Transaction and Wealth 
   Banking Division
•  สายงานผลิตภัณฑ์เครดิต
•  สายงานการให้บริการลูกค้า
   และองค์กร
•  Central Treasury Department - 
   สายงานการเงินและควบคุม
•  กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

•  สายงานบริหารความเสี่ยง
 องค์การ

• สายงานตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

หน่วยงานที่ท�าหน้าที่บริหาร
และควบคุมความเสี่ยง

หน่วยธุรกิจ

• หน่วยธุรกิจซึ่งด�าเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง 
มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยู่ใน 
ระดบัทีเ่หมาะสมกับอตัราผลตอบแทน และอยู่ในระดบั
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

• หน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที ่
รบัผดิชอบในการให้ความเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงในการ
ดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นอสิระและเชือ่ถือได้ รวมท้ังควบคมุ
ความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้

• หน่วยงานตรวจสอบภายใน  มีความเป็นอิสระ  
ทาํหน้าท่ีประเมนิเพ่ือเพ่ิมมลูค่าและปรบัปรงุประสทิธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการกํากับดูแลกิจการ 

• อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงและขอบเขต
 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
• กํากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวม
 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

• บรหิารความเสีย่งในภาพรวมของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

• กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และขอบเขต
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงกําหนดวงเงินสูงสุดตาม
ขอบเขตความเสี่ยงท่ีกําหนด (Risk Limit) ในมิติต่างๆ 
ที่มีความสําคัญ   

• กําหนดกลยุทธ์โครงสร้างองค์การและทรัพยากรท่ีใช้
ในการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บรหิารความเสีย่งของกลุม่ธุรกิจทางการเงนิ โดยสามารถ
วิเคราะห์ ประเมนิ วดัผล และตดิตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล

• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
• คณะอนุกรรมการบริหารกระบวนการเครดิต
• คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
• คณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน 
• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
• คณะอนุกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน Digital Oriented Risk 
 Data & Cyber Security and IT Risk Management (DCSC)
• คณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
• คณะอนุกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัล

คณะจัดการ

คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ก�ากับความเสี่ยง

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง* 

2.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

 ธนาคารมุ่งเสริมสร้างการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร ผ่านการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขอบเขต 

ความเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite) โดยนําแนวทางการบรหิารความเส่ียงมาเป็นส่วนหน่ึงในการกําหนดกลยุทธ์และการดําเนนิธุรกิจของธนาคาร 

เพือ่ให้ธุรกิจเตบิโตและสร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืนในระยะยาวให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสีย โดยธนาคารได้กําหนดยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ  

ที่สอดคล้องกับแนวทางและหลักปฏิบัติสากล ครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบรวมกลุ่ม อาทิ ความเสี่ยง 

ด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านดิจิทัล และ 

ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ ภายใต้โครงสร้างการบรหิารความเส่ียงซึง่กําหนดหน้าท่ีและความรบัผิดชอบไว้อย่างชดัเจน รวมทัง้มหีน่วยงานบริหารความเส่ียง 

ที่ทําหน้าที่ควบคุมดูแลความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ ขณะที่หน่วยธุรกิจจะถูกวัดผลตามการประเมินผลงานโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี่ยงแล้ว 

 นอกจากนี้ ธนาคารยังกําหนดให้คณะกรรมการธนาคารทําหน้าท่ีในการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการเงินกองทุนและ 

สภาพคล่อง เพ่ือให้ธนาคารมีเงินกองทุนและสภาพคล่องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและ 

สภาพคล่องสําหรับรองรับการดําเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยธนาคารได้จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ รวมถึงระบบการควบคุม ติดตาม 

และรายงานระดับความเสีย่ง เงินกองทนุ และสภาพคล่อง ตลอดจนการแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผิดชอบและสายการรายงานอย่างชดัเจน สอดคล้องกับ 

หลักการควบคุมภายในท่ีดี อีกท้ังยังให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยง เงินกองทุน และสภาพคล่องต่อสาธารณะให้มี 

ความถูกต้องและครบถ้วนอย่างสมํ่าเสมอ

* รายละเอยีดเพ่ิมเตมิเก่ียวกับการบริหารความเสีย่งในด้านต่างๆ รวมถึงข้อมลูอืน่ๆ ทีส่อดคล้องกับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูในหลกัการที ่3 (Pillar 3) ของธนาคารแห่งประเทศไทย และหลักการเปิดเผยข้อมลูทีด่ ีแสดง
ในรายงาน “การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basell III หลักการที่ 3” บนเว็บไซต์ธนาคาร และรายละเอียดเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและลงทุนด้วยความรับผิดชอบตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(ESG) สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2565

046  047ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
•	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง 
 ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิผลและทันต่อสถานการณ์ จึงดําเนินการพัฒนาและทบทวน

นโยบาย เครื่องมือ และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ 

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถรองรับความเสี่ยงท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตาม

ความผันผวนของตลาด รวมท้ังมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์ทางการ ความเสี่ยงรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึ้น 

และสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบัน ดังนี้

• พฒันาแนวทางการจดัการและกระบวนการบรหิารความเสีย่ง

ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล และความเสีย่งด้าน

การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ ตามแนวทางการให้สนิเชือ่ 

อย่างมีความรับผิดชอบ โดยการประเมินผลกระทบจากการ

สนับสนุนสินเชื่อของธนาคารในทุกมิติ การวิเคราะห์และประเมิน

ความเสีย่ง โอกาส และผลกระทบท่ีเก่ียวกับสภาพภมูอิากาศภายใต้ 

สมมติฐานต่างๆ และนําผลที่ได้มาใช้วางแผนกลยุทธ์ กําหนด 

นโยบายเครดติด้านสิง่แวดล้อม สงัคมและธรรมาภิบาล และแผนงาน 

ในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ โดยมุ่งเน้นที่จะลดผลกระทบ 

เชิงลบหรือเพ่ิมผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและ

เศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายของธนาคาร

• ยกระดับกระบวนการด้านการกันส�ารองการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ โดยพัฒนาแบบจําลองความเสี่ยงด้านเครดิต การกัน

เงินสํารอง และการกําหนดปัจจัยทางเศรษฐกิจ รวมถึงวางแผน 

การกนัเงนิสํารองในลกัษณะ Dynamic Provisioning เพ่ือรองรบัผล 

กระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถดถอยของคุณภาพสินทรัพย์ใน

ช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทาง

ภูมิรัฐศาสตร์และกลุ่มธุรกิจที่มีความเปราะบาง

• ยกระดับกระบวนการและแบบจ�าลองส�าหรับการทดสอบ

ภาวะวิกฤต เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทิศทางการเติบโตของธนาคารอยู่

ภายใต้ขอบเขตความเสี่ยงท่ียอมรับได้ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจัดการความเสี่ยง การบริหารเงินสํารองและการประเมิน

ความเพียงพอของเงินกองทุนและสภาพคล่อง เพ่ือให้สามารถ

บริหารจัดการความเสี่ยงได้ในลักษณะมองไปข้างหน้าและ 

เป็นเชิงป้องกัน (Forward-Looking and Preventive Portfolio 

Management) ได้ดีย่ิงขึ้นในสภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบันที่มี 

ความผนัผวนสงู และสอดคล้องกับข้อกําหนดและทศิทางของธนาคาร 

แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ได้มีการนําข้อมูลผลสํารวจลูกค้ามา

ใช้ในการประเมินกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ความเสี่ยงต่างๆ และวิเคราะห์ประวัติการผิดนัดชําระหน้ีสะสม 

(Vintage Analysis) เพือ่ประเมนิคณุภาพสนิทรัพย์ ทําให้สามารถ

วิเคราะห์ ติดตาม และบริหารความเส่ียงของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น 

• การจดัการความเสีย่งลกูค้าเครดิตเชงิรกุ (Active Credit Portfolio  

Management: ACPM) ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม  

เพือ่ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ความขดัแย้ง

ทางภูมิรัฐศาสตร์และโรคอุบัติใหม่ โดยใช้ข้อมูลธุรกรรมของ

ลูกค้าประกอบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของ

ลูกค้า รวมทั้งจัดกลุ่มลูกค้าตามผลกระทบและความสามารถใน 

การชําระหนี้ เพ่ือให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างเหมาะสม  

ผ่านการนําเสนอมาตรการทั้งด้านการปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกค้า

ผู้ประกอบการ และมาตรการผ่อนปรนการชําระหนี้สําหรับลูกหนี้

รายย่อย ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค

อุบัติใหม่ต่อลูกค้า และเพ่ือให้มั่นใจว่าธนาคารสามารถดําเนิน

ธุรกิจให้เติบโตภายใต้ขอบเขตความเสี่ยงที่เหมาะสมทั้งในภาวะ

ปกติและภาวะวิกฤต

• การจัดการความเสี่ยงลูกค้าเครดิตเชิงรุก ผ่านการวิเคราะห์

ผลตอบแทนปรบัความเสี่ยง (Economic Value: EV) ของการ

ปล่อยสินเชื่อใหม่ เพื่อประเมินความสามารถในการสร้างมูลค่า

ตามเป้าหมายทางธุรกิจที่กําหนดไว้ โดยมีการวิเคราะห์คุณภาพ

สินทรัพย์ของลูกค้ารายใหม่ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยให้หน่วยธุรกิจ

สามารถปรบัเปลีย่นกลยุทธ์การเตบิโต มุง่เน้นไปในกลุม่ลกูค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลตอบแทนปรับความเสี่ยงที่เหมาะสม ภายใต้

ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้

• จัดตั้งคณะอนุกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัล เพ่ือให้มีการกํากับ

ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและการ

ทําธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมถึงดูแล

ให้สอดคล้องในเชิงแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามกฎหมายและ 

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

• ก�าหนดนโยบายการประกอบธุรกิจและท�าธุรกรรมเก่ียวกับ

สินทรัพย์ดิจิทัล เพ่ือดูแลให้การดําเนินงานที่เก่ียวกับสินทรัพย์

ดิจิทัลของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล

ที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  

รวมถึงมีการแยกระบบงานของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์

ดิจิทัลออกจากระบบงานหลักที่ใช้เพ่ือดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากความเชือ่มโยงและการพ่ึงพาระหว่างกัน

• พัฒนามาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง

ปลอดภยัสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ง โดยได้การรบัรองมาตรฐาน

สากล ISO 27001:2013 เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ครอบคลุมบริการ

และระบบงานที่สําคัญ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์เฝ้าระวังภัย

ไซเบอร์ (CSOC) นอกจากน้ี ธนาคารยังได้รบัการรบัรองมาตรฐาน 

PCI DSS V3.2.1 สาํหรบัระบบการรกัษาความปลอดภัยของข้อมลู

บตัรเครดติ ซึง่ครอบคลุมระบบงาน Payment Gateway On Cloud 

ที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการร้านค้ารับบัตร โดยปี 2565 ได้ขยาย

ขอบเขตบริการ Acquiring System - EDC สําหรับบริการใน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพ่ิมเติม รวมท้ังได้รับการรองรับ

มาตรฐาน PCI PIN Security V3.1 สําหรับระบบการรักษาความ

ปลอดภัยในการใช้งานบัตรที่ตู้เอทีเอ็ม

• ยกระดบัมาตรการในการป้องกันและการรกัษาความเป็นส่วน

ตวัของข้อมูลลกูค้า โดยดาํเนินการท้ังด้านนโยบาย กระบวนการ

ทาํงาน มาตรการในการให้ความยินยอมและการใช้สทิธิของลกูค้า 

การประกาศความเป็นส่วนตวั การจดัทาํแผนการรบัมอืเหตลุะเมดิ

ข้อมูลส่วนบุคคลและการทดสอบเพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้มี

ความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนาระบบงาน 

มาตรการควบคุม และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือให้ปฏิบัติได ้

สอดคล้องตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562  

รวมทั้งจัดให้มีการสื่อความแก่พนักงานและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

โดยมคีณะอนกุรรมการกาํกับการจดัการข้อมลูดแูลการดาํเนินการ

ต่างๆ ของธนาคารในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• เสริมสร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านดิจิทัลที่มีความ

ซบัซ้อน ซึง่ครอบคลมุบริษทัในกลุม่ธุรกิจ เครือข่ายในต่างประเทศ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจระดับภูมิภาค ทั้งการป้องกัน

ภัยคุกคามที่มีความซับซ้อน (Advance Threat Prevention) อาทิ 

การเสรมิประสทิธิภาพของระบบป้องกันภัยไซเบอร์เพ่ือป้องกันการ

โจมตีที่ไม่รู้จัก การตรวจจับภัยคุกคามเชิงรุก (Proactive Threat  

Detection) อาทิ การเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจจับ 

ภยัคกุคามจากภายนอก และการตอบสนองต่อเหตกุารณ์ภัยคกุคาม 

อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ (Timely & Effective Threat 

Response) เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

มีความหลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น 

• เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการตระหนักรู ้ เท ่าทัน 

ภยัไซเบอร์อย่างต่อเนือ่งในทกุระดบั ต้ังแต่คณะกรรมการธนาคาร  

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า ผ่านการจัดทําสื่อต่างๆ อาทิ  

โครงการสต ิ(Cyber Awareness Campaign) สาํหรบัลกูค้า การเรยีนรู้ 

ผ่านช่องทางอเิล็กทรอนกิส์ (e-Learning) จดหมายข่าว (Security 

Newsletter) และระบบแจ้งเตือนข่าวในแวดวงไซเบอร์ (Cyber 

News Alert) รวมทัง้ดําเนนิการทดสอบอเีมลปลอมแบบเสมอืนจรงิ  

(Phishing Drill Exercise) เพ่ือให้พนักงานสามารถรับมือกับ

อีเมลหรือเว็บไซต์ปลอม (Phishing Threat) นอกจากนี้ ยังมีการ 

แบบทดสอบ Phishing Drill ที่ช่วยให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถแยกแยะอีเมลหลอกลวงได้และไม่ตกเป็นเหยื่อ 

ลดโอกาสในการสร้างความเสียหายต่อพนักงาน ธนาคาร และลูกค้า

ธนาคารออกแคมเปญ #ใช้สติป้องกันสตางค์ ให้ระวังมุกใหม่
ของแก๊งมิจฉาชีพหลอกล่อลูกค้าให้โอนเงินผ่านแอพฯ ของธนาคารต่างๆ 

หรือล้วงข้อมูลในสมาร์ทโฟน

KBTG จัดหลักสูตร Cyber Security Bootcamp ภายใต้โครงการ Tech 
Kampus ClassNest พัฒนาบุคลากรด้านไอที นักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่สนใจ

อยากย้ายสายงานมาทําด้าน Cyber Security

048  049ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
•	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

จัดโครงการ KBTG Kampus: Cybersecurity Bootcamp 

ให้กับบุคคลทั่วไปท่ีดูแลรับผิดชอบงานด้านการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและตอบสนอง 

ตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีของประเทศ 

• ยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากพันธมิตรทางธุรกิจและ

บุคคลภายนอก (Business Partner and Third Party Risk 

Management) โดยมีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง

ตั้งแต่ก่อนเริ่มความสัมพันธ์จนกระท่ังส้ินสุดความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจ นอกจากนี ้ยังมกีารนําเครือ่งมอืมาใช้ประกอบการพิจารณา

ความเสี่ยงของพันธมิตรทางธุรกิจและบุคคลภายนอก ในขั้นตอน

การ Onboard และติดตามภายหลังจากมีความร่วมมือทางธุรกิจ

แล้ว โดยเป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแจ้งเตือนหาก

พบความผิดปกติทางไซเบอร์ที่มีนัยสําคัญ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการ การเชื่อมต่อ และการ

เข้าถึงข้อมลูจากพันธมติรทางธุรกิจและบคุคลภายนอกท่ีปลอดภัย 

เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

• พัฒนาระบบ Fraud Management and Intelligent System 

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ลูกค้าสามารถใช้งานธุรกรรมของธนาคาร

ได้อย่างปลอดภัยและเพ่ิมศักยภาพในการตรวจจับการทุจริต 

รูปแบบต่างๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น

• ยกระดบัการบรหิารจดัการด้านการให้บรกิารลกูค้าอย่างเป็น

ธรรม (Market Conduct Management) อย่างต่อเน่ือง โดยคํานึง 

ถึงความต้องการและศกัยภาพของลกูค้า เพ่ือให้ลกูค้าได้รบัข้อมลู

และบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และมีประสบการณ์ที่ดี

ในการใช้บริการ

• การบริหารจัดการความเสี่ยงจากโรคระบาด ครอบคลุมการ

ป้องกัน ติดตาม และรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรค

ระบาด เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจต่อการปฏบิตังิานของพนักงานและ

การให้บรกิารลกูค้า ภายใต้ความปลอดภยัและความต่อเนือ่ง ดังน้ี

•  ด้านมาตรการป้องกัน มกีารปรบัเปล่ียนความเข้มข้นหรอืผ่อนคลาย 

ในแต่ละช่วงให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล และ

สถานการณ์การแพร่ระบาดในภาพรวม เพื่อสุขอนามัยท่ีดีของ

พนักงาน และผู้มาใช้บริการ

•  ด้านการติดตามสถานการณ์ มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่าง

ต่อเน่ืองจากท้ังภายในและภายนอกเพ่ือให้สามารถรับทราบ

สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงท ีและนําไปสูก่ารบรหิารจดัการเหตุ

ได้อย่างเหมาะสม

•  ด้านการรับมือเมื่อเกิดเหตุ ได้กําหนดให้มีคณะทํางาน และ

วิธีการเพ่ือรับมือเมื่อเกิดเหตุ เพ่ือให้สามารถจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงมีมาตรการ

ช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งลูกค้าและพนักงาน

   ทั้งนี้ ยังได้นําเอาวิธีการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริง มาปรับปรุง

แผนการบริหารเหตุวิกฤตการณ์ พร้อมท้ังสร้างเสริมการเรียนรู้

แก่พนักงาน เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าธนาคารสามารถรับมือกับ

โรคอุบัติใหม่ในอนาคตได้

2.2  การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ

 ธนาคารให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงทุกด้าน จึงมุ่งเน้น

การพัฒนาและปรบัปรุงการบรหิารความเสีย่งในมติต่ิางๆ อาทิ ความเสีย่ง 

ด้านเครดิต ความเสีย่งด้านตลาด ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ง 

ด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านดิจิทัล และ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต 
 ความเสี่ยงด้านเครดิต เกิดจากการที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถ

ปฏิบตัติามเง่ือนไขและข้อตกลงในสญัญา หรอืจงใจไม่ปฏิบัตติามสัญญา

อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร ธนาคารจึงให้ความสําคัญกับ

การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง

กับมาตรฐานสากลและกฎระเบียบของทางการ โดยคํานึงถึงผลกระทบ 

โครงการ Data Power ที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของธนาคารนําข้อมูล 
ที่มีอยู่มาวิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุงกระบวนทํางานและผลิตภัณฑ ์

ของธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

ด้านสิง่แวดล้อมและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศท่ีอาจเกิดขึน้จาก

การดําเนินธุรกิจของธนาคาร เพ่ือสนบัสนุนการเตบิโตอย่างย่ังยืนและให้

ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

 ในปี 2565 ธนาคารเน้นการให้บริการลูกค้าควบคู่ไปกับการบริหาร

ความเสี่ยงด้านเครดิตในทุกกลุ ่มลูกค้าให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

เนือ่งจากลกูค้าหลายกลุม่ธุรกจิได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19  

ซึง่แม้สถานการณ์ดังกล่าวมแีนวโน้มดขีึน้และภาครฐัได้ผ่อนคลายข้อจาํกัด 

ต่างๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ยังมคีวามเสีย่งจากผลกระทบของความขดัแย้ง

ระหว่างรสัเซยีและยูเครนท่ียังคงดําเนินอยู่ และส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจ

และการค้าโลกยังไม่ฟื้นตัวสู่ภาวะปกติ ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเรว็ของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีท่ีมผีลต่อสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจ (Digital Disruption) ทําให้ธนาคารต้องดําเนนิการคดักรอง ตดิตาม 

และยกระดับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะในกลุ่ม

ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม และกลุ่มลูกค้ารายย่อย 

อีกท้ังยังต้องหาแนวทางในการขยายตลาดทดแทนไปยังกลุ่มลูกค้าที่มี

ความมั่นคงทางการเงินและมีความสามารถในการชําระหนี้ท่ีแข็งแกร่ง 

ประกอบกับธนาคารมีนโยบายผนวกความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate-related Risk) ซึ่งอาจส่งผลต่อการประกอบ

ธุรกิจของลูกค้า ทั้งความเสี่ยงจากผลกระทบทางกายภาพ (Physical 

Risk) และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน (Transition Risk) เข้ามาเป็น

ปัจจัยหนึ่งในกระบวนการพิจารณาเครดิตและใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่ง

ในการประเมินผลกระทบต่อเครดิตพอร์ตโฟลิโอของธนาคาร 

 ท้ังน้ี ธนาคารยังมุ่งดูแลสัดส่วนเงินให้สินเช่ือมิให้กระจุกตัว และ

กําหนดเป้าหมายการเติบโตของเงินให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับภาวะ 

เศรษฐกิจ ท้ังในมมุมองด้านกลุม่ลูกค้า กลุม่ผลติภัณฑ์ และกลุม่อตุสาหกรรม  

เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีภายใต้ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดย

ธนาคารให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและการติดตาม

พฤติกรรมลูกค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการบริหารและ

ติดตามความเสี่ยง รวมถึงการติดตามหน้ี ตลอดจนการตั้งสํารองผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับท่ีเหมาะสมเพียงพอ ตาม

แนวทางการดําเนนิธุรกิจอย่างระมดัระวังโดยตระหนักถึงความไม่แน่นอน

ของภาวะเศรษฐกิจ โดยมแีนวทางการบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ ดงัน้ี

นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

 ธนาคารกาํหนดยุทธศาสตร์ด้านเครดิตทีมุ่ง่เน้นการเตบิโตอย่างย่ังยืน

และรักษาสมดุลระหว่างการสร้างมูลค่าเพ่ิมของพอร์ตโฟลิโอ (Value 

Creation) กบัการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน (Value Protection) 

ภายใต้กรอบความเสีย่งทีกํ่าหนดไว้ โดยกําหนดนโยบายและกระบวนการ

ด้านเครดติทีส่อดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบยีบ และแนวทางการบรหิาร

จัดการด้านการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตลอดจนการปรับตัวของนโยบายและแผนงานของภาครัฐท่ีให้ความ

สําคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development 

Goals) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งรวมถึงการรับมือผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีอาจส่งผ่านไปยังผู้ประกอบการท้ัง

ในมุมความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ

 ธนาคารได้ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งด้านเครดติทีคํ่านงึ

ถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสงัคม ทัง้ในกระบวนการออกผลิตภัณฑ์

และบริการใหม่ รวมถึงการดําเนินงานภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติต่างๆ  

เพ่ือให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะลูกค้าผู้ประกอบการสามารถ

ดําเนินธุรกิจต่อไปได้ภายใต้การจัดการคุณภาพเครดิตอย่างเหมาะสม  

นอกจากน้ี ยังยกระดับมาตรฐานแนวทางการให้สินเชื่อท่ีเอื้อต่อ

การเติบโตอย่างย่ังยืนของธนาคาร รวมท้ังมีการติดตามผลของการ

เปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าวต่อพอร์ตโฟลิโอ และจัดทําเป็นคูม่อือ้างองิ 

ไว้ในระบบฐานข้อมูลของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ใน 

การให้เครดิต กระบวนการบริหารเครดิต และเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุน

การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

 ภายใต้สถานการณ์ปัจจบุนั ธนาคารตดิตามดแูลลูกค้าอย่างต่อเนือ่ง

ควบคู่ไปกับการประเมินโอกาสการฟื้นตัวของธุรกิจต่างๆ เพ่ือบริหาร

จัดการความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญในการช่วยเหลือลูกค้า โดย

นาํเสนอแนวทางการดแูลลกูค้าแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง

กับนโยบายภาครฐัและธนาคาร รวมท้ังมุง่ขยายตลาดสนิเช่ือเพ่ิมเตมิไป

ยังกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นคงทางการเงินและมีศักยภาพในการชําระหนี้

 นอกจากนี ้การดําเนินธุรกิจของลูกค้าอาจได้รบัผลกระทบจากความเสีย่ง 

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งความเสี่ยงจากผลกระทบทาง

กายภาพ (Physical Risk) และความเสีย่งจากการเปลีย่นผ่าน (Transition 

Risk) ธนาคารจึงพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่คํานึงถึงปัจจัย

เสี่ยงดังกล่าว เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบหรือเพ่ิมผลกระทบเชิงบวก และ

มุ่งเน้นช่วยเหลือลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ 

 ธนาคารกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่าง 

ครอบคลุม ตั้งแต่การบริหารพอร์ตโฟลิโอจนถึงการติดตามหนี้ โดยมี

การพัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ืองและ

สอดคล้องกับหลักปฏิบตัสิากล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําธุรกิจของ

ธนาคารท่ามกลางผลกระทบจากความขดัแย้งทางภูมริฐัศาสตร์ การแพร่

ระบาดของโรคอบุตัใิหม่ และเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการเร่งแก้ไขปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้
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สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
•	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

การบริหารพอร์ตโฟลิโอ

 ธนาคารมุ ่งเน ้นการจัดการพอร ์ตโฟลิโอเชิงรุกเพ่ือให้ทันต่อ

สถานการณ์ โดยเฉพาะจากความผันผวนของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่

ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและสถานะของพอร์ตโฟลิโอ ผ่านกระบวนการ 

Active Credit Portfolio Management (ACPM) และการทดสอบภาวะ

วิกฤต เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ ระบุ และจัดลําดับการให้ความ 

ช่วยเหลอืลกูค้า รวมถึงการนําเสนอมาตรการช่วยเหลอืให้เหมาะกับลกูค้าใน 

แต่ละกลุ่มได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกัน ธนาคารได้บริหารความเสี่ยง

จากการให้สินเชื่อ โดยดูแลสัดส่วนเงินให้สินเชื่อมิให้กระจุกตัวในกลุ่ม

ใดกลุ่มหนึ่งมากจนเกินไป และติดตามสถานะของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

อย่างใกล้ชิด รวมท้ังกําหนดเป้าหมายการเติบโตของเงินให้สินเชื่อให้

สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ทัง้ในมมุมองด้านกลุม่ลกูค้า กลุม่ผลิตภัณฑ์ 

และกลุม่อตุสาหกรรม เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนสงูสดุภายใต้ขอบเขตความ

เสี่ยงที่ยอมรับได้

 นอกจากนี ้ธนาคารยังได้ประเมนิผลกระทบจากการสนบัสนุนสนิเชือ่

ของธนาคารให้กับธุรกิจต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 

โอกาส และผลกระทบทีเ่ก่ียวกับสภาพภูมอิากาศภายใต้สมมตฐิานต่างๆ 

เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ 

พอร์ตโฟลิโอ โดยกําหนดเป้าหมายและกรอบการให้สินเชื่อตามประเภท 

ธุรกิจเพ่ือควบคมุปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Financed Emission)  

ตามการปรับสัดส่วนพอร์ตโฟลิโอ เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน 

ไปสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ และสร้างผลตอบแทนท่ีย่ังยืนในระยะยาว

แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 สาํหรบักลไกท่ีช่วยในการบรหิารความเสีย่งด้านเครดติของธนาคาร มดีงันี้

• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต และคณะ

อนุกรรมการบรหิารกระบวนการเครดติ ช่วยสร้างสมดลุระหว่าง

การจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการให้เครดิต โดยคํานึงถึง

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิด

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลสอดคล้องกันทุกกระบวนการ อนัจะ 

ทาํให้ธนาคารสามารถส่งมอบประสบการณ์ท่ีดใีห้กับลกูค้า ตลอดจน 

เป็นไปตามแนวทางการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและ 

ยุทธ์ศาสตร์การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนของธนาคาร

• การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลูกค้าให้เหมาะสม

กับระดับความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีนโยบายเครดิตท่ีเหมาะสม 

สาํหรบัแต่ละกลุม่ลกูค้า พร้อมท้ังกําหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืก 

ลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม (Pre-Screening Criteria) และจัด 

กลุ ่มอุตสาหกรรมตามระดับความเสี่ยง เพ่ือเป็นเครื่องมือให ้

ผูป้ฏบิตังิานสามารถดาํเนินการคดัเลอืกลกูค้าได้อย่างชดัเจนย่ิงขึน้

• การก�าหนดกลไกในการบรหิารความเสีย่งภายใต้สถานการณ์

ท่ีคาดว่าจะกระทบกับลูกค้า โดยส่งสัญญาณเตือนเพ่ือให ้

ผู้เก่ียวข้องประเมนิพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจท่ีถูกกระทบในเชงิลึก และ 

ทดสอบภาวะวิกฤตเพ่ือประเมนิผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับธนาคาร

ล่วงหน้า พร้อมท้ังระบุลูกค้ากลุ่มเสี่ยงเพ่ือเข้าไปแก้ไขปัญหาได้

อย่างทันท่วงที ก่อนท่ีลูกค้าจะมีปัญหาในการชําระหน้ีและส่งผล

ต่อคุณภาพเครดิตของธนาคาร 

• การก�าหนดกระบวนการติดตามทบทวนการใช้วงเงินสินเชื่อ

ของลูกค้า พร้อมท้ังติดตามสถานะของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 

ผ่านสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงการติดตามพฤติกรรมการ

ใช้วงเงิน (Behavioral Score) โดยกําหนดแนวทางการจัดการให้

ผูด้แูลความสมัพันธ์ลกูค้าตดิต่อลกูค้าตัง้แต่เริม่มสีญัญาณทีไ่ม่ดี

• การบริหารความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ 

ท้ังในด้านการกระจุกตัวของกลุ่มลูกหน้ี การกระจุกตัวระดับ

อุตสาหกรรม และการกระจกุตวัของประเทศคูสั่ญญา โดยมคีวาม

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

การพิจารณาและการอนุมัติเครดิต

 ธนาคารกาํหนดนโยบายการให้สนิเชือ่เพ่ือให้ผูป้ฏิบตังิานด้านเครดติ

ของธนาคารและบริษัทของธนาคารมีมาตรฐานการพิจารณาเครดิต 

ที่ดีในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย นอกจากน้ี ยังกําหนดข้อพึงระวังและหลีกเลี่ยงสําหรับ 

ผู้ปฏิบตังิานด้านเครดติ ตลอดจนข้อพึงสนับสนุนเพ่ือให้การขยายเครดติ

ดําเนินไปอย่างมีคุณภาพ 

 ธนาคารบริหารเครดิตโดยเน้นการตัดสินใจจากข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 

โปร่งใส และได้มาตรฐาน โดยออกแบบกระบวนการอนุมัติเครดิตและ

ระบบงานท่ีสอดคล้องกบัลักษณะลกูค้า กล่าวคอื ลกูค้าธุรกิจขนาดกลาง

ถึงขนาดใหญ่ท่ีมคีวามต้องการทางการเงนิท่ีซบัซ้อน มกีารจดัให้มผีูด้แูล

ความสัมพันธ์ลูกค้าท่ีเข้าใจความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงินของกลุ่ม

ธุรกิจลูกค้าเป็นอย่างดี เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และนําเสนอโครงสร้าง

ผลติภัณฑ์ บรกิาร และวงเงนิสนิเชือ่ท่ีเหมาะสมกับลกูค้า สาํหรบันาํเสนอ

ขออนมุตัต่ิอผูพิ้จารณาเครดติ ซึง่มอํีานาจอนมุตัติามโครงสร้างทีแ่บ่งตาม

ระดับภาระเครดิตรวม และมีการติดตามสถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

 สาํหรบัลกูค้าสนิเชือ่เพ่ือการอปุโภคบรโิภคส่วนบคุคล อาท ิสนิเชือ่เพ่ือ 

ทีอ่ยู่อาศยั บตัรเครดติ และสนิเชือ่ส่วนบคุคลประเภทอืน่ๆ รวมถึงสนิเชือ่

เพ่ือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมนั้น ธนาคารดําเนินการอนุมัติเครดิต 

ด้วยเครือ่งมอือนมุตัเิครดติ (Credit Scoring) โดยเน้นขัน้ตอนการตรวจสอบ 

ความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูลรายได้และหน้ีสินของ 

ลูกค้าแต่ละราย ตลอดจนให้ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการ

อนุมัติเครดิตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการ

ควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้

 นอกจากนี้ ธนาคารตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สงัคม โดยกําหนดให้มกีารพิจารณาลกัษณะของผูข้อเครดติและประเภท

ธุรกิจ ท่ีต้องไม่จดัอยู่ในประเภทเครดติทีอ่าจมคีวามเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งธนาคารไม่ให้การสนับสนุน (Exclusion List) 

และกําหนดให้การพิจารณาสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ทั้งที่

ดําเนินงานในประเทศและต่างประเทศ ต้องผ่านกระบวนการพิจารณา

ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม สงัคมและธรรมาภิบาล โดยมกีารตดิตามดแูล

ในแนวทางทีก่าํหนดตลอดระยะเวลาท่ีให้การสนบัสนุนทางการเงนิ ขณะท่ี

การปล่อยสนิเชือ่เชงิพาณิชย์ให้แก่ลกูค้าผู้ประกอบการขนาดกลางขึน้ไป  

ต้องผ่านการประเมนิด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล นอกจากนี้  

ธนาคารได้พัฒนาแนวปฏิบติัในการประเมนินัยสาํคญัของผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคม เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสําหรับ

อุตสาหกรรมเฉพาะ (Sector - Specific Guidelines) อีกด้วย  

การปฏิบัติการหลังการอนุมัติเครดิต

 ธนาคารใช้หลักการรวมศนูย์งานปฏิบตักิารด้านเครดติ ทัง้ในเร่ืองเอกสาร 

สัญญา การจดัทาํนิตกิรรมด้านหลกัประกัน การตัง้วงเงนิ การเบกิใช้วงเงนิ 

การเก็บรกัษาเอกสาร และการสนับสนุนข้อมลูเครดติ โดยมกีระบวนการ

ติดตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเครดิต เพ่ือสร้างมาตรฐานและ

เพิ่มประสิทธิภาพให้งานปฏิบัติการหลังขั้นตอนการอนุมัติเครดิต

การด้อยค่าของทรัพย์สินทางการเงิน 

 การตั้งสํารองค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินทางการเงิน คือ การ

ประมาณจาํนวนเงนิทีค่าดว่าจะไม่ได้รบัคนื ซึง่ธนาคารใช้หลกัเกณฑ์ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยคาํนึงถึงความน่าจะเป็นท่ีลกูหนีจ้ะ

ผดินดัชําระหนี ้มลูค่าเงนิตามเวลา ข้อมลูสนับสนุนท่ีมคีวามสมเหตสุมผล

ทั้งหมด และการคาดการณ์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคในอนาคต 

การติดตามคุณภาพหนี้ 

 ธนาคารพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดสําหรับติดตามและควบคุม

คณุภาพเครดติ (Risk Indicators) รวมทัง้ตวัชีวั้ดทีเ่ก่ียวข้องกับพฤตกิรรม

การใช้วงเงินของลูกค้า เพ่ือเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าในการบริหาร

จัดการคุณภาพหน้ีก่อนท่ีจะเป็นหนี้มีปัญหา นอกจากนี้ ยังนําข้อมูล

จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติมาใช้เพ่ือการบริหารเครดิต ทั้งในด้าน

ของการต่ออายุวงเงินและการติดตามคุณภาพเครดิตของลูกค้า ซึ่งช่วย

ให้ระบบและกระบวนการติดตามความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 สาํหรับกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ มกีารประเมนิสถานะของลกูค้าอย่างใกล้ชดิ 

เป็นรายลูกค้าผ่านตัวชี้วัดต่างๆ ท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือให้สามารถแก้ไข 

ปัญหาได้ทันเวลาก่อนท่ีจะกลายเป็นหน้ีมีปัญหา โดยกําหนดแนวทาง

การจดัการทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละกลุม่ลกูค้าตามระดบัความเสีย่ง ตัง้แต่

การทบทวนเครดติ จนถงึการระงับวงเงนิ ขณะทีก่ลุม่ลกูค้าผูป้ระกอบการ

ขนาดเล็กและย่อม และกลุ่มลูกค้ารายย่อย ธนาคารได้ออกมาตรการ

ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า ตลอดจนกําหนดกลยุทธ์การติดตามหนี้ 

(Collection Strategy) ที่มีความแตกต่างและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละ

กลุ่มตามระดับของความเสี่ยง (Persona) โดยมุ่งเน้นในเรื่องของความ

รวดเร็วและประสทิธิภาพในการตดิตามหน้ี ก่อนทีล่กูค้าจะกลายเป็นหนี้

ด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ มีการขายหนี้ด้อยคุณภาพ ซึ่งเป็นอีกทางเลือก

หน่ึงในการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ ตลอดจนมีการตั้งสํารอง 

ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ไว้ในระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอ

การทบทวนนโยบายและกระบวนการด้านเครดิต

 ธนาคารมีการทบทวนคุณภาพของนโยบายและกระบวนการเครดิต 

ตั้งแต่ขั้นตอนการนําเสนอ การอนุมัติ การทําสัญญา การทบทวนเครดิต 

รวมถึงการติดตามและทบทวนคุณภาพสินทรัพย์ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า

กระบวนการเครดติของธนาคารมปีระสทิธิภาพ สอดคล้องกับข้อกาํหนด

ของหน่วยงานทางการต่างๆ และนโยบายของธนาคาร อีกทั้งยังสามารถ

นําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดการและการพัฒนามาตรฐานการ

บริหารเครดิตของธนาคารต่อไป

ความเสี่ยงด้านตลาด 
 ความเสี่ยงด้านตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน ราคาสินค้า

โภคภัณฑ์ และผลตอบแทนส่วนที่ชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit 

Spread) ซึ่งทําให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ เงินกองทุน รวมถึงมูลค่า

ของสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินของ

ธนาคารและบริษัทของธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต ธนาคารมี

การบรหิารความเสีย่งแบบรวมกลุม่โดยมุง่พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

กระบวนการทีจํ่าเป็นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถบริหารความเสีย่งของ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์ โดย

กาํหนดกระบวนการในการบริหารผลติภัณฑ์ ทัง้ผลติภัณฑ์ท่ีมอียู่แล้วและ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแผนธุรกิจให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอน

ในการทําธุรกรรม ปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดท่ีเก่ียวข้อง การวิเคราะห์

ความเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึน้ ตลอดจนแนวทางการประเมนิ

และควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
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รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

 ในปี 2565 ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ 

บรรเทาลง ส่งผลดต่ีอการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก แต่ความขดัแย้งระหว่าง 

รัสเซียและยูเครนได้สร้างความผันผวนให้แก่ตลาดเงินและตลาดทุน

ทั่วโลก รวมทั้งผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อหลายประเทศปรับตัวสูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆ ต้องดําเนินนโยบายการเงิน 

ท่ีเข้มงวดมากข้ึน โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ได้ปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี อันมีผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  

ปรบัตวัแขง็ค่าขึน้อย่างรวดเรว็เมือ่เทยีบกับสกุลเงนิอืน่ โดยเฉพาะสกุลเงนิ 

ของประเทศในกลุ ่มเอเชีย สําหรับค่าเงินบาทของไทยในปี 2565 

อ่อนค่าลงแตะระดับ 38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับร้อยละ 0.50  

สู่ระดับร้อยละ 1.25 

 ทั้งนี้ ผลของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ือรับมือกับปัญหา

เงินเฟ้อของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเริ่มเผชิญ

กับความเส่ียงของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงในปี 2566 โดยประเทศ

เศรษฐกิจหลักบางแห่งอาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งส่งผลต่อ

เศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ท่ามกลางการทยอยกลับเข้าสู ่

วิถีชีวิตปกติของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในไทย

ความเสี่ยงจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อค้า

 ปัจจุบันธนาคารมีความเสี่ยงด้านตลาดจากธุรกรรมในบัญชีเพ่ือค้า  

ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตรา 

แลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านตราสารทุน และผลตอบแทนส่วนท่ีชดเชย

ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Spread) ขณะท่ีธนาคารไม่มีนโยบาย 

ถือฐานะความเส่ียงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ จงึบรหิารจดัการความเสีย่ง

ด้านตลาดภายใต้แนวทางการปิดความเสี่ยงด้านตลาดอย่างสมบูรณ์  

(Back-to-Back) สําหรบัความเสีย่งด้านตราสารทนุของธนาคารนัน้ มาจาก 

ธุรกิจรบัประกันการจดัจําหน่ายตราสารทุน (Equity Underwriting) และธุรกิจ 

เพ่ือค้าตราสารทุนแบบไม่เก็งกําไรจากทิศทางราคา (Non-Directional 

Trading) ซึ่งเกิดจากการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

เท่าน้ัน โดยธนาคารมีกระบวนการเพ่ือวัดและควบคุมความเส่ียงให้อยู่

ในขอบเขตความเสี่ยงท่ีกําหนดไว้ ภายใต้การกํากับและควบคุมโดย 

สายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ

ความเสี่ยงจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร

 ความเสี่ยงหลักด้านตลาดจากธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านตราสารทุน 

และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร

  ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หน้ีสิน และ

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทัง้หมดท่ีมคีวามอ่อนไหวต่ออตัรา

ดอกเบ้ีย ซึง่ส่งผลกระทบในเชงิลบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิและมลูค่า

ทางเศรษฐกิจของธนาคาร

  ธนาคารมีการบริหารจัดการฐานะการเงิน เพ่ือเพ่ิมรายได ้

ดอกเบีย้สทุธิและมลูค่าทางเศรษฐกิจ โดยคาํนงึถึงระดบัสภาพคล่อง 

ของธนาคารที่ต ้องมีความเพียงพอ ดังนั้น กรอบการจัดการ 

เพ่ือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารจึงได้ถูก

กําหนดขึ้นเพื่อใช้จัดการฐานะให้อยู่ภายใต้ขอบเขตความเสี่ยง 

ที่กําหนด และเพ่ือจํากัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบีย้ต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิและมลูค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร 

  นอกจากน้ี ธนาคารยังติดตามความเคลื่อนไหวของทิศทาง

อัตราดอกเบี้ยและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพ่ือนําข้อมูล 

ดงักล่าวมาใช้ในการบรหิารจดัการฐานะการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 

อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

  ธนาคารติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือ

การธนาคารอย่างต่อเน่ือง โดยจัดทํา Interest Rate Risk Gap 

เพ่ือประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest  

Income Sensitivity) ในระยะ 12 เดือนข้างหน้า ภายใต้สมมติฐาน

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ของรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินทุกประเภทตามระยะเวลาการปรับอัตรา

ดอกเบี้ยของแต่ละรายการ ซึ่งสรุปผลการประเมินความเสี่ยง 

ดังกล่าว ได้ดังนี้

ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

 ความเสี่ยงด้านตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร

  ธนาคารมีความเสีย่งด้านตราสารทนุจากการลงทุนในตราสารทุน 

โดยตรงหรือลงทุนผ่านกองทุน โดยปฏิบัติตามข้อกําหนดและ 

ระเบียบต่างๆ ของทางการที่เก่ียวข้องภายใต้กรอบความเสี่ยง 

ทีก่าํหนด โดยธนาคารมกีารวิเคราะห์ข้อมลูและประเมนิสถานการณ์

อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการดําเนินงาน การ

ลงทุนในต่างประเทศของธนาคาร หรอืการดําเนนิการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับบัญชีเพ่ือการธนาคารที่อาจทําให้เกิดฐานะเงินตราต่างประเทศ 

โดยธนาคารมีนโยบายที่จะไม่ถือครองฐานะความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่มีข้อจํากัดของตลาดในการ

ป้องกนัความเสี่ยงหรือเพือ่บริหารจัดการต้นทนุในการปอ้งกนัความ

เสี่ยงที่เหมาะสมในบางช่วงเวลา ซึ่งธนาคารได้กําหนดกระบวนการ 

ตดิตามและการควบคุมอย่างใกล้ชดิ เพ่ือให้มัน่ใจว่าระดับความเสีย่ง 

อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ การบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอยู่ภายใต้การดูแลของ

คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน โดยมีเป้าหมายเพ่ือ

ให้ธนาคารบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้ 

ระดับความเสีย่งท่ีได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการกํากบัความเสีย่ง 

และคณะกรรมการธนาคาร

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่งทีธ่นาคารไม่สามารถ

จัดหาเงินทุนได้เพียงพอสําหรับปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบ

กําหนดได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และ/หรือไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์

ที่มีอยู่เป็นเงินสด ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้

 ภาพรวมสภาพคล่องของธนาคารในช่วงปี 2565 ยังคงอยู่ในระดับสงู  

เน่ืองจากยอดคงค้างเงินรับฝากเติบโตสูงกว่าการขยายตัวของสินเชื่อ

สทุธิ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านสภาพคล่องและแนวทางการบรหิาร

จดัการสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมคีวามแตกต่างกัน ซึง่

อาจมีผลต่อการจัดการสภาพคล่องของธนาคารในแต่ละขณะ ธนาคาร

จงึได้เตรยีมความพร้อมและพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการจดัการ

สภาพคล่องทั้งสกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินบาทเพ่ือป้องกันปัญหา

การขาดสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีกระบวนการในการติดตาม

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ 

ทางอ้อมต่อความเสีย่งด้านสภาพคล่องของธนาคารอย่างใกล้ชิด รวมท้ังมี 

แผนรองรบัการดําเนนิธุรกจิอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP)  

เพ่ือบรรเทาความรนุแรงและลดผลกระทบจากเหตกุารณ์หรอืปัจจยัท่ีอาจ

ทําให้การดําเนินงานและระบบงานที่สําคัญของธนาคารหยุดชะงัก ทั้งนี้ 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าธนาคารมคีวามสามารถท่ีจะปฏิบตัติามภาระผกูพันต่างๆ  

ได้ตามกําหนด

 ธนาคารมกีารประเมนิและวิเคราะห์ความเสีย่งด้านสภาพคล่องอย่าง

สมํ่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ  

ผ่านการวิเคราะห์ส่วนต่างสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis)  

ทั้งในภาวะปกติ (Normal Situation) และภาวะวิกฤต (Crisis Situation) 

โดยมีการประเมินเหตุการณ์วิกฤตท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ

ต่อสภาพคล่องของธนาคารใน 3 กรณี คือ กรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่อง

เฉพาะกับธนาคาร (Bank-specific Liquidity Crisis) กรณีเกิดวิกฤตกับ

ทั้งระบบ (Market-wide Liquidity Crisis) และกรณีเกิดวิกฤตพร้อมกัน

ทั้งกับธนาคารและระบบ (Combination Liquidity Crisis)  

 ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างสม่ําเสมอตามแนวทางท่ี

สอดคล้องกับหลกัสากล ได้แก่ หลกัเกณฑ์การดํารงสนิทรพัย์สภาพคล่อง 
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2565

+100 จุด

สกุลเงินบาท 2,308

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (376)

สกุลเงินหยวน (351)

สกุลเงินอื่นๆ (12)

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 1,569

ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้า 1.34

(หน่วย : ล้านบาท)

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
•	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
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เพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity  

Coverage Ratio: LCR) และอตัราส่วนแหล่งเงนิท่ีมคีวามมัน่คงต่อความ

ต้องการแหล่งเงินที่มีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio: NSFR) 

นอกจากน้ี ธนาคารยังได้วางแผนการจัดการสภาพคล่องท้ังในภาพรวม

และสภาพคล่องสกุลเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนมีการทบทวนและ

ปรบัปรงุกระบวนการจดัการความเสีย่งด้านสภาพคล่อง รวมทัง้การปรบั 

โครงสร้างแหล่งท่ีมาของเงินทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดและ 

แนวโน้มสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์โดยคำานึงถึงศักยภาพ

การเตบิโตทางธุรกิจควบคูกั่บความสามารถในการรบัมอืกับความผนัผวน

ของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของราคาสินทรัพย์

ทางการเงิน ตลอดจนพิจารณากลยุทธ์ในการดำารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

สกุลเงินตราต่างประเทศขั้นตำ่าที่เหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างปริมาณ 

สภาพคล่องสกุลเงนิตราต่างประเทศให้สอดคล้องกับการเตบิโตของปรมิาณ 

เงินรบัฝากสกุลต่างประเทศ และสามารถรองรบัความเสีย่งด้านสภาพคล่อง 

ที่อาจมีสูงขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วของราคาสินทรัพย์ทางการเงิน โดยคำานึงถึงศักยภาพการ

เติบโตทางธุรกิจ 

 ทั้งน้ี ธนาคารได้ติดตามปัจจัยสำาคัญที่อาจส่งผลต่อความเส่ียงด้าน

สภาพคล่องและความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด  

ประกอบด้วย 

• แนวโน้มเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยในระยะสัน้และระยะกลาง  

ผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมทั้ง

ความไม่แน่นอนจากความเสีย่งด้านภูมริฐัศาสตร์ในภูมภิาคต่าง ๆ

• แนวโน้มอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และ

ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจสำาคัญ

• การไหลเข้าและออกของกระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้ง 

ทางตรงและทางอ้อม จากปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ

• การแข่งขันของผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุนของสถาบัน 

การเงินที่อาจปรับตัวสูงข้ึน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง 

โดยรวมของระบบธนาคารพาณิชย์

• แนวโน้มความต้องการสินเชื่อที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง

ของระบบธนาคารพาณิชย์

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คือ ความเสี่ยงจากความผิดพลาด หรือ

ความไม่เพียงพอของกระบวนการทำางาน พนกังาน ระบบงาน และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ หรือปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจ 

ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อรายได้ หรอืเงนิกองทุนของธนาคาร ทัง้ทางตรง

และทางอ้อม ธนาคารจึงกำาหนดนโยบาย และพัฒนากรอบการบริหาร

ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพของกระบวนการทำางาน 

ตลอดจนควบคมุและบริหารความเสีย่งอย่างเป็นระบบภายใต้มาตรฐาน

เดียวกัน อันเป็นการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดความเสียหาย 

 ธนาคารมุง่เน้นการบรหิารจดัการความเสีย่งด้านปฏบิตักิารทีม่คีวาม

รัดกุมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่

ต้นจนจบ โดยเร่งผลักดันการพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับการ

จัดการหรือควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สำาคัญ เพ่ือให้มั่นใจว่า

ลูกค้าจะได้รับบริการท่ีเป็นธรรมและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน เหมาะสม  

และต่อเนื่อง 

 โดยธนาคารมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบ End to End ตั้งแต่

การคิดค้นจนถึงยกเลิกผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากโรคโควิด 19 เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการดำาเนินธุรกิจ ขณะ

เดยีวกัน ยังได้ปรบัปรงุการบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกิดจากพันธมติรทาง

ธุรกิจและบคุคลภายนอก ตลอดจนความเสีย่งทีอ่าจเกิดจากการเชือ่มต่อ 

ระบบสำาคญัหรอืการเข้าถงึข้อมลูสำาคญัของลกูค้าหรอืธนาคาร อีกทัง้ยังได้ 

ยกระดับการทำางานของหน่วยงานท่ีทำาหน้าที่กำากับการปฏิบัติตาม 

กฏเกณฑ์และหน่วยงานท่ีดแูลความเสีย่งด้านต่างๆ ให้มคีวามเข้มแขง็และ 

มกีารทำางานเชงิบรูณาการมากขึน้ และการปรบัปรงุภาพรวมการจดัการ

ด้านการขายและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

 ธนาคารมกีระบวนการพิจารณาความเส่ียงโดยรวมขององค์กรท่ีเกีย่วข้อง 

กับสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การระบุ ประเมิน และบรรเทาผลกระทบท่ี

เก่ียวข้องกับสภาพอากาศต่อธนาคาร เพ่ือให้มั่นใจว่าธนาคารสามารถ

ดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงเพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรพัย์สนิของลกูค้า พนักงาน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย โดยขัน้ตอนการ 

พิจารณาความเสีย่งดงักล่าวเป็นกระบวนการบรหิารความเสีย่งในภาพรวม  

ซึ่งดำาเนินการเป็นประจำาทุกปีหรือมากกว่าหน่ึงครั้งต่อปี เพ่ือให้ทันกับ

แนวโน้มและสามารถรบัมอืกับผลกระทบด้านสภาพอากาศท่ีเกิดข้ึนใหม่

ได้อย่างทันท่วงที 

1. การระบุความเสี่ยง: ระบุสถานการณ์และ/หรือภัยคุกคามที่

เก่ียวข้องกับสภาพอากาศทีส่ำาคญั ทัง้ความเส่ียงทางกายภาพและ 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงต่างๆ โดยองิตามเมกะเทรนด์ทัว่

โลก รวมถงึพิจารณากฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การประเมินความเส่ียง: ประเมินความเส่ียงโดยรวมขององค์กร 

โดยแบ่งระดับความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง และ

ตำ่า ซึ่งพิจารณาจากการประเมินผลกระทบของความเสี่ยง โอกาส

เกิดเหตกุารณ์ความเสีย่ง และประสทิธิภาพของกลไกการควบคมุ

ที่มีอยู่

3. การจัดการความเสี่ยง: ธนาคารมีการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เชิงรุกท้ังในด้านการป้องกัน ติดตาม และรับมือความเสี่ยง 

โดยความเสี่ยงใดๆ ที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือมีนัยสำาคัญ 

ธนาคารจะดำาเนินการวิเคราะห์เพ่ิมเติมเพ่ือป้องกัน แก้ไข 

หรือกำาหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม เช่น 

ปรับปรุงกระบวนการและทบทวนการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ 

ควบคุมความเส่ียงโดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ได้แก่ เหตกุารณ์

ความเสีย่ง ต้นทุน ทรัพยากร ผลกระทบต่อลูกค้าและการดำาเนิน

ธุรกิจ นอกจากน้ี ธนาคารมีแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่อง (BCP) และแผนกู้คืนระบบเทคโนโลยสารสนเทศ (IT 

Disaster Recovery Plan: IT-DRP) เพื่อรองรับเหตุการณ์ความ

เสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

และการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 
 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่

สาธารณชน เช่น ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน และผู้กำากับดูแล รับรู้ถึงภาพ

ลักษณ์ในเชิงลบ เป็นเหตุให้ขาดความเชื่อมั่นในธนาคาร ซึ่งอาจส่งผล 

กระทบต่อรายได้ และ/หรอืเงินกองทุนของธนาคารท้ังในปัจจบัุนและอนาคต  

ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับ

จรรยาบรรณ ความคาดหวังของสังคม หรือมาตรฐานการบริการของ

ธุรกิจ หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือการบริการที่ไม่เป็นมิตรกับลูกค้า

 เพ่ือให้มั่นใจว่าธนาคารกสิกรไทย มีระบบการบริหารจัดการความ

เสีย่งด้านชือ่เสยีงทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธิภาพ จงึกำาหนดให้มนีโยบาย

การบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk Management 

Policy) รวมถึงแนวทางบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงให้ลงมาอยู่ใน 

ระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการติดตามและจัดการกับกรณีที่เกิด 

ข้อสงสยัท่ีอาจจะเกิดความเสีย่งด้านชือ่เสยีง เพ่ือให้สามารถบรหิารจดัการ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และ 

ทันเวลา โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับ 

ทุกองค์ประกอบอย่างรัดกุม

 การบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง มุ ่งเน้นท่ีจะตอบสนองต่อ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ทีส่ำาคญั ได้แก่ ลกูค้า หน่วยงานกำากบัดแูล พนกังาน 

ธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า นักลงทุน และบริษัทจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือ สาธารณชนและสื่อมวลชน 

 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง มีขั้นตอนดังนี้

1. การระบุความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Risk Identification): โดย

พิจารณาจากปัจจัยที่อาจส่งผลในทางลบต่อชื่อเสียง รวมถึง

พิจารณาหรอืคาดการณ์ความเสีย่งทีก่ำาลงัเผชญิอยู่และความเสีย่ง

ใหม่ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น

2. การประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Risk Assessment): โดย 

กำาหนดดัชนี้ชี้ วัดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอย่างชัดเจน และ

สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

3. การติดตามและการรายงานความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Risk  

Monitoring, Control and Reporting): โดยกำาหนดกระบวนการ

ในการติดตาม ควบคุม และรายงานความเสี่ยงด้านชื่อเสียง  

เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงด้านดิจิทัล
 ความเสีย่งด้านดิจทัิลมคีวามรนุแรงและมคีวามซบัซ้อนอย่างมนียัสำาคัญ 

ต่อธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะการดำาเนินธุรกิจในปัจจบุนัท่ีมกีารเชือ่มต่อ 

กับบุคคลภายนอกเพ่ิมข้ึน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทาง 

การเงนิรปูแบบใหม่ เช่น ธุรกรรมเก่ียวกับสนิทรพัย์ดจิทัิล (Digital Asset)  

โดยความเสีย่งด้านดจิทัิลอาจเกิดข้ึนจากการให้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิ 

ผ่านช่องทางดิจิทัล การจัดการข้อมูล ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ โดยที่ความ

เสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 

ต่อธนาคารและลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม

 ธนาคารมีเป้าหมายในการรักษาการเติบโตอย่างย่ังยืนที่ครอบคลุม

ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์

การเป็นผูน้ำาในการให้บรกิารดิจทิลัแบงก้ิงของไทย โดยตระหนักถึงความ

จำาเป็นในการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้บริการ 

ให้แก่ลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ท้าทายดังกล่าว ธนาคาร

จึงมุ่งจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวข้องภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการ รวมทั้งกำาหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีมาตรฐานในการจัดการที ่

สอดคล้อง เท่าทัน และเพียงพอต่อสถานการณ์ความเสี่ยงที่มีความ 

ซบัซ้อน รวมทัง้เพ่ิมประสทิธิภาพของกระบวนการทำางาน การควบคมุ และ 

การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่

เก่ียวข้อง อาท ิISO 27001 และ ISO 31000 ตลอดจนเป็นไปตามนโยบาย

และแนวทางการปฏิบัติที่ดีของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ทัง้นี ้การบรหิารความเสีย่งในภาพรวมมุง่เน้นการควบคมุความเสีย่ง

ทัง้ในเชงิการป้องกัน การตรวจจบั การตอบสนอง การกูค้นืระบบ และการ

สร้างวฒันธรรมองค์กร ท่ีครอบคลมุกระบวนการทางธุรกิจและระบบงาน

ที่สำาคัญของธนาคารใน 4 ด้าน คือ การกำากับดูแล นโยบาย กระบวนการ

และระบบเทคโนโลยี และบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสรุปการ

ดำาเนินการที่สำาคัญได้ดังนี้

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
•	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐานที่ให้พนักงานทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆ

058  059ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

• ด้านการกำากับดแูล: คณะกรรมการกำากบัความเสีย่ง (Risk Oversight  

Committee) ทำาหน้าที่บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย

และกลยุทธ์ ภายใต้ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

• ด้านนโยบาย: มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ของธนาคารในการ

รกัษาการเตบิโตและการเป็นผูน้ำาดจิทิลัแบงก้ิงของไทย รวมถึงกฎ

ระเบยีบทางการทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนสามารถรบัมอืกับภัยคกุคาม

ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต   

• ด้านกระบวนการและระบบเทคโนโลยี: ให้ความสำาคญักับการ 

ขยายมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้

ครอบคลุมถึงธุรกรรมและบริการทางการเงิน ควบคู่กับการวาง

มาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และเสริมสร้างขีดความ

สามารถในการป้องกันภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง  

• ด้านบคุลากรและวฒันธรรมองค์กร: เสรมิสร้างความสามารถของ 

บุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ ความเสี่ยงและ 

ภัยคกุคามใหม่ นอกจากน้ี ธนาคารยังมุง่สร้างวัฒนธรรมองค์กร ความ 

ตระหนกัรูเ้ท่าทันต่อภยัไซเบอร์ และความเชือ่มัน่ในความปลอดภัย

ทางไซเบอร์ของธนาคารแก่บคุลากรทัง้ 4 กลุม่ ได้แก่ คณะกรรมการ

ธนาคารและผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า ผ่านการ

สื่อความในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเตือนภัยไซเบอร์และให้ความรู้

เก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดี นอกจากน้ี มีการทดสอบการตอบสนอง 

เมือ่พบอเีมลปลอมและเว็บไซต์ปลอมแบบเสมอืนจรงิ เพ่ือให้มัน่ใจ

ว่าพนักงานสามารถแยกแยะ ตอบสนอง และป้องกันได้ถูกต้อง

 ทัง้น้ี ธนาคารมกีารประเมนิความเสีย่งและปรบัปรงุแผนพัฒนาระบบ

การควบคมุความเสีย่งด้านดจิทัิลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคกุคาม

และผลการดำาเนินการที่ผ่านมา โดยความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญ ได้แก่  

ความเสีย่งในด้านปฏิบตักิารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรบัการให้บรกิาร 

หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบใหม่ หรือช่องทางใหม่เพ่ือตอบ

สนองต่อความต้องการของลกูค้า ความเสีย่งในการเชือ่มต่อกับพันธมติร

ทางธุรกิจที่มีมากขึ้น การนำานวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ 

ให้บริการ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีรูปแบบที่หลากหลายและมีผล 

กระทบท่ีรุนแรงข้ึน ความเสีย่งจากข้อมลูรัว่ไหล รวมท้ังกฎเกณฑ์ทางการท่ี 

มีการเปลี่ยนแปลงและมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะการคุ้มครอง

ข้อมลูส่วนบคุคล นอกจากน้ี ธนาคารยังได้กำาหนดแผนพัฒนาเพ่ือจดัการ

ความเสี่ยงด้านดิจิทัล กำาหนดมาตรการติดตามแผนดำาเนินการอย่าง 

ใกล้ชดิ และรายงานผลการดำาเนนิการผ่านคณะบรหิารจดัการความเสีย่งท่ี 

เกีย่วข้องเป็นประจำา เพ่ือให้ความเสีย่งด้านดิจทัิลอยู่ในขอบเขตความเสีย่ง 

ที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ

กำาหนดและการดำาเนินแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ขาดประสิทธิภาพหรือไม่

สอดคล้องกับปัจจยัภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ตลอดจนความมั่นคงของธนาคาร 

ธนาคารจึงให้ความสำาคัญในการกำาหนดกระบวนการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือทบทวนและกำาหนดกลยุทธ์ของธนาคารให้

เหมาะสม โดยแปลงกลยุทธ์ระดับธนาคารเป็นแผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ

และตัววัดความสำาเร็จ (Objectives and Key Results: OKRs) รวมถึง

การจดัสรรทรพัยากรในธนาคารให้สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ การสือ่สาร

แผนกลยุทธ์ให้เกิดความเข้าใจท่ัวทั้งองค์กร การวางแผนปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจน ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติงาน และการ

ระบุประเด็นปัญหาเพื่อแก้ไขอย่างทันท่วงที

 ในปี 2565 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน เป็น

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของธนาคารอย่างมีนัยสำาคัญ 

เนื่องจากทำาให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีความไม่แน่นอนสูง 

จากการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาพลังงานและทรงตัวในระดับสูง 

ต่อเนือ่งตามความยืดเย้ือของสถานการณ์ทียั่งไม่ยุต ิอนัทำาให้ธนาคารกลาง 

หลายประเทศต่างปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ือรับมือกับปัญหา

เงินเฟ้อ ซึง่ส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อจงัหวะการฟ้ืนตวัของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลงัการทยอยยุตมิาตรการควบคมุการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 ของประเทศต่างๆ รวมท้ังประเทศไทย อันทำาให้ประเด็น

การดแูลคณุภาพสนิทรพัย์และการช่วยเหลอืลกูหนีท้ียั่งไม่ฟ้ืนตัว ยังเป็น

โจทย์สำาคัญที่ธนาคารต้องบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

 ท้ังน้ี ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารจัดการความ

เสี่ยงด้านกลยุทธ์ ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน โดยแบ่งการ

บริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ออกเป็น 2 ส่วน คือ

• การบรหิารความเสีย่งท่ีเกดิขึน้จากการกำาหนดแผนกลยทุธ์: โดย 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในแต่ละขณะท่ีมี

ผลต่อการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือ ผ่านการกำาหนดดัชนี

ชี้วัดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์สำาหรับขั้นตอนการกำาหนดทิศทาง

ยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ในการทบทวนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของ

ธนาคาร รวมไปถึงกลยุทธ์ระดับธุรกิจให้เหมาะสมและเท่าทันทุก

สถานการณ์  

ความเสี่ยงใหม่
ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต

คำาอธิบายความเสี่ยง
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นกับธนาคาร
แผนบรรเทาผลกระทบ

ความเสี่ยงด้าน
ภูมิทัศน์ของระบบ 
การเงินในอนาคต 
(Financial Landscape 
Risk)

 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการ
เงินที่เร็วและแรง ทั้งที่เกิดจากกติกา
ทางการเงินตามแนวทางของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และการยกระดับ 
กฎเกณฑ์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมตาม 
บริบทโลก  ซึ่งส่งผลให้สถาบันการเงิน
และผู้ให้บริการทางการเงินต่างต้อง
รับมือกับโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ
•  การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น (Open  

Competition) จากผู้เล่นรายใหม่ที่มี
ความหลากหลายของฐานธุรกิจดั้งเดิม  
รวมถึงการเกิดขึ้นของธนาคารที ่
ดำาเนินธุรกิจบนช่องทางดิจิทัล 
เต็มรูปแบบ (Virtual Bank หรือ  
Digital-only Bank)

 ธนาคารเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำา 
ที่มีความพร้อมสูงในการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกลไกหลักใน
ระบบเศรษฐกิจและการเงิน จึงถูก
คาดหวงัสงูในฐานะผูน้ำาเทคโนโลยี ซึง่ 
ไม่จำากัดเฉพาะการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อให้บริการลูกค้าของธนาคารเท่านั้น 
แต่ยังมีบทบาทสำาคัญในการเปิดโอกาส
ให้องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนใช้ประโยชน์ในการเชื่อมต่อระบบ
กับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของ
ธนาคาร อันทำาให้ธนาคารจำาเป็น
ต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อรักษาความเสถียร และความ
ปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งต้องจัดเตรียม 
และพัฒนาระบบงานสนับสนุนอย่าง
สมำ่าเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ
ใช้บริการ

 ธนาคารผนวกความเสี่ยง ESG เข้าใน
กระบวนการดำาเนินงานของธนาคาร รวมทั้ง 
กำาหนดโครงสร้าง นโยบาย และตั้งเป้าหมาย 
ในการดำาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ 
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net 

Zero) จากการดำาเนินงานของธนาคารภายใน
ปี 2573 

• การสนับสนุนประเทศไทยและลูกค้าของ
ธนาคารทั้งภูมิภาค ในการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งจะสนับสนุน
ความพยายามของประชาคมโลกในช่วง
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 

•  สนับสนุนด้านการเงินและการลงทุนเพือ่ความ
ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 1-2 แสนล้านบาท ภายใน
ปี 2573

• การบรหิารความเสีย่งท่ีเกิดขึน้จากการนำาแผนกลยุทธ์ไปปฏบิติั:  

มีการดำาเนินงาน ดังนี้               

- จดัทำาและรายงานผลการดำาเนนิงานด้านการเงนิเป็นประจำาทกุ 

ไตรมาส และรายงานผลบาลานซ์สกอร์การ์ดเป็นประจำาทุก  

6 เดอืน นอกจากนี ้ยังจดัการประชมุเพ่ือตดิตามการดำาเนนิงาน

ในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร รวมถึงจดัการ

ประชุมการบริหารจัดการประเด็นปัญหาท่ีทำาให้ไม่สามารถ

บรรลุเป้าหมายได้เพื่อหาแนวทางแก้ไข

- จดัทำาและรายงานผลการดำาเนนิงานระดบัธุรกิจและตวัวัดความ

สำาเร็จ (OKRs) เป็นรายไตรมาสเพ่ือชี้วัดแนวทางการปฏิบัติ 

และสะท้อนถึงภาพแผนกลยุทธ์ที่กำาหนด

- กำาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์สำาหรับขั้นตอนการนำา

กลยุทธ์ของธนาคารไปสู ่การปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน

โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรของธนาคาร

2.3  ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risks)

 ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ธนาคารได้เตรียมรับมือกับความเสี่ยงหลายประการที่จะมีความชัดเจนขึ้นในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจ

และธุรกิจ ตลอดจนธนาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
•	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

060  061ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ความเสี่ยงใหม่
ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต

คำาอธิบายความเสี่ยง
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นกับธนาคาร
แผนบรรเทาผลกระทบ

•  การบริหารจัดการความเสีย่งของระบบ
และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ อันเป็นผล
จากกฎกติกาทางการที่สนับสนุนให้
ภาคธนาคารเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
หรือองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน สามารถเชื่อมต่อระบบกับ
โครงสร้างพื้นฐานการเงินของธนาคาร 
หรือระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางของ
ภาคการเงิน (Open Infrastructure) 
และมีระบบนิเวศข้อมูลที่เปิดให้บุคคล
และหน่วยงานภายนอกใช้ประโยชน์ได้ 
(Open Data)  

•  การปรบัแนวทางดำาเนินธุรกิจเพือ่
ความย่ังยืน โดยตระหนักถึงการรักษา
สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อ
ลกูค้า อาทิ การให้สนิเชือ่อย่างรบัผดิชอบ  
(Responsible Lending) การใช้
นวัตกรรมอย่างรับผดิชอบ (Responsible  
Innovation) เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง
การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ 

 กับการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีผลต่อการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตลูกค้า

•  กระแสการพัฒนาสกุลเงนิดจิิทัลของ
โลก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวน
สูงมาก ขณะที่กฎกติกาในการกำากับ
ดูแลยังไม่เท่าทัน อย่างไรก็ดี ธนาคาร
แห่งประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุน
การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลเพื่อให้
ประชาชนใช้งาน (Retail Central 
Bank Digital Currency: Retail 
CBDC) ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือก
ในการทำาธุรกรรมการเงินบนดิจิทัล
แพลตฟอร์มทีส่ามารถต่อยอดการใช้งาน 
ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค 

 ขณะเดียวกัน บทบาทในการเป็น
ตัวกลางทางการเงินของธนาคารยัง
ถูกท้าทายในหลากหลายมิติ จาก 
คู่แข่งที่เพิ่มขึ้นทั้งรายใหม่และรายเดิม
ที่ต่างมุ่งสู่ช่องทางดิจิทัล รวมถึงการ
พัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่รองรับ
การทำาธุรกรรมการเงินหลายประเภท 
ได้ในช่องทางดิจิทัล  โดยครอบคลุมทั้ง 
การเงินส่วนบุคคลและภาคธุรกิจ ซึ่ง
ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง 
รายได้หลักของธนาคาร ท่ามกลางโจทย์
สำาคัญที่เป็นต้นทุนในการให้บริการ 
อาทิ กฎเกณฑ์ด้านการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) 
นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Responsible Innovation) ตลอดจน
กฎเกณฑ์ใหม่ในระยะข้างหน้าในฐานะ
ที่ธนาคารเป็นกลไกหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงิน
ของประเทศ 
 นอกจากนี ้การพฒันาสกุลเงนิดจิิทัล
ของธนาคารกลางในระดบัรายย่อย  
(Retail Central Bank Digital  
Currency: Retail CBDC) ซึ่งด้วยความ
ร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ภาคการ
ธนาคาร และธนาคารกลางของประเทศ
ในภูมิภาค ยังคงทยอยผลักดันและ
ต่อยอดไปสู่นวัตกรรมการให้บริการ
ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ อันเป็น
โจทย์ใหม่ที่ต้องบริหารจัดการโอกาส
และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก 
วิถีโลกใหม่ให้เท่าทัน   

•  ออกผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เพื่อ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน  รวมทั้ง 
พัฒนาทักษะและสร้างวินัยทางการเงินใน
ภาคครัวเรือน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพื่อ
ลดความเหลื่อมลำ้าและช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ซึ่งสนับสนุนความยั่งยืน
ทางสังคมและเศรษฐกิจ

 ขณะเดียวกัน ธนาคารได้เตรียมรับมือ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภคและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยให้ความ
สำาคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับ
การรักษาความสามารถในการแข่งขันกับผู้เล่น 
รายใหม่จากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การ
ศึกษาระบบการเงินแบบกระจายอำานาจผ่าน
บล็อกเชนที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางทางการเงิน 
(DeFi) เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับรองรับการ
พัฒนารูปแบบการให้บริการที่แตกต่างจากธุรกิจ
ธนาคารแบบดั้งเดิม และรักษาความเป็นผู้นำา
ด้านดิจิทัลแบงกิ้ง 
 นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ขยายการลงทุน
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและ
เทคโนโลยีบล็อกเชนในหลายมิติ อาทิ จัดตั้ง
บริษัทย่อยเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ในตลาด
แรก และการเข้าลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการ
ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการพัฒนา 
Marketplace Platform เพื่อสนับสนุนการสร้าง
และขาย Non-Fungible Token (NFT) ตลอด
จนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลไทย (Thai Digital Assets Exchange: 
TDX) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นแพลตฟอร์ม
กลางที่เชื่อมต่อการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภท
อื่น โดยยังคงให้ความสำาคัญในเรื่องการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเชิงรุกแบบบูรณาการ และการ
บริหารจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดเส้นทางการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเสี่ยงใหม่
ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต

คำาอธิบายความเสี่ยง
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นกับธนาคาร
แผนบรรเทาผลกระทบ

ความเสี่ยงด้าน
ความขัดแย้งทาง
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ 
(Geopolitical Risk)

 ความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทาง
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ เป็นความเสี่ยงจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับอำานาจทางการเมือง ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ และดินแดนเชิงภูมิศาสตร์  
ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาด้านดุลยภาพขึ้น  
อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาคเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ซึ่งมีแนวโน้มจะส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจ

 ความขดัแย้งทางด้านภูมิรฐัศาสตร์ 
อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
ในหลายมติ ิอาท ิเงินเฟ้อ อตัราแลกเปลีย่น  
อัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจแบ่ง 
ผลกระทบได้ 2 ประเภท
•  ผลกระทบทางตรง ต่อภาคธุรกิจทั้ง

ของธนาคารและของลูกค้าธนาคารที่
มีความเกี่ยวข้องกับประเทศคู่ขัดแย้ง 
เนื่องจากไม่สามารถดำาเนินธุรกรรม
การซื้อ/ขาย/ชำาระเงินได้ตามปกติ

•  ผลกระทบทางอ้อม จากภาพรวม
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในวงกว้าง ทำาให้
คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร 
ด้อยค่าลง

 ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงและ
ความสำาคัญของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
โดยธนาคารได้มีการประเมินความรุนแรงของ
ความขัดแย้งและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าง
สมำ่าเสมอทั้งการดำาเนินธุรกิจของธนาคารและ
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้า
ธนาคาร ทั้งมีการเตรียมมาตรการให้ความ 
ช่วยเหลือต่อธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากความ
ขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้น
 นอกจากน้ี ธนาคารได้ยกระดบักระบวนการ 
และแบบจำาลองสำาหรับการทดสอบภาวะ
วิกฤต เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในลักษณะ
มองไปข้างหน้าและเป็นเชิงป้องกันได้ดียิ่งขึ้น  
ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถดำาเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ความเสี่ยงด้าน
ภาวะโลกรวน 
(Climate-related Risk)

 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากผลกระทบ
ทางกายภาพ (Physical Risk) เช่น 
ความเสียหายที่เกิดจากนำ้าท่วม ภัยแล้ง  
เป็นต้น และความเสีย่งจากการเปลีย่นผ่าน  
(Transition Risk) เช่น มาตรการภาษี
คาร์บอน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่หันมาคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น เป็นต้น

 ความเสีย่งด้านกายภาพจากภัยพิบตั ิ
ที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ท้ังในลกัษณะท่ีเกิดขึน้ 
อย่างฉับพลันหรือเป็นผลจากการ 
สั่งสมเป็นระยะเวลายาวนาน ต่างม ี
แนวโน้มความถ่ีในการอบุตัทิีเ่พ่ิมสงูข้ึนและ 
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งอาจส่งผล 
กระทบให้เกิดความเสียหายโดยตรง 
ต่อภาคธุรกิจทัง้ห่วงโซ่อปุทาน รวมท้ัง 
ความเสยีหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าและ
ธนาคาร ตลอดจนมีผลให้ธุรกิจ 
ต้องหยุดชะงัก และมีต้นทุนในการ
ป้องกันและเยียวยาผลกระทบเพิ่มขึ้น 
 ขณะที่การเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคม
เศรษฐกิจคาร์บอนเป็นศูนย์ ที่นำา
มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย 
ระเบียบนโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ  
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ล้วนส่งผล 
ต่อการเพิ่มต้นทุนของภาคธุรกิจใน 
รูปแบบต่างๆ อาทิ การลงทุนในอุปกรณ์
เพิ่มเติม รายจ่ายค่าชดเชย ค่าวิจัยและ
พัฒนา ค่าเสียโอกาสจากความล่าช้า 
ในการเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์ การ
ถูกบังคับให้ต้องยกเลิกโครงการ การ 
ด้อยค่าของสนิทรพัย์ ตลอดจนผลทางอ้อม 
ต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจลูกค้าและ 
ผู้สนับสนุน ดังนั้น หากภาคธุรกิจไม่มี
การปรับตัวที่เหมาะสมและรวดเร็ว 
เพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถ 
ในการแข่งขันของธุรกิจและศักยภาพใน
การชำาระหนี้

 ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงและความ
สำาคัญของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดำาเนินธุรกิจของธนาคารต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม ซึ่งอาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อทั้ง
ภาพลักษณ์และความเสียหายทางการเงินกับ
ธนาคาร จึงกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน ดังนี้ 
•  ผนวกความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคาร 

•  กำาหนดโครงสร้าง นโยบายและการบริหาร
จัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

•  ประเมินความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบที่
เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศภายใต้สมมติฐาน
ต่างๆ (Climate-Related Scenario Analysis)  
ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ของ Task 
Force on Climate-related Financial  
Disclosures (TCFD)

•  ประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการดำาเนินงาน
ของธนาคาร และผลกระทบจากการให้

 สินเชื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ในระดับ
พอร์ตโฟลิโอ ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ  
มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม

•  กำาหนดเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำาคัญ เพื่อนำาไป
สู่การวางกลยุทธ์การบริหารจัดการในแต่ละ
อุตสาหกรรม

•  สร้างความร่วมมือต่างๆ กับลูกค้าในการ 
ปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์

•  กำาหนดแผนงานในการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการดำาเนินงานของ
ธนาคาร รวมถึงแผนการปรับตัวเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อทรัพย์สินและ
การดำาเนินงานของธนาคาร

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
•	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

062  063ธนาคารกสิกรไทย           
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ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ความเสี่ยงใหม่
ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต

คำาอธิบายความเสี่ยง
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นกับธนาคาร
แผนบรรเทาผลกระทบ

รวมทั้งมีผลกระทบต่อเนื่องไปยัง
คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร และ 
ส่งผลกระทบทางการเงินต่อธนาคาร 
ในท้ายที่สุด

 ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถ
บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตามเป้าหมายของธนาคารและ
สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย

ความเสี่ยงจากโรค
อุบัติใหม่ (Emerging 
Infectious Disease 
Risk)

 ความเส่ียงจากโรคอุบตัใิหม่  ยังคงเป็น 
ความเสี่ยงสำาคัญที่ธนาคารและองค์กร
ต่างๆ ทั่วโลกต้องติดตาม โดยมีปัจจัยที่
สำาคัญได้แก่ 
• การกลายพันธุ์ของโรคที่มีอยู่เดิม 

จากทั้งในสัตว์และในมนุษย์ ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงตามปัจจัยแวดล้อม และ
แพร่ระบาดจากมนุษย์สู่มนุษย์ได้

•  พฤติกรรมทางสังคม แม้ว่าปัจจุบัน
จะมีการปรับตัวสู่วิถีชีวิตในรูปแบบ
ใหม่ (New normal) แต่ด้านลักษณะ
พฤติกรรมพื้นฐานยังคงมีการติดต่อ
พบปะ และทำากิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ 
ประกอบกับจำานวนประชากรที่มีความ
หนาแน่น และความสะดวกในการ
เดินทางมากขึ้น จึงมีโอกาสที่จะส่งต่อ
การติดเชื้อไปยังบุคคลต่างๆ และพื้นที่
ต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

•  ข้อจำากัดของวัคซีน เพื่อให้การ
ป้องกันทำาได้อย่างรวดเร็ว จึงมีการนำา
เอาวัคซีนที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมใหม่ๆ 
เข้ามาใช้ ซึ่งยังคงเป็นเรื่องใหม่ที่ต้อง
ติดตามผลกระทบ รวมถึงอาจเป็น
ปัจจยัหนึง่ท่ีกระตุน้ให้เกิดการกลายพันธ์ุ 
เรว็ขึน้ในบางกรณี นอกจากน้ี ยังม ี
กรณีทีป่ระชากรบางส่วนทีไ่ม่ได้รับ 
วัคซีนอย่างทั่วถึงทำาให้ควบคุมการ
แพร่ระบาดได้ยาก

 สถานการณ์ความเสี่ยงจากโรค
ระบาดอาจมีแนวโน้มเกิดขึ้นซำ้าได้ 
ในอนาคต และอาจทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบในวงกว้าง 
ต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
การดำาเนินงานของธนาคาร ดังนี้ 
•  การให้บริการลูกค้าภายใต้ 

สุขอนามัยที่ดี ธนาคารต้องปรับ
รูปแบบการดำาเนินธุรกิจและการให้
บริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและ
ปลอดภัย ตอบโจทย์การใช้บริการ
และผลิตภัณฑ์ทางดิจิทัล รวมถึงมี
มาตรการช่วยเหลือและเยียวยา 
ลกูค้าท่ีได้รบัผลกระทบอย่างเหมาะสม

•  การดแูลพนักงานควบคู่กับการปรบั 
กระบวนการปฏิบัติงาน ธนาคาร
ให้ความสำาคัญกับสุขอนามัยที่ดี
ของพนักงาน จึงได้มีมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติต่างๆ ภายใต้ความ
ปลอดภัย โดยยังคงสามารถส่งมอบ
การบริการได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

 ธนาคารมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบ ซึ่งได้ดำาเนินการในหลาย
ส่วน ครอบคลุมการป้องกัน การติดตาม และ
การรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาด เพื่อให้
เกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
และการให้บริการของลูกค้าภายใต้ความ
ปลอดภัยและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดังนี้ 
•  ด้านมาตรการป้องกัน มีการปรับเปลี่ยน

ความเข้มข้นหรือผ่อนคลายในแต่ละช่วง
ให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลและ
สถานการณ์ระบาดโดยภาพรวมเพื่อ 
สุขอนามัยที่ดีของพนักงานและผู้มาใช้บริการ

•  ด้านการติดตามสถานการณ์ มีการเฝ้าระวัง
สถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งจากภายในและ
ภายนอก เพื่อให้สามารถรับทราบสถานการณ์
ได้อย่างทันท่วงทีและนำาไปสู่การบริหาร
จัดการเหตุได้อย่างเหมาะสม 

•  ด้านการรับมือเมื่อเกิดเหตุ ได้กำาหนดให้มี
คณะทำางาน และวิธีการเพื่อรับมือเมื่อเกิดเหตุ 
เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงมี
มาตรการช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งลูกค้า
และพนักงาน

 ทั้งนี้ ยังได้นำาเอาวิธีการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง 
มาปรับปรุงแผนการบริหารเหตุวิกฤตการณ์ 
พร้อมทั้งสร้างเสริมการเรียนรู้แก่พนักงาน  
เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารสามารถรับมือกับ 
โรคอุบัติใหม่ในอนาคตได้ 
 ขณะเดียวกัน ธนาคารยังมีแผนการกันเงิน
สำารองในลักษณะ Dynamic Provisioning เพื่อ
รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถดถอย
ของคุณภาพสินทรัพย์ในช่วงวิกฤต ซึ่งทำาให้
ธนาคารสามารถดำาเนนิมาตรการให้ความช่วยเหลอื 
และบรรเทาผลกระทบให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุ่ม  
 นอกจากนี ้ธนาคารได้ยกระดบักระบวนการ
และแบบจำาลองสำาหรบัการทดสอบภาวะวกิฤต 
เพือ่บริหารจัดการความเสี่ยงในลักษณะมองไป 
ข้างหน้าและเป็นเชิงป้องกันได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะ 
ช่วยให้ธนาคารสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่าง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน

2.4  ความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น  

 การลงทุนในหุ้นสามัญของธนาคารสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการลงทุนต่อผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไป

ตามทีผู่ถื้อหุน้คาดหวัง โดยจะผันแปรไปตามราคาของหุน้ สภาพคล่องของหุน้ และภาวการณ์ลงทุน ขณะทีผ่ลตอบแทนในรปูของเงนิปันผลจะข้ึนอยู่ 

กับผลประกอบการของธนาคารในแต่ละขณะ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลตอบแทนมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คาดหวัง  

 ธนาคารได้ระบคุวามเสีย่งหลกัและการบรหิารความเสีย่งไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังมคีวามเสีย่งอืน่ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนนอกเหนอืจากทีร่ะบไุว้  

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรศึกษาความเสี่ยงและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน โดยยอมรับว่าธนาคารอาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยง 

ที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด อีกทั้งปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรคระบาด สถานการณ์ทางการเมือง กระแส

เงินทุนไหลเข้าออก การเปลี่ยนแปลงนโยบายของทางการ รวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้า อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและการ

จ่ายเงินปันผลของธนาคารได้ นอกจากนี้ การท่ีธนาคารมีผู้ถือหุ้นท่ีกระจายตัวและมีสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยชาวต่างประเทศในอัตราส่วนที่สูง 

อาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาหุ้นของธนาคาร โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ โรคระบาด 

และการเมือง อันมีผลต่อกระแสการเคลื่อนย้ายเงินทุนต่างประเทศ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
•	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน  

 ธนาคารดาํเนินธุรกิจตามหลกัการเป็นธนาคารแห่งความย่ังยืน ครอบคลมุท้ัง 3 มติ ิได้แก่ สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล/เศรษฐกิจ  (ESG) ภายใต้ 

การกํากับดแูลกิจการทีด่แีละการบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสม โดยในปี 2565 ธนาคารมกีารดําเนนิงานด้านการพัฒนาเพือ่ความย่ังยืนทีสํ่าคญั ดงันี้ 

3.1   การปรับกรอบและนโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ในปี 2565 คณะกรรมการกํากับดแูลกจิการได้นาํเสนอนโยบายการดาํเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณา

ทบทวนและอนุมัติ โดยปรับเปลี่ยนนโยบายให้มีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักการด้านความย่ังยืนในระดับสากล ตอบสนองเป้าหมาย

การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติและความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพ่ือให ้

ทกุหน่วยงานของธนาคารนําไปปฏิบตัอิย่างเป็นรปูธรรม โดยมโีครงสร้างการบรหิารงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นฟันเฟืองหลกัในการขับเคล่ือน

และถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนสู่การปฏิบัติในสายงานต่างๆ ของธนาคารอย่างถูกต้อง และช่วยบูรณาการแผนการดําเนินงานให้มี

ความเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่ออํานวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

กรอบและนโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

    ด้านสิ่งแวดล้อม    ด้านสังคม      ด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย การเป็นผู้พิทักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

การเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ
เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

การเป็นธนาคารที่รับผิดชอบ
เพื่อสร้างผลตอบแทน

อย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่น เรามุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษา
สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เรามุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับ
พนักงานและชุมชนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง

ผาสุก และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุหลักการ ESG  
เพื่อเป็นธนาคารที่มีส�านึกรับผิดชอบ

ในหน้าที่

นโยบาย 
การด�าเนินงาน 
ด้านการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน

• การเป็นธนาคารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธ ิ
จากการดําเนินงานของธนาคารเป็นศูนย์ภายใน 
ปี พ.ศ. 2573

• การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในพอร์ตโฟลิโอ 
ของธนาคารให้สอดคล้องตามเป้าหมายของ
ประเทศไทย และดําเนินการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกในภาคอุตสาหกรรมที่มีนัยสําคัญในมิติ
ของสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการ
ปล่อยสินเชื่อโดยจะเร่งดําเนินการในส่วนที ่
เป็นไปได้ให้รวดเร็วขึ้น

• การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมการให้สินเชื่อที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

• การให้บริการที่มากกว่าบริการทางการเงิน เพื่อ
สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเทศไทย

• การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน
และการให้ความรู้ทางการเงิน

• การรักษาความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

• การเป็นที่ทํางานที่ดีที่สุดสําหรับการ
ทํางาน การเรียนรู้และการเป็นผู้นํา  
ด้วยการปลูกฝังค่านิยมกรีนดีเอ็นเอและ
สร้างให้พนักงานมีความพร้อมต่ออนาคต

• การเคารพสิทธิมนุษยชนและความ 
แตกต่างหลากหลาย

• การพัฒนาศักยภาพเยาวชนและดําเนิน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
สาธารณประโยชน์

• การดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล 
ที่ดีและการให้บริการแก่ลูกค้า 
อย่างเป็นธรรม

• การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางโดย
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน 
ที่ตอบโจทย์ทุกด้านของลูกค้า

• การบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพและพิจารณาประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

3.2  การปรับโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ธนาคารวางโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยคณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  
ทาํหน้าท่ีดแูลการดําเนนิงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนซึง่มกีารจดัประชมุทุกไตรมาสเพ่ือกําหนดแนวทางพิจารณาทบทวน ตดิตามผลการดําเนนิงาน  
และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร 
 นอกจากนี ้ธนาคารจดัตัง้คณะอนกุรรมการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน โดยมปีระธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารเป็นประธาน เพ่ือขบัเคลือ่นการดําเนนิงานด้าน  
ESG ภายใต้กรอบนโยบายการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีภารกิจในการกําหนดกรอบและแผนงาน การกํากับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมนิผลการดําเนนิงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนให้สอดคล้องตามหลกัการ ข้อกําหนด และมาตรฐานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนในระดบัประเทศ
และระดับสากล ซึ่งจัดประชุมทุกไตรมาสเพื่อกําหนดแนวทางพิจารณาทบทวน ติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการและคณะกรรมการธนาคารต่อไปและมีฝ่ายบูรณาการความย่ังยืนองค์การ สายงานเลขาธิการองค์การ ทําหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน และ 
ประสานงานร่วมกับคณะทํางานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากฝ่ายงานต่างๆ ภายในธนาคาร เพื่อร่วมกันดําเนินงานตามแนวทางที่คณะกรรมการ
ธนาคารกําหนด ให้บรรลุเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ ในด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ธนาคารได้จัดตั้งคณะทํางานด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Pillar) ขึ้น โดยรวมศูนย์ฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะ 

3.3  การปรับยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจ K-Strategy

 ธนาคารปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยนํา “หลักการธนาคารแห่งความย่ังยืน” เป็นวิสัยทัศน์ในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการ 
เพ่ิมอํานาจให้ทุกชีวิตและทุกธุรกิจของลูกค้า (To Empower Every Customer’s Life and Business) และนําแนวทางการดําเนินงานด้าน ESG  
เป็นหน่ึงในทศิทางเชงิกลยทุธ์ (Strategic Direction) ท่ีธนาคารให้ความสําคญัเพ่ือสร้างความย่ังยืนให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย สามารถดรูายละเอยีด
เพิ่มเติมในหน้า 18 - 33

3.4  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ

 ธนาคารเปิดเผยข้อมูลการจดัการและการสร้างคณุค่าจากทุนทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ทนุด้านการเงนิ ทนุด้านผลติ ทนุด้านทรพัย์สนิทางปัญญา ทุนด้าน
ทรพัยากรมนษุย์ ทนุด้านสงัคมและความสมัพันธ์ และทนุด้านทรพัยากรธรรมชาติ โดยระบปุระเด็นสาํคญัและมอีทิธิพลต่อการประเมนิผลกระทบด้าน
ขีดความสามารถของธนาคารในการสร้างคุณค่าทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อันนํามาสู่ประเด็นที่มีนัยสําคัญทางการเงิน (Financially  
Material Topics) ซึ่งธนาคารมุ่งบริหารจัดการทุนท่ีสอดคล้องกับกรอบและนโยบายการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน และยุทธศาสตร ์
การดําเนินธุรกิจของ (K-Strategy) เพื่อให้บรรลุผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของธนาคาร
  นอกจากน้ี ธนาคารยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควบคู่กับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจตั้งแต่
ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า ด้วยการสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางและ 
หลักปฏิบัติสากล
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
•	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

 
Notes:
(1) Number of employees includes employees of KBank, the wholly-owned subsidiaries of KBank and support service providers of KBank.
(2) Return on average equity (ROE) = Net profit (attributable to equity holders of the Bank) deduct dividend from other equity instruments after income tax divided by average equity
 of equity excluded other equity instruments
(3) Loans market share is based on C.B.1.1 and C.B.1.2 (Bank-only Financial Statements).
(4) Accumulative performance since 2021 (base year 2020)
(5) Transaction includes only cash deposit, cash withdrawal, payment and transfer.

Sustainable Development Framework 
and Policy

(Please see details in page 64)

The K-Strategy
(Please see details in page 18 - 33)

Business Activities
KBank has conducted commercial

banking business, securities business
and other related businesses under

the Financial Institution Business Act,
Securities and Exchange Act and other 

related notifications. Our financial network 
provides service solutions in response to 
all financial requirements of customers, 

with respect to banking, fund management,  
economic and financial analyses, securities 
brokerage and financial advisory, as well 
as auto financing and leasing services. 

KBank endeavors to deliver 
excellent experience for our customers.

“KASIKORNBANK aims to be the most 
innovative, proactive,

and customer centric financial institution, 
delivering world class financial services 

and sustainable value for
all stakeholders by harmoniously combining 

technology and talent”

BANK OF SUSTAINABILITY

Vision

KBank Value Creation Model 

Products and Services
• K PLUS, digital banking products,
   and other financial products
   and services as part of relief
   measures to ease the impact of
   COVID-19

Channels
• Branch: 824 branches
• Self-Service Channel: 10,953
• CSR Projects
 (Please see details in Sustainability 

Report 2022 page 136 - 147)
 
• Credit Requests approved
 with ESG Assessment:
 Baht 514,652 million
 (Please see details in Sustainability 

Report 2022 page 185 - 186) 

• Green Loan Products:
 (Please see details in Sustainability 

Report 2022 page 70 - 73)

• Green Investment Products:
 (Please see details in Sustainability 

Report 2022 page 75 - 76)

•  Waste: 4,918.38 metric tonnes
•  GHG Emissions (Scope 1
    and Scope 2): 81,402.17 tCO2e
•  Water Discharge: 413,497 m3

OUTPUTINPUT BUSINESS ACTIVITIES OUTCOME

StakeholdersKBank

Financial Capital
• Dividend (Baht per share): 4.00

Manufactured Capital
• Transactions: 7.5 billion(5)

• Approved Projects (ESG Assessment):    
   36 projects
• Customers: 21.3 million

Intellectual Capital
• People and customers have a better
   understanding on financial literacy.

Human Capital
• Middle Female Management who 
   Advance to Top Management: 84%
• Internal Fill Rate: 85%
• Employees have higher competency 
   and skill developments.

Social and Relationship Capital
• People Benefit from Social Service 
   Activities: 988,287 people

Natural Capital
• Reduction on Environmental Footprint 
   of Green Products and Green Process
• Reduction on GHG Emission
• Increasing Source of Renewable Energy

Financial Capital
• Total Operating Income - net:               
   Baht 173,257 million 
• Cost to Income Ratio: 43.15%
• Return on Average Equity (ROE): 7.38%(2)

Manufactured Capital
• Market Share (Loans): 16.36%(3)

Intellectual Capital
• New platforms e.g. Dofin Wallet,
 SMART OPD Application, Blue CONNECT, etc.

Human Capital
• Employee Engagement Score: 77%
• Turnover Rate: 8.49%
• Absentee Rate: 1.53 days
• HCROI: 4.85

Social and Relationship Capital
• Overall Evaluation of KBank: NPS at 83
• NPS in Mobile Banking Channel at 89
• Employee Volunteer Hours: 216,886 hours
• PR Value: Baht 56.69 million 

Natural Capital
• New Revenue Stream of Green Finance
• New Business Opportunities of Green Finance
• Mitigation to Climate Risks
• Reduction of GHG Emissions: 16.75%(4)

Financial Capital
• Total Equity (attributable to KBank):
 Baht 503,270 million
• Deposits: Baht 2,748,685 million 

Manufactured Capital
• Premises and Equipment - net: 
 Baht  60,098 million

Intellectual Capital
• Goodwill and Other Intangible Assets:
 Baht 26,997 million

Human Capital
• Total Employee: 31,469(1)

• Employee Expenses:
   Baht 34,602 million

Social and Relationship Capital
• Contribution to Social:
   Baht 625.19 million

Natural Capital
• Green Loan (Outstanding):
   Baht 31,222.61 million 
• Green Investment: Baht 28,663 million
• Energy Consumption: 188,807 MWh
• Water Consumption: 158,330 m3
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การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
•	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

3.5  ประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืน

 ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างคุณค่าอย่างย่ังยืน 

ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย โดยประเมนิผลกระทบทัง้เชงิบวกและเชงิลบ 

ของกิจกรรมทางธุรกิจในรูปแบบการเปรียบเทียบผลกระทบในระดับ 

Outside-in และ Inside-out เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อ

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และสิทธิมนุษยชน ที่เกิดจากการดําเนิน

กิจกรรมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจของธนาคาร โดยรวบรวมและ 

จดัลําดบัความสาํคญัของประเดน็ความย่ังยืนทีสํ่าคญัของธนาคารเทียบ

เคียงกับมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับโลก ประเด็นที่หน่วยงานกํากับ

ดูแลและธนาคารชั้นนําในระดับประเทศและระดับโลกให้ความสําคัญ 

และประเดน็ทีส่าํคญัของธนาคารในปี 2565 ผนวกกับการประเมนิความ

เสี่ยงท้ังในปัจจุบันและความเสี่ยงท่ีคาดว่าจะมีโอกาสเกิดข้ึน และอาจ 

ส่งผลต่อการดําเนนิธุรกิจของธนาคาร โดยผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน ลูกค้า  

คู่ค้า/คู่ธุรกิจ คู่แข่ง เจ้าหนี้ หน่วยงานกํากับดูแล ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ

สงัคม รวมถึงผูเ้ชีย่วชาญด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและด้าน 

อตุสาหกรรมการเงินธนาคารในรปูแบบต่างๆ อาทิ การสํารวจความคดิเห็น 

ด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลระดับทุติยภูมิ  

เพ่ือนาํมมุมองและข้อคดิเหน็มาวิเคราะห์จดัลาํดบัความสาํคญั ตลอดจน 

วางแนวทางในการดําเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผู ้ม ี

ส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงการรายงานประเด็นสาระส�าคัญด้านความ

ยั่งยืนที่ส�าคัญ

 ธนาคารพัฒนากระบวนการประเมินประเด็นสาระสําคัญด้านความ

ย่ังยนืทัง้ในเชงิคุณภาพและเชงิปริมาณ ส่งผลให้ประเดน็สาระสาํคญัด้าน

ความย่ังยืนมีความชัดเจนมากขึ้นตามแนวทางในการกําหนดประเด็น

สาระสําคัญด้านความย่ังยืนตามกรอบการรายงานความย่ังยืนของ  

GRI Standards โดยใช้ Universal Standards 2021 ฉบับปรับปรุง  

โดยประเดน็สาระสําคญัด้านความย่ังยืนในปี 2565 ยงัอยู่ในกรอบประเดน็

สาระสําคัญด้านความย่ังยืนของปี 2564 จากผลสํารวจของธนาคาร 

พบว่า ประเด็นสาระสําคัญด้านความย่ังยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่

ให้ความสําคัญอยู่ในมิติธรรมาภิบาลและสังคม โดยธนาคารต้องรักษา

มาตรฐานให้อยู่ในระดับสูงอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย 

ได้ให้ความสาํคญัเก่ียวกับผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสงัคมมากขึน้  อาทิ  

สภาพภูมิอากาศ การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยมีประเด็นสาระ

สําคัญจํานวน 25 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืน

ผลกระทบระดับสูงมาก ผลกระทบระดับสูง ผลกระทบระดับปานกลาง

•  ดิจิทัลและนวัตกรรม
•  จรรยาบรรณและความโปร่งใส

ทางธุรกิจ  
(เช่น การต่อต้านคอร์รัปชัน 
พฤติกรรมทางการตลาด)

•  ความเข้าใจในความต้องการของ
ลูกค้า

•  ความปลอดภัยทางไซเบอร์และ
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลลูกค้า

•  การกํากับดูแลกิจการ*

•  ความเสี่ยงและโอกาส 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ

•  การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง
ยั่งยืน

•  ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
เพื่อสิ่งแวดล้อม

•  การให้ความรู้ทางการเงิน
•   การบริหารความเสี่ยง** 

•  พลังงานสะอาด
•  การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ
•  การลดปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนิน
งานของธนาคารและจากการให้
สินเชื่อและการลงทุน

•  การลดมลพิษ
•  ความร่วมมือกับสถาบันที่เน้น 

การพัฒนาที่ยั่งยืน
•  การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

อย่างมีประสิทธิภาพและปัญหา
นํ้าแล้ง

•  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การ
ดึงดูดและการรักษาพนักงานที่มี
ความสามารถ

•  ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ที่รับผิดชอบต่อสังคม

•  การดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของ
พนักงาน

•  การบริหารจัดการด้านแรงงาน 
การมีส่วนร่วม ความหลากหลาย 
และความเท่าเทียม

•  การจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ

•  การสร้างจิตสํานึก 
ด้านสิ่งแวดล้อม

•  การสนับสนุนด้านการศึกษา 
และการพัฒนาชุมชน

•  การสนับสนุนด้านการอนุรักษ์
และพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

•  สิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ค้า 
ลูกค้า และชุมชน***

*   รายละเอียดเพ่ิมเตมิเก่ียวกับการกํากับดแูลกิจการระบใุนหน้า 99 - 159
**  รายละเอียดเพ่ิมเตมิเก่ียวกับความเสี่ย่งอาจเกิิดข้้ึนใหม่่ในอนาคตระบใุนหน้า 59 - 62
***  ประเดน็ความเสีย่งด้านสทิธิมนษุยชนท่ีสําคญั
  • กลุม่พนักงาน: โรคติดต่ออบุตัใิหม่ อาทิ โรคโควิด 19 
  • กลุม่คูค้่า: 1) อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในทีทํ่างาน 2) การใช้แรงงานผดิกฎหมาย เช่น แรงงานเด็ก แรงงานบงัคับ เป็นต้น 
  • กลุม่ลกูค้า: 1) การร่ัวไหลของข้อมลูและการนาํข้อมลูของลกูค้าไปใช้ในทางท่ีไม่เหมาะสม 2) สภาพการทาํงาน สขุภาพ และความปลอดภัยของแรงงาน 3) การรวมตวัและการร่วมกลุม่เจรจาต่อรองเรือ่งการจ้างงาน

3.6 การประกาศความมุง่ม่ันสูก่ารเป็นผู้น�าด้าน ESG ของกลุม่ธนาคารในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้  
 (ESG Aspiration) และกลยุทธ์ทางธุรกิจด้าน ESG (KBank ESG Strategy) ประจ�าปี 2566

 ในปี 2565 ธนาคารได้มกีารประกาศความมุง่มัน่สูก่ารเป็นผูนํ้าด้าน ESG ของกลุม่ธนาคารในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ (ESG Aspiration) กลยุทธ์
ทางธุรกิจด้าน ESG (KBank ESG Strategy) ประจําปี 2566 โดยได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักการ ESG โดยกําหนด
กลยุทธ์การทํางานที่เป็นระบบ เน้นการวัดผล และพัฒนาการดําเนินงานตามหลักการและมาตรฐานสากล และสามารถนําพาลูกค้าและธุรกิจไทย
เดินหน้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน โดยมีแผนงานครอบคลุมมิติต่างๆ ดังนี้

วิสัยทัศน์
      

ความมุ่งหมาย

ความมุ่งมั่น
ด้าน ESG 2568

เป้าหมาย

ประเด็นสาระ
ส�าคัญด้าน
ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์หลัก

ความสามารถหลัก

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�าด้าน ESG ของกลุ่มธนาคารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิง่แวดล้อม
การเป็นผูพ้ทัิกษ์และรกัษาสิง่แวดล้อม
เพือ่สร้างสงัคมคาร์บอนสทุธิเป็นศูนย์

ธนาคารแห่งความยั่งยืน
“ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่ริเริ่มในสิ่งใหม่

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงผ่านการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลและสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย”

กลยุทธ์ ESG Strategy ประจ�าปี 2566

เพื่อเพิ่มอ�านาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า

สังคม ธรรมาภิบาล / เศรษฐกิจ

1. การด�าเนินงานสีเขียว
2. การเงินที่ยั่งยืน

6. การบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแล 
 การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
และธรรมาภิบาล

3.  การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
 และการให้ความรู้ทางการเงิน/ไซเบอร์ 

4.  ความปลอดภัยและข้อมูลความเป็นส่วนตัว
ลูกค้า

5.  การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์จากการด�าเนิน
งานของธนาคารและช่วยในการประหยัดต้นทุนของ
ธนาคาร
1. ทางตรง (ขอบเขตที่ 1):  การเปลี่ยนจากการใช้นํ้ามัน 

มาเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
2. ทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2):  การใช้พลังงานหมุนเวียน
3. การปรับกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมเพื่อ 

 รับรองประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: พลังงาน  
นํ้า ของเสีย การเดินทางเพื่อธุรกิจ กระดาษ การใช้วัสดุ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทํางาน 
สีเขียว เป็นต้น

4. การกําหนดเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์และราคา
คาร์บอนภายใน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ใน 
พอร์ตโฟลิโอของธนาคาร 
1. การพัฒนา glidepath และการจัดลําดับความสําคัญของ

ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีคาร์บอนสูง
2. การเพิ่มการเงินสีเขียวและการเงินในช่วงเปลี่ยนผ่าน
3. การพัฒนาแผนการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพื่อนําไปสู่ 

 การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์

4. การริเริ่มสิ่งใหม่ที่นอกเหนือไปจากโซลูชั่นทางการเงินเพื่อ
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

5. การกําหนดปริมาณผลกระทบจากความเสี่ยงต่อสภาพ
อากาศ

การสร้างการเข้าถงึบรกิารทางการเงินและการให้ความรู้
ทางการเงนิ/ไซเบอร์ 
1. การปรับปรุงกระบวนการพิจารณาการให้สินเชื่อ 

โดยพิจารณาจากความเสี่ยง การประเมินความสามารถ
ในการชําระเงิน  การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 รวมทั้งความรวดเร็วในการติดตามการชําระคืนหนี ้
และการฟื้นฟู

2. การร่วมมือกับพันธมิตร
3. การสร้างขีดความสามารถของลูกค้าสู่การเติบโต 

อย่างยั่งยืน
ความปลอดภยัและข้อมูลความเป็นส่วนตวัลกูค้า:  
รกัษาทรพัย์สินของลูกค้า ให้บริการทีม่คีวามปลอดภัย  
และดแูลเอาใจใส่และตอบสนองอย่างทนัท่วงที
1. การให้บริการและสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างการบริหารความเสี่ยงของบุคคลภายนอก
3. การขยายการตรวจสอบและการตอบสนอง
การเคารพต่อสทิธมินุษยชน
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจ ตาม
กฎหมายและมาตรฐานสากล: หลักการชี้แนะขององค์การ
สหประชาชาติสําหรับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

การบรหิารความเสีย่งและก�ากับดแูลการปฏบัิติงานด้าน
สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล:  
การปฏิบตัติามประเด็นด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และ 
ธรรมาภบิาลตลอดห่วงโซ่คณุค่า
1. ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของประเทศ: ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย, ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานกังาน
คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
เป็นต้น

2. ปฏบิตัติามมาตรฐานสากล ตลอดจนกรอบและแนวทาง
ปฏบิตัด้ิานความย่ังยืน เช่น DJSI, CDP, TCFD, PCAF, 
UNPRB,  UNGC, GRI Standards เป็นต้น

3. การเสรมิความแขง็แกร่งให้กระบวนการพิจารณาในการ
ให้สนิเชือ่ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล

การสื่อสารเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจน
เสริมสร้างพฤติกรรมอันดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ภายในและภายนอก

การสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและลูกค้า
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลด้าน 
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การเป็นพลเมืองท่ีรบัผิดชอบ
เพือ่สร้างสงัคมท่ีย่ังยืน

การเป็นธนาคารท่ีรบัผิดชอบ
เพือ่สร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืน

068  069ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
•	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

3.7 การปรับเปลี่ยนเป้าหมายระยะยาวด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ธนาคารกําหนดตัววัดความสําเร็จ (Objectives and Key Results: OKRs) ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจําปีของคณะกรรมการธนาคาร 

(Board of Directors OKRs) เป็นเครื่องมือในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรในธนาคารให้สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ การสื่อสารแผนกลยุทธ์ให้เกิดความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร การวางแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติ

งานและการระบุประเด็นปัญหาเพ่ือแก้ไขอย่างทันท่วงทีเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจท่ีคํานึงถึงปัจจัยด้าน ESG มีความสอดคล้องและ

ถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันท่ัวทั้งองค์กร โดยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดความสําเร็จเป็นลําดับข้ัน ตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระดับ 

กรรมการผูจ้ดัการ ระดบัผูบ้รหิารสายงาน และผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องพร้อมตดิตามผลการดําเนนิงานให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยสามารถดรูายละเอยีด 

ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จากเว็บไซต์  https://www.kasikornbank.com/TH/sustainable-development/Pages/goals.aspx

3.8 การจัดท�ากลยุทธ์ในการด�าเนินงานเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

 ธนาคารกสกิรไทยตระหนกัดถึีงบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคญัและเร่งด่วนนี ้และเตรียมทีจ่ะร่วมกับลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือวางแผนรองรับ 

ความเสีย่ง มองหาโอกาส และเตรยีมแผนงานในการเปลีย่นผ่านไปสูก่ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ไปด้วยกัน (Transition Plan to Net Zero)

ธนาคารก�าหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสุทธิเป็นศูนย์ จากการด�าเนินงานของ

ธนาคาร (ขอบเขตที่ 1 และ 2)** ภายในปี 2573 
(ค.ศ. 2030) รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพอร์ตโฟลิโอ
ของธนาคารให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ประเทศไทย และจะเร่งด�าเนินการในส่วนที ่

เป็นไปได้ให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งธนาคารจะประเมิน
โอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อด�าเนินงาน

อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับเทคโนโลยี  
กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อม

ภายนอกที่มีวิวัฒนาการตลอดเวลา

ธนาคารมุ่งมั่นเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน

ชั้นน�าของประเทศไทย โดยสนับสนุนด้าน

การเงินและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน 

ไม่น้อยกว่า 1 - 2 แสนล้านบาท ภายในปี 2573  

(ค.ศ. 2030) และจะเป็นผู้บุกเบิกการเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

ธนาคารมุ่งมั่นให้การสนับสนุนประเทศไทยและลูกค้า
ของธนาคารที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจทั้งภูมิภาค  

ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้ง
จะสนับสนุนความพยายามของประชาคมโลกในช่วง
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น
ศูนย์ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050)* ซึ่งสอดคล้องกับ 

เป้าหมายความตกลงปารีส

ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการเพื่อ

เพิ่มอ�านาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้าและพร้อม

สนับสนุนลูกค้าก้าวสู่เศรษฐกิจการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งนี้ ความยั่งยืนได้ฝังแน่นใน

วิถีการด�าเนินธุรกิจและการให้บริการลูกค้า

ของธนาคาร

* การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายใน ปี 2593 (ค.ศ.2050) คือ เป้าหมายความพยายามของประชาคมโลกที่จะทําให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความตกลงปารีส อย่างไรก็ตาม ธนาคาร
กสิกรไทยได้กําหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพอร์ตโฟลิโอของธนาคารสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย โดยจะเร่งดําเนินการในส่วนที่เป็นไปได้ให้รวดเร็วขึ้น

** ขอบเขตที่ 1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยตรง (Direct Emissions) ได้แก่ การเผาไหม้ของเครื่องจักร การใช้พาหนะขององค์กร (ที่องค์กรเป็นเจ้าของเอง) การใช้สารเคมี
ในการ บําบัดนํ้าเสีย การรั่วซึม/รั่วไหล จากกระบวนการหรือกิจกรรม เป็นต้น

 ขอบเขตที่ 2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) ได้แก่ การซื้อพลังงานมาใช้ในองค์กร ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานไอนํ้า เป็นต้น

1 

3

2 

4 

ความมุ่งมั่นของ
ธนาคารกสิกรไทย
เพื่อมุ่งสู่การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์

3.9 ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2565

1. ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 16.75 (เทียบกับปีฐาน 2563)
• การจัดทําแผนกลยุทธ์การลดก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม (Glidepaths และ/หรือ Sector strategy) จํานวน 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ 

อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมนํ้ามันและก๊าซ และอุตสาหกรรมถ่านหิน
• การสนับสนุนด้านการเงินและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน จํานวน 26,411 ล้านบาท
• ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ Beyond Banking Solution คิดเป็นร้อยละ 81

2. ผลการด�าเนินงานด้านสังคม 
• การให้สินเชื่อสําหรับลูกค้าสินเชื่อรายใหม่ที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงทางการเงิน 588,057 คน
• การให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 51,001 คนต่อปี
• การจัดแคมเปญเพื่อให้ความรู้ด้านไซเบอร์ โดยสามารถเข้าถึงประชาชนจํานวน 10.8 ล้านคน
• ธนาคารจดัให้มกีารประเมนิความเสีย่งด้านสทิธิมนุษยชนครอบคลมุทุกกิจกรรมคดิเป็น ร้อยละ 100 ของธนาคารกสกิรไทย และกิจการร่วมค้า

ของธนาคาร
3. ผลการด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล/เศรษฐกิจ 

• การนําเสนอโครงการ Project Finance และคําขอสินเชื่อเชิงพาณิชย์ของลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางขึ้นไป ร้อยละ 100 ผ่านกระบวนการ
พิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยงด้าน ESG 

• ไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทางการอย่างมีนัยสําคัญที่เกี่ยวข้องกับด้าน Market Conduct 

2568 2573 2593** 2608***  
ปีฐาน 
- ขอบเขตที่ 1 และ 2 
- ขอบเขตที่ 3 (พอร์ตโฟลิโอ

ของธนาคาร)

ขอบเขตที่ 3 
(พอร์ตโฟลิโอของ
ธนาคาร)
• การจัดทําแผนกลยุทธ์
 การลดก๊าซเรือนกระจกราย  
 อุตสาหกรรมเพ่ิมเติม
• การออกแบบ พัฒนาและ
 กําหนดกลยุทธ์ในการ
 ช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนผ่าน
 ไปสู่สังคมคาร์บอนสุทธิ
 เป็นศูนย์

ขอบเขตที่ 1 และ 2 
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
จากการดําเนินงานของธนาคาร
ลงร้อยละ 21
• การเปลี่ยนรถของ
 ธนาคารเป็นรถไฟฟ้า
• การติดตั้งแผงโซลาร์บนอาคาร
 สํานักงานและสาขา

ขอบเขตที่ 3 
(พอร์ตโฟลิโอ
ของธนาคาร)
• การสนบัสนุนด้านการเงินและการ
 ลงทุนเพ่ือความย่ังยืน ไม่น้อยกว่า  
 1 - 2 แสนล้านบาท
• การลดยอดสนิเชือ่คงค้างใน  
 อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าถ่านหินและ 
 อุตสาหกรรมถ่านหนิจนเป็นศูนย์

ขอบเขตที่ 1 และ 2 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิจาก
การดําเนินงานของธนาคารเป็น
ศูนย์* โดย
•  การซื้อคาร์บอนเครดิต
 จากโครงการปาไม้หรือ
 โครงการดูดกลับคาร์บอน

การสนับสนุนความพยายาม
ของประชาคมโลกในช่วงเปลี่ยน
ผ่านเข้าสูก่ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายความตกลงปารีส

ขอบเขตที่ 3 
(พอร์ตโฟลิโอของ
ธนาคาร)
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ในพอร์ตโฟลิโอของ
ธนาคารให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของประเทศไทย*** และจะเร่ง
ดําเนินการในส่วนที่เป็นไปได้
ให้รวดเร็วขึ้น

2563

เส้นทางเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

070  071ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

*  ติดตามรายละเอียดแผนการดําเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 ได้ในบทการจัดการสิ่งแวดล้อมของธนาคาร รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2565 หน้า 81 - 89 และขอบเขต
ที่ 3 ในบทการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) หน้า 48 - 80

** การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายใน ปี 2593 (ค.ศ.2050) คือ เป้าหมายความพยายามของประชาคมโลกที่จะทําให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความตกลงปารีส  
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกสิกรไทยได้กําหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ในพอร์ตโฟลโิอของธนาคารสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย โดยจะเร่งดําเนินการในส่วนทีเ่ป็นไปได้ให้รวดเรว็ขึน้

*** เป้าหมายของประเทศไทยตามที่ประกาศใน COP26 ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2608

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
•	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

4. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.6 ปรับตัวดีขึ้น

อย่างค่อยเป็นค่อยไปจากที่ขยายตัวร้อยละ 1.5 ในปี 2564 ซึ่งการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจไทยรอบนียั้งเปราะบาง เน่ืองจากไม่กระจายตวัอย่างทัว่ถึง

ทกุภาคเศรษฐกิจ อกีท้ังยังได้รบัผลกระทบจากสัญญาณการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจโลกท่ามกลางการดําเนินนโยบายการเงนิทีเ่ข้มงวดเพ่ือควบคมุ

ภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจคู่ค้าหลักของไทยมีความเสี่ยงจาก

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพ่ิมขึน้ในปี 2566 แม้ว่าประเทศต่างๆ ท่ัวโลก รวมถึง 

จีนเตรียมทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาดและกลับสู่การ 

ดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวิถีชวิีตตามปกตมิากขึน้ก็ตาม นอกจากนี้  

ความเสีย่งและความไม่แน่นอนยังคงอยู่ในระดบัสงู ทัง้จากปัญหาต้นทนุ 

แรงงานและการผลิตที่ยังเพ่ิมขึ้น ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ท่ี 

ยืดเยื้อ ภาวะโลกรวน และการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ทางการที่มีผลต่อ

การดําเนินธุรกิจ ซึง่ส่งผลต่อทัง้กิจการและรายได้ของครวัเรอืน ตลอดจน 

กระทบต่อสถานะทางการเงินของลูกค้าธนาคารโดยรวมอันมีผลส่งผ่าน 

มายังผลการดําเนินงานของธนาคาร

 ธนาคารกสกิรไทยดาํเนินธุรกิจตามหลกัความระมดัระวังภายใต้ภาวะ

เศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน โดยมีแนวทางดําเนินการเชิงรุกในการ

ดแูลและให้ความช่วยเหลอือย่างต่อเนือ่งแก่ลกูค้าท่ีได้รบัผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจและยังรอการฟื้นตัว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมธุรกิจของ 

ลูกค้าให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองและตอบรับโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น 

ผนวกกับธนาคารได้นําความเป็น Challenger Bank เข้ามาผสานการให้

บริการโดยนํานวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินและ

ผนึกกําลังกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือขยายฐานลูกค้าให้มีโอกาสเข้าถึง

บรกิารในระบบการเงนิ ท้ังลกูค้าในประเทศและลูกค้าในภมูภิาค AEC+3 

ซึ่งเป็นการดาํเนนิงานทีส่ง่เสรมิยทุธศาสตร์ความยัง่ยนืของธนาคาร โดย 

คาํนึงถึงความสมดลุทัง้ 3 มติ ิอนัได้แก่ สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล  

ควบคู่ไปกับการบริหารความเส่ียงเชิงรุกแบบบูรณาการและการสร้าง

วัฒนธรรมให้ตระหนักถึงความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร เพ่ือรักษาความมั่นคง

ในฐานะสถาบนัการเงนิช้ันนําให้มคีวามพร้อมรบัมอืกับความผนัผวนของ

เศรษฐกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที  

 ผลการดําเนนิงานสําหรบัปี 2565 ธนาคารและบรษิทัย่อยมกีาํไรสทุธิ 

จํานวน 35,770 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 2,283 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 6.00 อันเป็นผลจากการต้ังสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกดิข้ึน (Expected Credit Loss : ECL) จํานวน 51,919 ล้านบาท  

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจํานวน 11,587 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.73 โดย

เป็นการต้ังสํารองเพ่ิมข้ึนในระดับสูงสอดคล้องกับหลักความระมัดระวัง

อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้เพียงพอรองรบัความเสีย่งจากแนวโน้มการชะลอตวั 

ของเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้า รวมท้ังความเสี่ยงจากการฟื้นตัว

ของภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยที่ยังคงเปราะบาง อีกทั้งยังเป็นการ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพ่ิมความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ

คุณภาพสินทรัพย์ให้มีความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มต่างๆ 

ตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยอตัราส่วนค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดติ

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ระดับร้อยละ 154.26     

 สาํหรับกําไรจากการดาํเนนิงานก่อนหักผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่า 

จะเกิดขึ้นและภาษีเงินได้มีจํานวน 98,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

จาํนวน 6,199 ล้านบาท หรอืร้อยละ 6.72 ซึง่เกิดจากรายได้ดอกเบีย้สทุธิ 

เพ่ิมข้ึนจํานวน 13,608 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.40 ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึน 

ตามการเติบโตของเงินให้สินเชื่อใหม่ในกลุ ่มลูกค้าบุคคลและกลุ ่ม 

ลูกค้าผู้ประกอบการ โดยเน้นการนําเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อผ่านช่องทาง

ดิจิทัลเพ่ิมขึ้น ควบคู่กับการนําข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ในการปล่อยสินเชื่อ

ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร ประกอบกับภาวะอัตราดอกเบี้ย

ในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทําให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 

รายได้สทุธิ (Net Interest Margin: NIM) สงูขึน้เป็นร้อยละ 3.33 อย่างไรก็ดี  

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงจํานวน 3,700 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.42 

ส่วนใหญ่เกิดจากค่าธรรมเนียมรับจากการจัดการกองทุน ค่านายหน้า

จากการซื้อขายหลักทรัพย์ และรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยที่ลดลง

ซึ่งเป็นไปตามสภาวะตลาด 

 ด้านค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน่ๆ เพ่ิมขึน้จํานวน 3,709 ล้านบาท  

หรือร้อยละ 5.22 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ทําร่วมกับ

พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพ่ิมขึ้นตามปริมาณธุรกิจ 

และค่าใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้สามารถรองรบัความ

ต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ  

ต่อรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ปรับตัวดีขึ้น

เป็นร้อยละ 43.15 ซึง่สะท้อนการบรหิารจดัการค่าใช้จ่ายท่ีมปีระสทิธิภาพ

 สถานะเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย  

มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นตามหลักเกณฑ์ Basel lll 

อยู่ที่ระดับร้อยละ 18.81 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

ทัง้สิน้อยู่ทีร้่อยละ 16.84 และอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของ 

เจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นอยู่ท่ีร้อยละ 15.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 

ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด อันสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและ

เพียงพอต่อการดาํเนนิธุรกิจอย่างต่อเน่ืองท้ังภายใต้ภาวะปกตแิละภาวะ

วิกฤต โดยธนาคารมีการบริหารเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มี

โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม

 ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทของธนาคารกสิกรไทยอยู่ใน

เกณฑ์ที่น่าพอใจท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากการร่วมแรง

ร่วมใจของทุกหน่วยงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย 

จาํกดั ยังครองอนัดับ 1 ของธุรกิจจดัการกองทุนประเภทกองทนุรวม ขณะที ่

บริษทัหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) มุง่พัฒนาเครือ่งมอืทีช่่วยให้

ลูกค้าสามารถตดิตามและบรกิารจดัการพอร์ตการลงทนุได้ทุกท่ีทุกเวลา 

ด้านบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด สามารถขยายสินเชื่อใหม่ให้เติบโต

ได้ตามเป้าหมายภายใต้การแข่งขันที่สูง ควบคู่กับการรักษาคุณภาพ

สินทรัพย์ ขณะเดียวกัน บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย 

จํากัด มุ่งขยายการให้บริการลีสซิ่งและเช่าซื้อเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ใหม่และอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

ธนาคาร นอกจากนี ้บรษิทั เมอืงไทยประกันชวิีต จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมกบั 

ธนาคารกสิกรไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมี 

ส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันชีวิตรับรวมผ่านช่องทางธนาคารสูงเป็น

อันดับ 2 ของอุตสาหกรรม  

 ผลการดําเนินงานของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคาร

กสิกรไทยในปีที่ผ ่านมา สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามที่ 

มุง่หวังสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบการดําเนินงานอย่าง 

ระมัดระวังและเท่าทันความเปลี่ยนแปลง โดยตระหนักถึงความ 

ไม่แน่นอนของสถานการณ์แวดล้อมในระยะข้างหน้าและมีแผนรับมือ

ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงดูแลลูกค้าได้อย่าง 

ทนัท่วงทแีละมปีระสทิธิภาพ โดยการดาํเนนิงานต่างๆ ได้รบัการยอมรบั

อย่างกว้างขวางจากหน่วยงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อนัสะท้อนได้ 

จากรางวัลแห่งความสําเร็จมากมาย

4.2 ผลการด�าเนินงาน

 ธนาคารและบริษทัย่อยดําเนินธุรกิจตามหลกัความระมดัระวงัภายใต้ 

ภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน โดยมีแนวทางดําเนินการเชิงรุก 

ในการดแูลและให้ความช่วยเหลอือย่างต่อเนือ่งแก่ลกูค้าท่ีได้รบัผลกระทบ 

จากภาวะเศรษฐกิจและยังรอการฟื้นตัว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมธุรกิจ

ของลูกค้าให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและตอบรับโอกาสทางธุรกิจท่ีจะ 

เกิดขึน้ รวมท้ังมุง่พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงนิและผนกึกําลงักับพันธมติร

ทางธุรกิจ เพ่ือขยายฐานลูกค้าให้มีโอกาสเข้าถึงบริการในระบบการเงิน 

ทั้งลูกค้าในประเทศและลูกค้าในภูมิภาค AEC+3 ซึ่งเป็นการดําเนินงาน

ที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของธนาคาร

 ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกําไร

สุทธิจํานวน 35,770 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 2,283 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 6.00 ขณะที่กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักผลขาดทุนด้าน 

เครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้และภาษเีงนิได้มจีาํนวน 98,504 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

จากปีก่อนจํานวน 6,199 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.72 ซึ่งเกิดจากรายได้

ดอกเบีย้สทุธิเพ่ิมขึน้จํานวน 13,608 ล้านบาท หรอืร้อยละ 11.40 ส่วนใหญ่ 

เพ่ิมขึ้นตามการเติบโตของเงินให้สินเชื่อใหม่ในกลุ่มลูกค้าบุคคล 

และกลุ ่มลูกค้าผู ้ประกอบการ จากการนําเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 

ผ่านช่องทางดจิทัิลซึง่ได้นําข้อมลูมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และให้สนิเชือ่ 

ตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร นอกจากนี ้ภาวะอตัราดอกเบีย้ในประเทศที ่

ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ มผีลให้อตัราผลตอบแทนสินทรพัย์ทีก่่อให้เกิดรายได้สทุธิ 

(Net Interest Margin: NIM) สูงข้ึนเป็นร้อยละ 3.33 ในขณะที่รายได ้

ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงจํานวน 3,700 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.42 ส่วนใหญ่

เกิดจากค่าธรรมเนียมรับจากการจัดการกองทุน ค่านายหน้าจากการ 

ซื้อขายหลักทรัพย์ และรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยที่ลดลงซึ่งเป็น

ไปตามสภาวะตลาด 

 สาํหรบัค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน่ๆ เพ่ิมขึน้จํานวน 3,709 ล้านบาท  

หรือร้อยละ 5.22 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ทําร่วมกับ

พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณธุรกิจ 

และค่าใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้สามารถรองรบัความ

ต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ 

ต่อรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ปรับตัวดีขึ้น

เป็นร้อยละ 43.15

 นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณาตั้งสํารองผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) จํานวน 

51,919 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจํานวน 11,587 ล้านบาท หรอืร้อยละ 

28.73 โดยเป็นการตั้งสํารองเพิ่มขึ้นในระดับสูงสอดคล้องกับหลักความ

ระมัดระวังอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เพียงพอรองรับความเสี่ยงจากแนวโน้ม

4.1 บทสรุปผู้บริหารของรายงานค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
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	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้า รวมทั้งความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยที่ยังคงเปราะบาง ขณะเดียวกัน 

ยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพ่ิมความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ให้มีความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือลูกค้ากลุ่ม

ต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ระดับร้อยละ 154.26     

สรุปผลการด�าเนินงาน ปี 2565

ปี 2565 ปี 2564
การเปลี่ยนแปลง

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 132,998 119,390 13,608 11.40

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 40,259 43,959 (3,700) (8.42)

รวมรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 173,257 163,349 9,908 6.07

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ 74,753 71,044 3,709 5.22

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 51,919 40,332 11,587 28.73

กําไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) 35,770 38,053 (2,283) (6.00)

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 1)  14.78 15.77 (0.99) (6.28)

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2565 ปี 2564 เพิ่ม (ลด)

กําไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) 2)   0.86   0.98 (0.12)

กําไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE) 3) 7.38 8.44 (1.06)

ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM)   3.33   3.21 0.12

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ ต่อรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 43.15 43.49 (0.34)

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2565 ปี 2564 เพิ่ม (ลด)

เงนิให้สนิเชือ่ท่ีมกีารเพ่ิมข้ึนอย่างมนัียสําคญัของความเสีย่งด้านเครดติ4) ต่อเงนิให้สนิเชือ่5) 6.47   7.27 (0.80)

เงินให้สินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตและเงินให้สินเชื่อ
 ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต6) ต่อเงินให้สินเชื่อ5)

  
9.67   11.09 (1.42)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ7) ต่อเงินให้สินเชื่อ8) 3.19   3.76 (0.57)

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น9) ต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ   154.26   159.08 (4.82)

เงินให้สินเชื่อ10) ต่อเงินรับฝาก 90.77   93.20 (2.43)

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น11)   18.81 18.77 0.04

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 111)   16.84    16.49 0.35

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ร้อยละ)

(หน่วย: ร้อยละ)

1)  กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน = กําไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) หักผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายทุนหลังหักภาษีเงินได้ หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

2) อัตราส่วนคํานวณเป็นรายปี (Annualized) 
3) กําไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE) = กําไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) หักผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายทุนหลังหักภาษีเงินได้คํานวณเป็นรายปี (Annualized) หารด้วยส่วนของเจ้าของ 
   หักตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายทุนเฉลี่ยระหว่างยอดต้นไตรมาส/งวด/ปี และยอดปลายไตรมาส/งวด/ปี

4) เงินให้สินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
5) เงินให้สินเชื่อ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน และดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
6) เงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต
7) เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL gross) ได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินด้อยคุณภาพ ซึ่งไม่รวมเงินให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์และเงินให้สินเชื่อของธุรกิจประกันชีวิต
8) เงินให้สินเชื่อ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน
9) รวมค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน เงินรับฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 
10) เงินให้สินเชื่อ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
11) อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย

 อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญซึ่งสะท้อนความสามารถในการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยในปี 2565 และปี 2564 มีรายการท่ี 

สําคัญดังนี้

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสําหรับปี 2565 จํานวน 132,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 13,608 ล้านบาท หรือร้อยละ 
11.40 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อจํานวน 11,463 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.96 จากการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยและการเติบโตของเงินให้สินเชื่อใหม่ตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร นอกจากนี้ รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินเพ่ิมขึ้นจํานวน 2,836 ล้านบาท หรือร้อยละ 136.43 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยและปริมาณธุรกรรมเฉลี่ย  
ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม เพ่ิมขึ้นจํานวน 1,022 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.68 ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นกู้
ด้อยสิทธิของบริษัทย่อย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ สําหรับปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.33

074  075ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
•	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ปี 2565 ปี 2564
การเปลี่ยนแปลง

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย 151,332 135,414 15,918 11.76

      รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,914 2,078 2,836 136.43

      เงินลงทุน 23,447 22,675 772 3.41

      เงินให้สินเชื่อ 116,042 104,579 11,463 10.96

      การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 6,928 6,073 855 14.09

      อื่นๆ 1 9 (8) (91.01)

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 18,334 16,024 2,310 14.42

      เงินรับฝาก 7,748 7,380 368 4.99

      รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,325 877 448 51.17

 เงินนําส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
  และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 6,317 5,838 479 8.19

      ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 2,859 1,837 1,022 55.68

      อื่นๆ 85 92 (7) (7.76)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 132,998 119,390 13,608 11.40

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) 3.79 3.64 0.15

ต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ) 0.62 0.59 0.03

ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (ร้อยละ) 3.33  3.21 0.12

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสําหรับปี 2565 จํานวน 40,259 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 3,700 ล้านบาท หรือร้อยละ 
8.42 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ลดลงจํานวน 2,434 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.89 จากการลดลงของค่าธรรมเนียมรับจาก
การจัดการกองทุน และค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยที่ลดลง จํานวน 1,610 ล้านบาท หรือร้อยละ 
99.42 ซึ่งเป็นไปตามภาวะของธุรกิจประกันชีวิต

ปี 2565 ปี 2564
การเปลี่ยนแปลง

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 48,345 48,628 (283) (0.58)

 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 15,463 13,312 2,151  16.16

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 32,882  35,316 (2,434) (6.89)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่

    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 5,053 5,539 (486) (8.78) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (130)  817  (947) (115.97) 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 115 (694) 809 116.52

รายได้เงินปันผล 3,445 3,310 135  4.11

รายได้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 66,056 69,360 (3,304) (4.76) 

รายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ 2,123  1,290 833 64.62

หัก  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 69,285 70,979  (1,694) (2.39) 

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 40,259 43,959 (3,700) (8.42) 

ปี 2565 ปี 2564
การเปลี่ยนแปลง

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 34,602 34,481 121 0.35

ค่าตอบแทนกรรมการ 154 146 8 5.41

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 11,408 11,345 63 0.55

ค่าภาษีอากร 5,968 5,443 525 9.63

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 22,621 19,629 2,992 15.25

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ 74,753 71,044 3,709 5.22

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ ต่อรายได้
 จากการด�าเนินงานสุทธิ (ร้อยละ) 43.15 43.49 (0.34)

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ
 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ ในปี 2565 จํานวน 74,753 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 3,709 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 5.22 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ีทําร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้นตามปริมาณ
ธุรกิจ และค่าใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้สามารถรองรบัความต้องการของลกูค้า ส่งผลให้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดําเนนิงานอืน่ๆ 
ต่อรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ สําหรับปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 43.15

076  077ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
•	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย

ค้างรับ1)

ค่าเผ่ือผลขาดทุน 
ด้านเครดิต             
ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย

ค้างรับ1)

ค่าเผ่ือผลขาดทุน 
ด้านเครดิต             
ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น

ระดับที่ 1 เงินให้สินเชื่อที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
   ของความเสี่ยงด้านเครดิต 2,229,656 46,612 2,130,347 47,459

ระดับที่ 2 เงินให้สินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
   ของความเสี่ยงด้านเครดิต 188,303 46,075 201,878 51,060

ระดับที่ 3 เงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 93,344 40,842 106,187 46,253

รวม 2,511,303 133,529 2,438,412 144,772

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อจัดชั้น และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 เงินให้สินเชื่อจัดชั้น
 ธนาคารจดัชัน้คณุภาพสนิเชือ่เป็น 3 ระดบัตาม TFRS 9 ซึง่เงนิให้สนิเชือ่ระดับที ่2 จะครอบคลมุถึงเงนิให้สนิเชือ่ท่ีมคีวามเสีย่งด้านเครดติทีส่งูขึน้ 
จากวันแรกท่ีธนาคารให้สนิเชือ่แต่ยังไม่ถึงระดบัท่ีมกีารด้อยคณุภาพ โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 ธนาคารและบรษิทัย่อยมเีงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี้
และสถาบนัการเงนิรวมจาํนวน 2,911,863 ล้านบาท สาํหรบัเงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหน้ี (ไม่รวมสถาบนัการเงนิ) ทีร่วมดอกเบีย้ค้างรบัและรายได้ดอกเบีย้
ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ รวมทั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีดังนี้ 

1) รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 6.47  และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ

ทีม่กีารเพ่ิมขึน้อย่างมนัียสําคญัของความเสีย่งด้านเครดติและเงนิให้สนิเชือ่ท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดติต่อเงนิให้สนิเชือ่อยู่ทีร้่อยละ 9.67  ปรับตวัดขีึน้

จากระดับร้อยละ 7.27 และ 11.09 ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินให้สินเชื่อส�าหรับลูกหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

 ธนาคารและบริษัทย่อยมีการทําสัญญาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของลูกหนี้ด้อยคุณภาพและลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพแต่มีส่วนสูญเสีย  

โดยไม่รวมลูกหน้ีท่ีเข้ามาตรการช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงมียอดเงินให้สินเชื่อตามบัญชีก่อนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในปี 2565 

จํานวน 21,626 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจํานวน 668 ล้านบาท 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 ธนาคารและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สําหรับปี 2565 จํานวน 51,919 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 11,587 

ล้านบาท หรือร้อยละ 28.73 โดยเป็นการตั้งสํารองในระดับสูงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพ่ิมความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ให้มีความพร้อม 

ในการดแูลช่วยเหลอืลกูค้ากลุม่ต่างๆ ตามยทุธศาสตร์ของธนาคาร ส่งผลให้อตัราส่วนผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ต่อเงนิให้สนิเชือ่เฉลีย่

สําหรับปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 2.11 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 1.73 และมีอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให ้

สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ระดับร้อยละ 154.26 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ปี 2565 ปี 2564
การเปลี่ยนแปลง

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 51,919 40,332 11,587 28.73

อัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 ต่อเงินให้สินเชื่อเฉลี่ย (ร้อยละ) 2.11 1.73 0.38

(หน่วย: ล้านบาท)

 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จํานวน 133,529 ล้านบาท 

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย

 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ จํานวน 92,536 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.19 ของเงินให้สินเชื่อ
ที่รวมสถาบันการเงิน และธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ จํานวน 88,047 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 3.19 ของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน  
ดังนี้

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารและบริษัทย่อย 92,536 104,036

ร้อยละของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน 3.19 3.76

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคาร  88,047 101,200

ร้อยละของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน 3.19 3.81

(หน่วย: ล้านบาท)

 ทรัพย์สินรอการขาย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรอการขายสุทธิ จํานวน 51,007 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของสินทรัพย์รวม
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ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
•	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

4.3 ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์   
 สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2565 มีจํานวน 4,246,369 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2564 จํานวน 142,970 ล้านบาท 
หรอืคิดเป็นร้อยละ 3.48 ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ และเงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี ้ในขณะทีเ่งนิลงทนุสทุธิ
ลดลง โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้ 

• รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ ณ สิ้นปี 2565 มีจํานวน 502,536 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2564 จํานวน 82,042 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 19.51 ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร

• เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ณ สิ้นปี 2565 มีจํานวน 2,495,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2564 จํานวน 73,264 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.03 
ส่วนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อตามกลยุทธ์ของธนาคาร

• เงินลงทุนสุทธิ ณ สิ้นปี 2565 มีจํานวน 973,358 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2564 จํานวน 57,176 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.55 ส่วนใหญ่ 
เกิดจากการขายพันธบัตรรัฐบาล

โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน

31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

 เงินลงทุนสุทธิ

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

  เงินสด     

    สินทรัพย์อื่น

  เงินรับฝาก

  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 

  หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

  หนี้สินอื่น 
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 (หน่วย : ล้านบาท)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
 หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2565 มีจํานวน 3,679,289 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2564 จํานวน 112,565 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3.16 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก ในขณะที่ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลง โดย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ มีดังนี้

• เงินรับฝาก ณ สิ้นปี 2565 มีจํานวน 2,748,685 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2564 จํานวน 150,055 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.77 ส่วนใหญ่
เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากออมทรัพย์

• ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ณ สิ้นปี 2565 มีจํานวน 67,897 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2564 จํานวน 35,989 ล้านบาท หรือร้อยละ 
34.64 ส่วนใหญ่เกิดจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และการไถ่ถอนตราสารทางการเงินประเภทด้อยสิทธิ
ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ก่อนครบกําหนด

• รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ สิ้นปี 2565 มีจํานวน 155,240 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2564 จํานวน 31,209 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 16.74 เกิดจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร

 ทั้งนี้ ส่วนของเจ้าของ (เฉพาะส่วนของธนาคาร) ณ สิ้นปี 2565 มีจํานวน 503,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 26,556 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.57 
จาก ณ สิ้นปี 2564 โดยส่วนใหญ่เกิดจากกําไรสุทธิหลังหักการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2564 

31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564
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เบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนที่วัดมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 
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เบ็ดเสร็จอื่น

  ตราสารทุน

   ตราสารหนี้ต่างประเทศ   

  ตราสารหนี้ภาคเอกชน     

 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
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วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
•	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวม ประกอบด้วย หนี้สินจํานวน 3,679,289 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของจํานวน 

567,080 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของเจ้าของ (เฉพาะส่วนของธนาคาร) จํานวน 503,270 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เฉพาะ

ส่วนของธนาคาร) เท่ากับ 7.31 เท่า โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สินที่สําคัญ ได้แก่ เงินรับฝาก ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจํานวน 

2,748,685 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.73 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด สําหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน รวมทั้งตราสารหนี้ที่ออก

และเงินกู้ยืมนั้น มีสัดส่วนร้อยละ 3.66 และร้อยละ 1.60 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดตามลําดับ

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่ส�าคัญของธนาคารและบริษัทย่อย

ระยะ
เวลา

เงินรับฝาก  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ1)

31 ธ.ค. 2565 ร้อยละ 31 ธ.ค. 2564 ร้อยละ 31 ธ.ค. 2565 ร้อยละ 31 ธ.ค. 2564 ร้อยละ

≤ 1   ปี 2,721,860 99.02 2,581,587 99.34 1,078,144 42.93 980,901 40.23

> 1 - 5  ปี 26,825 0.98 17,043 0.66 614,164 24.46 529,714 21.72

> 5   ปี - - - - 818,995 32.61 927,797 38.05

รวม 2,748,685 100.00 2,598,630 100.00 2,511,303 100.00 2,438,412 100.00

(หน่วย: ล้านบาท)

1) รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

 จํานวนเงินรับฝากที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี มีจํานวนมากกว่าเงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่งถือว่าเป็นปกติของธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ทั่วไปในประเทศไทย โดยเงินรับฝากส่วนใหญ่ของธนาคารมีแนวโน้มอยู่กับธนาคารเป็นเวลานานกว่าระยะเวลาตามสัญญา ทําให้ธนาคารสามารถ
ใช้เป็นแหล่งเงินสนับสนุนการให้สินเชื่อได้
 ธนาคารและบริษัทย่อยมีแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่สําคัญ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจํานวน 2,495,077 ล้านบาท ทําให้
อัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากของธนาคารคิดเป็นร้อยละ 90.77 สําหรับสภาพคล่องส่วนท่ีเหลือ ธนาคารนําไปลงทุนในสินทรัพย์สภาพ
คล่องต่างๆ อนัได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ สินทรพัย์ทางการเงินทีวั่ดมลูค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน รวมท้ังเงนิลงทุน
ในหลักทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด          
 เงินสดของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจํานวน 57,115 ล้านบาท ลดลงจํานวน 2,857 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 
สิ้นปีก่อน โดยมีเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้   

• เงนิสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 504 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่เกิดจากกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์
และหนีส้นิดําเนนิงานจํานวน 106,893 ล้านบาท และการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิดําเนนิงานทีสํ่าคญั อนัได้แก่ เงนิรบัฝาก เพ่ิมขึน้  
125,080 ล้านบาท หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น 35,945 ล้านบาท หนี้สินอนุพันธ์ เพิ่มขึ้น 16,687 ล้านบาท ขณะที่รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  
(หน้ีสนิ) ลดลง  37,361 ล้านบาท ตราสารหนีที้อ่อกและเงินกู้ยืมระยะส้ัน ลดลง 11,896 ล้านบาท อกีท้ังเงินให้สินเชือ่แก่ลูกหน้ี เพ่ิมขึน้ 157,211 
ล้านบาท รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เพิ่มขึ้น 69,608 ล้านบาท สินทรัพย์อนุพันธ์ เพิ่มขึ้น 26,975 ล้านบาท สินทรัพย์อื่น 
เพ่ิมข้ึน 8,180 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ลดลง 14,135 ล้านบาท และทรัพย์สิน 
รอการขาย ลดลง 12,752 ล้านบาท

• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 25,777 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจํานวน 218,706 ล้านบาท และเงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
จํานวน 85,830 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจํานวน 149,194 
ล้านบาท เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อเงนิลงทนุทีว่ดัมูลคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหน่ายจํานวน 107,929 ล้านบาท เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อเงนิลงทนุในบรษิัทย่อย 
จํานวน 6,684 ล้านบาท เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 5,153 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า จํานวน 5,037 ล้านบาท และเงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จํานวน 4,799 ล้านบาท

• เงนิสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิจํานวน 29,128 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายชําระคนืตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมระยะยาว 
จํานวน 21,504 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จํานวน 7,700 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ระยะยาวจํานวน 2,929 ล้านบาท     

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน   
 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพันของธนาคารและบริษัทย่อยประกอบด้วย   

31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564

การรับอาวัลตั๋วเงินและการคํ้าประกันการกู้ยืมเงิน 18,431 29,263

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกําหนด 47,898 42,952

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 38,491 36,469

ภาระผูกพันอื่น 744,206 741,818

รวม 849,026 850,502

(หน่วย: ล้านบาท)

4.4 เงินให้สินเชื่อและเงินรับฝาก

เงินให้สินเชื่อ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดเงินให้สินเชื่อตามงบการเงินรวมของธนาคาร จํานวน 2,495,077 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น

จํานวน 73,264 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.03 จากยอดสินเชื่อจํานวน 2,421,813 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 เงินให้สินเชื่อตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคล คิดเป็นร้อยละ 59.06 ของเงิน

ให้สินเชื่อทั้งหมด และหากพิจารณาตามวงเงินให้สินเชื่อ ลูกค้าที่มีวงเงินกู้ยืมมากกว่า 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.27 ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด  

เงินให้สินเชื่อจ�าแนกตามประเภทผู้กู้ และวงเงินให้สินเชื่อ

นิติบุคคล

ไม่เกิน 20 ล้านบาท มากกว่า 20 ล้านบาท

บุคคลธรรมดา

ณ 31 ธ.ค. 2565

ณ 31 ธ.ค. 2565

ณ 31 ธ.ค. 2564

ณ 31 ธ.ค. 2564

ประเภทของผู้กู้

วงเงินให้สินเชื่อ
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082  083ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
•	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

เงินให้สินเชื่อแยกตามกลุ่มธุรกิจลูกค้า

31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ1) กลุ่มลูกค้าบุคคล2) กลุ่มลูกค้าธุรกิจ1) กลุ่มลูกค้าบุคคล2)

 เงินให้สินเชื่อ 1,660,279 702,856 1,609,411 711,243

(หน่วย: ล้านบาท)

หมายเหตุ: 
1) กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ประกอบด้วย ลูกค้าผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจในนามบริษัทจดทะเบียนและในนามบุคคลธรรมดา รวมถึงรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน ฯลฯ โดยธนาคารให้บริการทางการเงิน ได้แก่ เงินกู้ 
 ระยะยาว เงินทุนหมุนเวียน การออกหนังสือคํ้าประกัน บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ การร่วมให้สินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น (Syndicated Loan) การจัดการสภาพคล่องแบบครบวงจร (Cash Management  
 Solution) รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจตั้งแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า (Value Chain Solution)
2) กลุ่มลูกค้าบุคคล ได้แก่ ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร ได้แก่ บัญชีเงินฝาก บัตรเดบิต บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บริการด้านการลงทุนและที่ปรึกษาด้านการ 
 ลงทุน รวมถึงบริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ

เงินให้สินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

 สนิเชือ่กลุม่ลกูค้าธุรกิจ (ธุรกิจลกูค้าบรรษทัและธุรกิจลูกค้าผูป้ระกอบ

การ) ณ สิ้นปี 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 50,868 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.16 

จาก ณ สิ้นปี 2564 

 สินเชื่อธุรกิจบรรษัทขยายตัวดีจากสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวใน

กลุ่มสถาบันการเงิน อุตสาหกรรมพาณิชย์ อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมเคมีและเคมีภัณฑ์ 

 ในขณะท่ีสนิเชือ่ในกลุม่ลกูค้าผูป้ระกอบการหดตวัลงเลก็น้อย อกีท้ัง

ยังมผีลของการตัดขายหน้ีให้กับบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ทีธ่นาคารร่วมทุน

เพื่อบริหารจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพ 

 อย่างไรก็ดี ธนาคารยังคงนําเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายเพ่ือให้

ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า โดยอํานวยความสะดวกในการ

สมคัรสนิเชือ่ผ่านช่องทางดจิทัิล ภายใต้การกาํหนดราคาตามความเสีย่ง

ของลกูค้า ซึง่ได้นําข้อมลูธุรกรรมอืน่มาร่วมประเมนิความสามารถในการ

ชําระหน้ีของลูกค้า เพ่ือให้ธนาคารสามารถพิจารณาสินเช่ือให้กับลูกค้า 

ทีม่ศีกัยภาพแต่มข้ีอจํากัดด้านการเงินให้ได้รบัโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนมากขึ้น 

เงินให้สินเชื่อกลุ่มลูกค้าบุคคล

 สินเชื่อกลุ่มลูกค้าบุคคล ณ สิ้นปี 2565 ปรับตัวลดลงจาก ณ สิ้นปี 

2564 จํานวน 8,387 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.18 อันเป็นผลจากสินเชื่อ

เพ่ือทีอ่ยู่อาศยัชะลอตวัตามยอดสนิเชือ่ใหม่ทีล่ดลงเนือ่งจากการแข่งขนั 

ทางการตลาด อย่างไรก็ตาม สนิเชือ่บตัรเครดติยังมกีารใช้จ่ายอย่างต่อเนือ่ง  

ขณะท่ีสินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวต่อเน่ืองจากการสมัครสินเชื่อด้วย 

ตนเองผ่าน K PLUS และการใช้ข้อมูล (Data Analytic) ในการวิเคราะห์

สถานะของลกูค้าในทุกมติิ ซึง่ส่งผลให้ธนาคารสามารถนาํเสนอสนิเชือ่ได้

อย่างเหมาะสมและขยายฐานการเข้าถึงลูกค้าจํานวนมาก

บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ บัตรที่ให้สิทธิประโยชน์มากมาย
เมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านช้อปปี้

เงินรับฝาก

เงินรับฝากแยกตามประเภทบัญชี

สัดส่วน
(ร้อยละ)

ยอดเงินรับฝาก การเปลี่ยนแปลง

31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

เงินรับฝากรวม 100.00 2,748,685 2,598,630 150,055 5.77

 เงินรับฝากกระแสรายวัน 5.76 158,343 161,303 (2,960) (1.84)

 เงินรับฝากออมทรัพย์ 75.83 2,084,414 1,960,581 123,833 6.32

 เงินรับฝากประจํา 18.41 505,928 476,746 29,182 6.12

(หน่วย: ล้านบาท)

 ภาพรวมการแข่งขันด้านเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในปี 2565 

ยังอยู่ในระดับต่ําต่อเน่ืองจากปีที่แล้ว เน่ืองจากธนาคารพาณิชย์บริหาร

จดัการสภาพคล่องให้สอดคล้องกับการขยายตวัของเงนิให้สนิเชือ่ ภายใต้ 

ทิศทางการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศจากร้อยละ 0.50 

ณ สิ้นปี 2564 เป็นร้อยละ 1.25 ณ สิ้นปี 2565 และยังมีแนวโน้มปรับขึ้น

ต่อเนื่องในปี 2566 

 ธนาคารยังคงดาํเนนิกลยุทธ์รักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

เพียงพอรองรับการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ ควบคู่ไปกับการบริหาร 

จดัการต้นทนุเงนิฝากอย่างมปีระสทิธิภาพและสามารถแข่งขนัในตลาดได้  

โดยคํานึงถึงการกระจายสัดส่วนเงินรับฝากจากลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่าง

สมดุล เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของธนาคารในการเป็นธนาคารแห่ง

ความยั่งยืน และการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

 โดยในปี 2565 ธนาคารได้นําเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากประจําพิเศษที ่

มอีตัราดอกเบีย้อยูใ่นระดบัทีส่ามารถแข่งขนัได้ตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  

เพ่ือเป็นทางเลอืกให้กับลกูค้าและใช้เป็นเครือ่งมอืในการระดมทนุในการ 

บริหารจัดการสภาพคล่องของธนาคาร รวมท้ังจัดกิจกรรมส่งเสริมการ 

เปิดบญัชเีงินฝากออมทรพัย์อเิล็กทรอนกิส์ (K-eSavings) อาท ิการออกบธู 

ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและองค์กรพันธมิตร โดย

แนะนําขัน้ตอนการเปิดบญัชเีงนิฝาก K-eSavings พร้อมยืนยันตวัตนและ 

ผกูบญัชกัีบแอพพลเิคชัน่ทีเ่ป็นแพลตฟอร์มขององค์กรพันธมติร นอกจากนี้  

ยังมกิีจกรรมส่งเสรมิการตลาดร่วมกับตวัแทนธนาคาร (Banking Agent)  

เช่น การมอบคปูองอเิลก็ทรอนิกส์ให้แก่ลูกค้าท่ีเปิดบัญชเีงนิฝาก K-eSavings  

และยืนยันตัวตนผ่านตัวแทนธนาคาร 

 ทั้งน้ี ธนาคารมีระบบป้องกันความเสี่ยงกรณีเปิดบัญชีเงินฝากด้วย

การสวมตัวตนของบุคคลอื่นเพ่ือใช้เป็นช่องทางในการผ่องถ่ายเงินท่ีได้

รับจากการทุจริต โดยกําหนดให้ลูกค้าถ่ายภาพตนเองด้วยวิธีเซลฟีและ

ยนืยนัตวัตนผา่นระบบการจดจําใบหน้า (Facial Recognition) ก่อนการ

เปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์อเิลก็ทรอนกิส์ทุกครัง้ นอกจากนี ้ธนาคารยัง

ให้ความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการให้ดีย่ิงขึ้น โดยสามารถแจ้ง

เรื่องขอรับมรดกและรอรับการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ให้ไว้กับ

ธนาคาร พร้อมบริการแจ้งผลการโอนเงินผ่าน SMS  

ธนาคารพัฒนาบริการเปิดบัญชีเงินฝากธุรกิจในยุคดิจิทัล
ด้วยระบบยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS  ยืนยันตัวตนสําเร็จ เปิดใช้งานได้ทันที 

ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจ

084  085ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
•	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

โครงสร้างรายได้หลักจากการบริหารเงิน 
(ส�าหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

ปี 2565 ปี 2564
การเปลี่ยนแปลง

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ยรับ1)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน2) 32.73 2,751 1,873 878 46.88

เงินลงทุน 67.27 5,653 4,967 686 13.81

รวม 100.00 8,404 6,840 1,564 22.87

(หน่วย: ล้านบาท)

4.5 การบริหารเงิน

 ธุรกรรมการกู้ยืมระหว่างธนาคารประเภทข้ามคืนในปี 2565 มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.65 ต่อปี เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในปี 2564 

ที่อยู่ในระดับเฉลี่ยร้อยละ 0.44 ต่อปี ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามมติคณะกรรมการนโยบายการเงิน รวม 

 3 ครั้ง ครั้งละร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.50 ต่อปี ณ สิ้นปี 2564 เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี ณ สิ้นปี 2565

  ธนาคารมีแนวทางในการบริหารพอร์ตการลงทุนที่คํานึงถึงการดํารงสภาพคล่องเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเป็นเป้าหมายหลัก โดย

กําหนดกลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซึ่งในปี 2565 ธนาคารกลางสหรัฐฯได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 7 ครั้ง สู่ระดับกรอบนโยบายที่ร้อยละ 4.25-4.50 ณ สิ้นปี 2565 

เทียบกับกรอบนโยบายที่ร้อยละ 0.00 - 0.25 ณ สิ้นปี 2564 จึงก่อให้เกิดความผันผวนและส่งผ่านแรงกดดันไปยังอัตราดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตร

สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และตลาดพันธบัตรอื่นทั่วโลกรวมถึงพันธบัตรไทย ดังนั้น ธนาคารจึงจัดการภาพรวมการถือครองพันธบัตรของพอร์ตการลงทุน

ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มสูงขึ้น โดยปรับลดอายุเฉลี่ยของพันธบัตรที่ถือครองในปี 2565 เพื่อจํากัดผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย

รายได้หลักจากการบริหารเงิน

หมายเหตุ:  
1)   เป็นตัวเลขในเชิงการจัดการ 
 2)   รวมรายการเงินให้สินเชื่อ

 รายได้ดอกเบี้ยรับในปี 2565 รวมเป็นจํานวน 8,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จํานวน 1,564 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 22.87 โดยมี

สาเหตุหลักจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับตัวขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง 
 ธนาคารดํารงเงินฝากกระแสรายวันท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดโดยเฉลี่ยรายปักษ์แล้วไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 1.00 ของยอดเงินฝากและ 

เงินกู้ยืมบางประเภท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารมีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและเงินสดที่ศูนย์เงินสด รวมเป็นจํานวน 27,735 

ล้านบาท

4.6 ผลการด�าเนนิงานบรษัิทของธนาคารกสกิรไทย และบรษัิท เมืองไทยประกันชวีติ จ�ากัด (มหาชน)

ผลการด�าเนินงานบริษัทของธนาคารกสิกรไทย1) และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ผลการด�าเนินงาน ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ 1,489,097 1,575,362 1,477,369

ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) 18.10 18.00 17.84

บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย ปริมาณการซื้อขาย 1,021,116 1,517,385 1,119,047

ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) 3.00 3.70 3.75

บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย ยอดคงค้างสินเชื่อ 137,366 121,166 114,895

บจก.แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย ยอดคงค้างสินเชื่อ 24,314     25,149    25,106

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตรับรวม 61,8312) 72,977 75,327

ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) 11.462) 11.88 12.55

(หน่วย: ล้านบาท)

หมายเหตุ:  1) ไม่รวม บจก. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เนื่องจากเป็นบริษัทที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
   2) ข้อมูล 11 เดือนแรกปี 2565

 ในปี 2565 บรษิทัของธนาคารกสกิรไทย และบรษิทั เมอืงไทยประกัน

ชวิีต จํากัด (มหาชน) มภีาพรวมผลการดําเนนิงานเป็นท่ีน่าพอใจทัง้ในเชงิ

ปรมิาณและเชงิคณุภาพ อนัเนือ่งมาจากการร่วมแรงร่วมใจของธนาคาร

กสกิรไทย บรษิทัของธนาคารกสกิรไทย และบรษิทั เมอืงไทยประกันชวิีต 

จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด ณ สิ้นปี 2565 

บรษิทัมสีนิทรพัย์ภายใต้การจดัการเป็นอนัดบั 1 ในประเภทธุรกิจจดัการ

กองทุนรวม ด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 21.85 และมีส่วนแบ่งการ 

ตลาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมดที่ร้อยละ 18.10 อันเป็น 

ผลจากความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

กองทุนรวมทีห่ลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลอืกและตอบโจทย์ความต้องการ

ลงทุนของลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า  

 ในปี 2565 บรษิทัได้เข้าร่วมลงนามแนวทางการเปิดเผยข้อมลูทางการ

เงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-Related 

Financial Disclosures: TCFD) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดําเนิน

ธุรกิจอย่างย่ังยืนที่ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม และ

ธรรมาภิบาล (ESG) โดยเป็นการต่อยอดการเข้าร่วมลงนามรับหลักการ

ลงทุนที่มีความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment: 

PRI) ในปี 2564 ทัง้นี ้นอกจากการนําหลกัการ ESG มาปรบัใช้กับกองทุน

ภายใต้การจัดการในทุกประเภทของสินทรัพย์ (ยกเว้น Passive Funds)  

เพ่ือประคองผลการดําเนินงานท่ีดีในช่วงตลาดผันผวนแล้ว บริษัทยัง 

กองทุนเปิดเค Climate Transition (K-CLIMATE) 
กองทุนแรกในไทยที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีส่วนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะ Climate Change

086  087ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
•	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

นําเสนอกองทุนทางเลือกที่มีกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับ ESG โดยตรง จํานวน  

4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค Climate Transition (K-CLIMATE)  

กองทุนเปิดเค Sustainable (K-SUSTAIN) กองทุนเปิดเค พอสซทิฟี เชนจ์  

หุ ้นทุน (K-CHANGE) และกองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพ่ือ 

การเลีย้งชพี (KTHAICGRMF) ซึง่ได้รบัความเห็นชอบให้เป็นกองทุนรวม 

เพ่ือความย่ังยืน (SRI Fund) ในปี 2565 จากสํานกังานคณะกรรมการกํากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 นอกจากนี้ บริษัทมีแนวทางปรับปรุงช่องทางการขาย โดยร่วมกับ 

ธนาคารกสิกรไทยในการพัฒนาผู้ขายกองทุนให้มีประสิทธิภาพและมี 

คณุสมบตัถูิกต้องตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุน 

การขาย และพัฒนาช่องทางดจิทัิลสําหรบัให้ข้อมลูและแนะนําการลงทุน 

ในรปูแบบท่ีเข้าถึงลกูค้าได้ง่ายย่ิงขึน้ ผ่านเวบ็ไซต์ สือ่ออนไลน์ แอพพลเิคช่ัน  

K PLUS และ K-My Funds ตลอดจนพัฒนาบรกิารทีลู่กค้าสามารถดําเนิน

การได้ด้วยตนเอง (Self-Service) เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและตอบสนอง

ความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  

 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2565 บริษัท

มีปริมาณการซื้อขายรวมอยู่ที่ 1.02 ล้านล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการ

ตลาดที่ร้อยละ 3.00 โดยได้พัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและ

บรหิารจดัการพอร์ตการลงทนุของลกูค้า ตลอดจนการให้ความรูด้้านการ

ลงทนุผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนือ่ง ซึง่ทําให้บรษิทัสามารถส่งมอบ 

ผลติภณัฑ์และบรกิารท่ีเป็นเลิศให้แก่ลกูค้า และช่วยให้ลกูค้าสามารถเข้าถึง 

ข้อมูลการลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา 

 บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ�ากัด ในปี 2565 บริษัทสามารถทํากําไร

เพ่ิมข้ึนเป็นปีท่ี 2 ตดิต่อกัน โดยมยีอดสนิเชือ่คงค้างเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.37 

เมื่อเทียบกับปี 2564 สอดคล้องกับยอดจําหน่ายรถยนต์ในประเทศท่ี 

ฟ้ืนตวัขึน้หลงัการผ่อนคลายนโยบายการควบคมุโรคโควิด 19 และการทยอย 

เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีส่วนแบ่งการตลาดของสินเชื่อให้

เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 5.00 

 ท้ังน้ี บรษิทัมนีโยบายให้บรกิารสนิเชือ่รถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท (xEV) 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบาย Go Green ของธนาคาร โดยร่วมมือกับ

บริษัทผู้ผลิตและผู้ขายรถยนต์ไฟฟ้ารายใหม่ๆ ให้บริการสินเชื่อบรรษัท 

และสินเชื่อรายย่อยสําหรับลูกค้าท่ีต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ 

บริษัทยังมุ่งขยายสินเชื่อประเภทท่ีได้รับผลตอบแทนสูง (High Yield) 

เช่น สนิเชือ่รถช่วยได้ในกลุม่ลกูค้าตัวเลก็ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารรายได้  

รวมถึงสินเชื่อรีไฟแนนซ์ในกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท โดยลดเอกสาร

และขั้นตอนการขอสินเชื่อ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใช้บริการและ

อนุมัติวงเงินได้รวดเร็วทันใจย่ิงขึ้น ตลอดจนสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว โดย

พัฒนาความร่วมมอืกับผูใ้ห้บรกิารซือ้ขายรถยนต์มอืสองออนไลน์มากขึน้  

พร้อมทัง้ปรบัลดขัน้ตอนการขอสนิเชือ่และเพ่ิมความรวดเรว็ในการบริการ 

 บรษัิท แฟคเตอร ีแอนด์ อีควปิเมนท์ กสกิรไทย จ�ากัด ให้บรกิาร

ลีสซิ่งและเช่าซื้อเครื่องจักร โดยมียอดคงค้างสินเชื่อปี 2565 อยู่ที่ระดับ 

24,314 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงมุ่งสร้างพันธมิตรกับกลุ่มผู้จําหน่าย

เครื่องจักรอย่างต่อเน่ือง และได้เพ่ิมสัดส่วนการให้บริการสินเชื่อลีสซิ่ง

และเช่าซือ้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรมใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยีดจิทิลั ซอฟต์แวร์ 

อุตสาหกรรมการแพทย์ และร่วมกับธนาคารในการสนับสนุนสินเชื่อ

อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด เช่น Solar Rooftop บนหลังคาโรงงาน 

ออฟฟิศ และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) เป็นต้น

 บรษัิท เมืองไทยประกันชวีติ จ�ากัด (มหาชน) มุง่เน้นความร่วมมอื 

กับธนาคารกสิกรไทย เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตและสุขภาพที่

มีความหลากหลาย และเพิ่มทางเลือกในการรับความคุ้มครองที่ตรงกับ

ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มในระดับปัจเจกบุคคล โดยในรอบ 11 

เดือนแรก ปี 2565 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันชีวิตรับรวม

จากช่องทางขายประกันผ่านธนาคาร ร้อยละ 17.01 เป็นอันดับที่ 2 ของ

อุตสาหกรรม 

 สาํหรบัผลติภัณฑ์ท่ีพัฒนาร่วมกับธนาคารกสกิรไทย ได้แก่ ผลติภัณฑ์

ประกันชีวิตและสุขภาพ “อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus)” และ  

“ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus)” ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน 

“ป่วยหายห่วง” และผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้าย “แคร์ พลัส (Care Plus)” 

ที่คุ้มครองค่ารักษาโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ นอกจากน้ี ยังมี

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพ่ือสะสมทรัพย์ 3/2 แบบประกันชีวิตเพ่ือสะสม

ทรัพย์ 5/3 รวมถึงแบบประกันชีวิตเพ่ือสะสมทรัพย์ 315 มีเงินปันผล 

(Global) ตลอดจนแบบประกันชวิีตเพ่ือคุม้ครองตลอดชพี 99/1 (มเีงนิคนื

ทุกปี) และแบบประกันชีวิตควบการลงทุน 615 mGrow (Unit Linked) 

เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการให้ความคุ้มครองและผลตอบแทน

ที่แตกต่างกัน 

 ทัง้น้ี บรษิทัมแีนวทางขยายช่องทางการขายในช่องทางดจิทิลัเพ่ิมขึน้ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ลกูค้าท่ีเปลีย่นแปลงไป และช่วยให้ลกูค้า

เข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้ง่ายขึ้น โดยนําเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ แบบประกันชีวิต OnePlus 10/1 บน K PLUS 

และความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย รวมท้ังความ

คุม้ครองประกันชวิีตและสขุภาพ D Health Easy Care บนเวบ็ไซต์บรษิทั  

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนากระบวนการขายแบบ Digital face-to-face 

 เพ่ิมเตมิ โดยมบีรกิารใหม่ K Payment Link ให้กับลกูค้าสามารถชาํระเงนิได้ 

สะดวก ปลอดภัย ตรวจสอบได้ ภายใต้แนวทางการให้บริการอย่างเป็น

ธรรม (Market Conduct) และการพัฒนาบริการพิเศษเพื่อให้ข้อมูลและ 

ความรู้ด้านสถานการณ์การลงทุน (Unit Linked Portfolio Review)  

รวมถึงบรกิารบรหิารพอร์ตการลงทนุ MTL Portfolio Management Service  

โดยผูจ้ดัการกองทุนมอือาชพี แก่ลกูค้าทีม่กีรมธรรม์ประกันชวิีตควบการ

ลงทนุ อกีทัง้เพ่ิมช่องทางแจ้งเตอืนการต่ออายุกรมธรรม์และการชาํระเบีย้

ประกันผ่าน K PLUS รวมถึงการแนะนําแอพพลเิคชัน่ MTL Click ท่ีลูกค้า

สามารถทํารายการได้ด้วยตนเอง

4.7 เงินกองทุนตามกฎหมาย 

 ธนาคารตระหนกัถงึความสําคญัของเงนิกองทนุ ในฐานะท่ีเป็นแหล่ง

เงนิทนุสาํคญัทีส่ะท้อนถึงความมัน่คงแข็งแกร่งทางการเงนิและความน่า

เชื่อถือของสถาบันการเงินนั้นๆ จึงได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการ

เงินกองทุนตามหลักสากล โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน

ทําหน้าท่ีวางแผนและดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน และมีคณะ

กรรมการกํากับความเสี่ยงทําหน้าที่กํากับดูแลให้การบริหารจัดการเงิน

กองทนุของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ นอกจากนี้  

ธนาคารยังมีการวางแผนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน

ในอนาคต โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ แผนธุรกิจของธนาคาร และ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎเกณฑ์ทางการท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนมีการ

ทดสอบภาวะวิกฤตอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าธนาคารมเีงนิกองทุน

เพียงพอรองรับการดําเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

 ณ สิ้นปี 2565 กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีเงินกองทุน

ตามกฎหมายตามหลกัเกณฑ์ Basel III ท้ังสิน้ จํานวน 516,588 ล้านบาท 

แบ่งเป็น เงนิกองทนุชัน้ที ่1 จาํนวน 462,436 ล้านบาท (เงนิกองทุนชัน้ที ่1  

ที่เป็นส่วนของเจ้าของ จํานวน 435,662 ล้านบาท) และเงินกองทุนชั้นที่ 

2 จํานวน 54,152 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

รวมเท่ากับร้อยละ 18.81 ซึ่งสูงกว่าอัตราขั้นตํ่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม

ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ทีร้่อยละ 12.00 และอตัราส่วน

เงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 16.84 (อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่

เป็นส่วนของเจ้าของ เท่ากับร้อยละ 15.86) ซึ่งสูงกว่าอัตราขั้นตํ่าและ 

เงินกองทุนส่วนเพ่ิม ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ท่ีร้อยละ 

9.50 และร้อยละ 8.00 ตามลําดับ

ภาพรวมหลักเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุน 
 หลังวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก คณะกรรมการด้านการกํากับดูแล 

ภาคการธนาคารในระดับสากล (Basel Committee on Banking  

Supervision: BCBS) ได้ปรับปรุงเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุน  

Basel III เพ่ือให้ระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพมากข้ึน สามารถ

รองรบัความเสียหายทีอ่าจเกิดขึน้ได้ โดยกําหนดให้สถาบนัการเงนิดํารง 

เงนิกองทนุทีม่คุีณภาพและปริมาณสูงขึน้ ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้

พิจารณานําหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ในประเทศไทย ดังสรุปสาระ

สําคัญของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนเงินกองทุนได้ดังนี้

ประกันชีวิต OnePlus 10/1 ลดหย่อนภาษีได้สบาย
จ่ายหนเดียว คุ้มครองยาว 10 ปี

088  089ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
•	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง1)

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย2)  

อัตราส่วนเงินกองทุน
ตามกฎหมาย

Basel III 

ขั้นต�่าและ
ส่วนเพิ่ม3) ตามที่

ธปท. ก�าหนด

31 ธ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 31 มี.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 9.50 16.84 17.21 16.39 16.35 16.49

			อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	
       ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 8.00 15.86 16.20 15.38 15.31 15.46

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 - 1.97 1.98 1.98 1.99 2.28

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 12.00 18.81 19.19 18.37 18.34 18.77

อัตราส่วนเงินกองทุน
ตามกฎหมาย

Basel III 

ขั้นต�่าและ
ส่วนเพิ่ม3) ตามที่

ธปท. ก�าหนด

31 ธ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 31 มี.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 9.50 15.96 16.14 15.26 15.33 15.42

			อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่	1 
       ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 8.00 14.93 15.08 14.20 14.24 14.32

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 - 2.06 2.08 2.08 2.11 2.41

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 12.00 18.02 18.22 17.34 17.44 17.83

(หน่วย: ร้อยละ)

(หน่วย: ร้อยละ)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ:
1) ไม่นับรวมกําไรสุทธิของแต่ละงวด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้รวมกําไรสุทธิของงวดแรกเป็นเงินกองทุนหลังจากผ่านการประชุมคณะกรรมการธนาคารตามข้อบังคับของธนาคาร และรวมกําไรสุทธิ 
 ของงวดครึ่งปีหลังเข้าเป็นเงินกองทุนหลังจากผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีมีผลขาดทุนสุทธิจะต้องนําไปหักทันที ณ วันสิ้นงวดบัญชี
2) กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หมายถึง กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย บริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อ 
 ธนาคารกสิกรไทย บบส.เพทาย และบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
3) ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ธนาคารดํารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม 2 ประเภท ประกอบด้วย 
 -  เงนิกองทนุส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรบัผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer): ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ธนาคารดํารงอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ เพ่ิมเติมอกีเกินกว่าร้อยละ 2.50
 -  เงินกองทุนส่วนเพิ่มสําหรับธนาคารที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs Buffer): ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ธนาคารที่จัดเป็น D-SIBs ดํารง 
  อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายในรูปของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของอีกร้อยละ 1.00

การวัดผลงานในรูปของผลตอบแทนต่อเงินกองทุนเม่ือ
ปรับค่าความเสี่ยงแล้ว (Risk-Adjusted Return on Capital: 
RAROC) และผลก�าไรในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Profit: EP) 

 ในปี 2565 ธนาคารยังคงมุ่งเน้นนําหลักการบริหารจัดการเชิงมูลค่า 

(Value-based Management: VBM) มาเป็นแนวทางการดาํเนินงาน โดย

มอีงค์ประกอบหลกั 2 ส่วน คอื การสร้างมลูค่าบรรษทั (Corporate Value 

Creation) ควบคู่กับการดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้

กับผูถื้อหุ้นในระยะยาวตามเป้าหมายขององค์กร โดยพิจารณาจากอัตรา

ผลตอบแทนต่อเงินกองทุนเมื่อปรับค่าความเสี่ยงแล้ว (RAROC) และ 

ผลกาํไรเชงิเศรษฐศาสตร์ (EP) ซึง่เป็นผลกําไรสทุธิหลงัปรบัค่าต้นทุนของเงนิ 

กองทุนตามความเสี่ยงแล้ว 

 ธนาคารมีการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตเชิงรุกผ่านการวิเคราะห์

ผลตอบแทนปรับความเส่ียงในทุกกระบวนการเครดิต ตั้งแต่การปล่อย 

สินเชือ่ใหม่ เพ่ือประเมนิความสามารถในการสร้างมลูค่าตามเป้าหมายทาง

ธุรกิจท่ีกําหนดไว้ โดยมกีารวิเคราะห์คณุภาพสนิทรพัย์และผลตอบแทน 

ปรับความเสี่ยงของสินเชื่อที่ปล่อยใหม่ เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วย

ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ

สภาวะทางเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป โดยมุ่งเน้นไปในกลุ่มลูกค้าหรือ

ผลติภัณฑ์ทีส่ร้างผลตอบแทนปรบัความเสีย่งท่ีเหมาะสมภายใต้ขอบเขต

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 นอกจากนี ้ธนาคารยงัมกีารตดิตามและวัดผลตอบแทนทีส่อดคล้อง

และเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพ่ือจัดสรรทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงานและ

การวิเคราะห์ผลกําไรเชิงมูลค่า ตามแนวคิดที่มุ่งเน้นการยึดลูกค้าเป็น

ศูนย์กลาง เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งในมิติของกลุ่ม

ลูกค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ และมิติของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง

กลุ่มลูกค้ากับกลุ่มผลิตภัณฑ์ อันจะนําไปสู่ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้

เงินกองทุน

4.8 อันดับความน่าเชื่อถือ 

 ในปี 2565 อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจัดโดย

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (Standard & 

Poor’s) และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส 

(Moody’s Investors Service) ปรบัลดลง ซึง่สะท้อนแนวโน้มความเสีย่ง

เชงิระบบท่ีสงูขึน้ของธุรกิจการธนาคารในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีอนัดบั

ความน่าเชื่อถือของธนาคาร ท่ีจัดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

• เดอืนมีนาคม 2565 สแตนดาร์ด แอนด์ พวัร์ ปรบัลดอนัดับความ

น่าเชือ่ถือระยะยาวของธนาคารพาณิชย์ไทยจาํนวน 4 แห่ง รวมถึง 

ธนาคารกสิกรไทย เนื่องจากความเสี่ยงเชิงระบบของการทําธุรกิจ

ธนาคารในประเทศไทยสงูขึน้ โดยอนัดบัความน่าเชือ่ถือระยะยาว 

ของธนาคารกสิกรไทย ปรับจาก BBB+ เป็น BBB แนวโน้ม 

มีเสถียรภาพ

• เดอืนพฤศจิกายน 2565 มูดีส์้ อินเวสเตอร์ เซอร์วสิ ปรบัลดฐาน 

อันดับความน่าเชื่อถือ (Baseline Credit Assessment) ของ

ธนาคารพาณิชย์ไทยจํานวนสองแห่ง ซึง่รวมถึงธนาคารกสิกรไทย  

จาก baa1 เป็น baa2 เพ่ือสะท้อนถึงความท้าทายเชงิโครงสร้างต่อ

คุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการทํากําไรที่มากขึ้นจาก

ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าของประเทศไทย ขณะเดียวกัน ยังปรับ

ลดอนัดบัความน่าเชือ่ถือตราสารหนีด้้อยสทิธิสกุลเงนิต่างประเทศ 

ของธนาคารกสกิรไทย จาก Baa3 เป็น Ba1 และอนัดบัความน่าเชือ่ถือ 

หุน้บรุมิสทิธิชนดิไม่สะสมสกุลเงนิต่างประเทศ จาก Ba1 เป็น Ba2

 รายละเอยีดอนัดบัความน่าเชือ่ถือในด้านต่างๆ ของธนาคาร เป็นดงันี ้

อัตราส่วนเงินกองทุนที่ต้องด�ารงในปัจจุบัน ประกอบด้วย 2 ส่วน

 1. อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นตํ่าที่ต้องดํารง (Minimum Capital Requirement): ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงนิต้องดาํรงเงนิกองทนุรวมทั้งสิ้น 

(Total Capital Ratio) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 8.50 โดยมีองค์ประกอบเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 Ratio) และเงินกองทุนชั้นที่ 1 

(Tier1 Ratio) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 4.50 และร้อยละ 6.00 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นตามลําดับ

 2. การดํารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิม (Capital Buffer): ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ดํารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะ

วิกฤต (Conservation Buffer) โดยให้ดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 Ratio) เพิ่มเติมจากเกณฑ์ขั้นต่ําอีกเกินกว่า 

ร้อยละ 2.50 และกาํหนดให้ดาํรงเงนิกองทุนส่วนเพ่ิมสาํหรบัธนาคารพาณิชย์ทีม่นียัสาํคญัต่อความเสีย่งเชงิระบบในประเทศ (Domestic Systemically 

Important Banks: D-SIBs Buffer) เพื่อรองรับความเสียหายในรูปของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 Ratio) อีกร้อยละ 1.00 ของ

สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ซึ่งธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีระดับเงินกองทุนที่สูงเพียงพอครอบคลุมทุกหลักเกณฑ์ที่ทางการกําหนด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารกสิกรไทย

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564

มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส 1)

 สกุลเงินต่างประเทศ

 แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

   ระยะยาว  - ตราสารหนี้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ Baa1 Baa1 

                   - เงินฝาก Baa1 Baa1

                   - ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) A3 A3

                    - ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ  Ba1 Baa3

                   - หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม (Non–Cumulative Preferred Stock) Ba2 Ba1

 ระยะสั้น   - ตราสารหนี้ / เงินฝาก P-2 P-2

                  - ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) P-2 P-2

   ฐานอันดับความน่าเชื่อถือ (Baseline Credit Assessment) baa2 baa1

 สกุลเงินในประเทศ

    แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

    ระยะยาว - เงินฝาก Baa1 Baa1 

                    - ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) A3 A3 

    ระยะสั้น  - ตราสารหนี้ / เงินฝาก P-2 P-2

                   - ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) P-2 P-2

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564

สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ 1)

 อันดับความน่าเชื่อถือสากล

    แนวโน้ม มีเสถียรภาพ เชิงลบ

    ระยะยาว  BBB BBB+

    บัตรเงินฝากระยะยาว  BBB BBB+

    ระยะสั้น  A-2 A-2

   บัตรเงินฝากระยะสั้น A-2 A-2

   ตราสารหนี้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ (สกุลเงินต่างประเทศ) BBB BBB+

ฟิทช์ เรทติ้งส์ 1)

 อันดับความน่าเชื่อถือสากล (สกุลเงินต่างประเทศ)

 แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

 ระยะยาว BBB BBB

 ระยะสั้น F2 F2

 ตราสารหนี้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ BBB BBB

 ความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability) bbb bbb

 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III BB+ BB+

 สนับสนุนจากรัฐบาล   bbb bbb

 อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ

    แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

   ระยะยาว        AA+(tha) AA+(tha)

   ระยะสั้น F1+(tha) F1+(tha)

    ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III AA-(tha) AA-(tha)

หมายเหตุ:  
1)  อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ซึ่งถือเป็นระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) สําหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ และฟิทช์ เรทติ้งส์ คือ ระดับตั้งแต่  
 Baa3 BBB- และ BBB- ตามลําดับ ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นนั้น ระดับที่น่าลงทุนสําหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ และฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้แก่  
 ระดับตั้งแต่    P-3  A-3 และ F3 ตามลําดับ
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ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
•	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
   ชื่อย่อ KBank

 การประกอบธุรกิจ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ 
   และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ 
   และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

 ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000315

 โทรศัพท์ : 02-2220000 กด 1

 โทรสาร : 02-4701144

 K-Contact Center : 02-8888888 กด 1 ภาษาไทย 
 (กลุ่มลูกค้าบุคคล)   กด 2 ภาษาอังกฤษ 
    กด 877 ภาษาญี่ปุ่น 
    กด 878 ภาษาจีน 
    กด 879 ภาษาพม่า  
 K-BIZ Contact Center : 02-8888822 กด 1 ภาษาไทย
 (กลุ่มลูกค้าธุรกิจ)   กด 2 ภาษาอังกฤษ 
    กด 3 ภาษาจีน 
    กด 4 ภาษาญี่ปุ่น

 สวิฟท์ : KASITHBK

 อีเมล : info@kasikornbank.com

 เว็บไซต์ : www.kasikornbank.com

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อที่ตั้งส�านักงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียน

 - หุ้นสามัญ 

 - หุ้นกู้ ระยะสั้นเพื่อความยั่งยืนสกุลเงินเยน 
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครบกําหนดไถ่ถอน 15 มิถุนายน 2566
 - หุ้นกู้ ระยะสั้นเพื่อความยั่งยืนสกุลเงินเยน 
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครบกําหนดไถ่ถอน 11 กันยายน 2566
 - หุ้นกู้ ระยะยาวเพื่อความยั่งยืนสกุลเงินเยน 
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครบกําหนดไถ่ถอน 11 ธันวาคม 2568
 - หุ้นกู้ ระยะยาวเพื่อความยั่งยืนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครบกําหนดไถ่ถอน 15 ธันวาคม 2568
 - หุ้นกู้ ระยะยาวเพื่อความยั่งยืนสกุลเงินเยน 
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครบกําหนดไถ่ถอน 20 มกราคม 2568
 - หุ้นกู้ ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 
  ครบกําหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566
 - หุ้นกู้ ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 
     ครบกําหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566 (หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน)
 - หุ้นกู้ ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน  
  ครบกําหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566
 - ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2  
    ครบกําหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2574
 - ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 
 - ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1  
  

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย 

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ 02-0099000 โทรสาร 02-0099991
  SET Contact center: 02-0099999
  อีเมล : SETContactCenter@set.or.th
  เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd

: ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบัติการบัญชีทรัพย์สิน 
  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ 
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย อาคารราษฎร์บูรณะ ชั้น 19 
  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 
  ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 
  กรุงเทพมหานคร 10140
  โทรศัพท์ 02-4701994, 02-4705978
  โทรสาร 02-2732279

: The Bank of New York Mellon 
  160 Queen Victoria Street, London
  EC4V 4LA, United Kingdom.

: นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409
  นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
  นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 
  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 48-50
  เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
  กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรศัพท์ 02-6772000

: นางสาวชนม์ชนัมม์ สุนทรศารทูล
  เลขที่ 22 ซอยสุนทรศารทูล (อ่อนนุช 21/1) สุขุมวิท 77 
  แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง
  กรุงเทพมหานคร 10250
  โทรศัพท์ 02-7306969-76 โทรสาร 02-7306967
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ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
•	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่ได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ในคดีดังต่อไปนี้
 1. คดทีีอ่าจมผีลกระทบด้านลบต่อสนิทรพัย์ของธนาคารและบริษทัย่อย (คดทีีม่จีาํนวนทุนทรัพย์สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้นของธนาคาร 
  หรือของบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด)
 2. คดีที่กระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
 3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ
 นอกจากน้ี ในส่วนของธนาคารมคีดท่ีีเกิดจากการดาํเนนิกิจการธนาคารพาณชิย์อนัเป็นธุรกิจปกตขิองธนาคาร ซึง่เป็นคดท่ีียังไม่สิน้สดุ จาํนวนรวม
ทั้งสิ้น 238 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์รวมจํานวนประมาณ 3,910 ล้านบาท โดยเป็นคดีที่ศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้ธนาคารชนะคดีแล้วแต่คดียังอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจํานวน 39 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์รวมจํานวนประมาณ 296 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารมีความเห็นว่าจํานวน
ทุนทรัพย์ของคดีที่พิพาทดังกล่าว ณ สถานะปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานของธนาคาร

5.2   ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน 
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
•	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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6. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

099 6. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
102  7. โครงสรางการก�ากับดูแลกิจการและ
   ขอมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่นๆ
120  8. รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญ
   ดานการก�ากับดูแลกิจการ
147  9. การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

 คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความส�าคญัของการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ีเพ่ือใหการด�าเนินธุรกิจของธนาคารมคีวามเจรญิเตบิโตอยางย่ังยืน

และสรางความเชือ่มัน่ตอผูมสีวนไดเสยีทุกฝ่าย จงึไดก�าหนดหลกัการก�ากับดแูลกิจการของธนาคารเป็นลายลกัษณ์อักษร ซึง่ไดอนมุตั ิประกาศใช และ

ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงสงเสริมใหบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินมีหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีดวย 

  หลกัการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารและแนวปฏบิตัทิีเ่ก่ียวของเป็นไปตามแนวทางของหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ การก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนไทยของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย ASEAN Corporate Governance Scorecard และดชันีความย่ังยืนดาวโจนส์ (DJSI) โดยหลกัการก�ากบัดแูลกิจการของธนาคารสอดคลอง

กับวิสัยทัศน์ จุดมุงหมาย คานิยมหลัก และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ มีเน้ือหาครอบคลุมถึงโครงสรางคณะกรรมการธนาคาร องค์ประกอบ 

คณะกรรมการธนาคาร บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน และ 

คณะกรรมการชุดยอย การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จรรยาบรรณของพนักงาน การก�ากับดูแลการใชขอมูลภายใน แนวปฏิบัติใน

กรณีท่ีมหีรอือาจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน์ และสมัพันธภาพกบัผูถือหุน ซึง่รวมถึงการใหความส�าคญัตอสทิธิของผูถือหุนทุกกลุมและการปฏิบตัิ

ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ส�าหรับรายละเอียดหลักการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารไดเผยแพรบนเว็บไซต์ธนาคาร www.kasikornbank.com  

ภายใตหัวขอนักลงทุนสัมพันธ์ หัวขอยอยการก�ากับดูแลกิจการ หมวดหลักการก�ากับดูแลกิจการ

 ธนาคารสงเสริมใหทุกคนในองค์กรยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยไดสื่อสารใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน  

ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ิผานชองทางตางๆ ของธนาคาร และจดักิจกรรมสงเสรมิการก�ากบัดแูลกิจการอยางตอเน่ือง มุงเนนการรกัษามาตรฐาน

และพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และสรางใหการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 ในปี 2565 ธนาคารไดตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการอยางสม�า่เสมอ และไดทบทวนและปรบัปรงุนโยบาย

ดงักลาวเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือใหมคีวามเหมาะสม เป็นปัจจบุนั สอดคลองกับขอก�าหนดของทางการและแนวปฏบิตัท่ีิด ีและจดักิจกรรม

สงเสริมการก�ากับดูแลกิจการ อาทิ การจัดบรรยาย สื่อความ และใหความรูแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน  

เก่ียวกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหนาท่ีโดยมิชอบ ตลอดจนการบริหาร 

ความเสีย่งและการป้องกันการทุจรติ การป้องกันความขดัแยงทางผลประโยชน์ การควบคมุภายใน การปฏบิตัติามกฎเกณฑ์และขอก�าหนดของทางการ 
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147  9. การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

 คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความส�าคญัของการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ีเพ่ือใหการด�าเนินธุรกิจของธนาคารมคีวามเจรญิเตบิโตอยางย่ังยืน

และสรางความเชือ่มัน่ตอผูมสีวนไดเสยีทุกฝ่าย จงึไดก�าหนดหลกัการก�ากับดแูลกิจการของธนาคารเป็นลายลกัษณ์อักษร ซึง่ไดอนมุตั ิประกาศใช และ

ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงสงเสริมใหบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินมีหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีดวย 

  หลกัการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารและแนวปฏบิตัทิีเ่ก่ียวของเป็นไปตามแนวทางของหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ การก�ากับดแูลกิจการบริษทัจดทะเบยีนไทยของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย ASEAN Corporate Governance Scorecard และดชันีความย่ังยืนดาวโจนส์ (DJSI) โดยหลกัการก�ากบัดแูลกิจการของธนาคารสอดคลอง

กับวิสัยทัศน์ จุดมุงหมาย คานิยมหลัก และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ มีเน้ือหาครอบคลุมถึงโครงสรางคณะกรรมการธนาคาร องค์ประกอบ 

คณะกรรมการธนาคาร บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน และ 

คณะกรรมการชุดยอย การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จรรยาบรรณของพนักงาน การก�ากับดูแลการใชขอมูลภายใน แนวปฏิบัติใน

กรณีท่ีมหีรอือาจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน์ และสมัพันธภาพกบัผูถือหุน ซึง่รวมถึงการใหความส�าคญัตอสทิธิของผูถือหุนทุกกลุมและการปฏิบตัิ

ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ส�าหรับรายละเอียดหลักการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารไดเผยแพรบนเว็บไซต์ธนาคาร www.kasikornbank.com  

ภายใตหัวขอนักลงทุนสัมพันธ์ หัวขอยอยการก�ากับดูแลกิจการ หมวดหลักการก�ากับดูแลกิจการ

 ธนาคารสงเสริมใหทุกคนในองค์กรยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยไดสื่อสารใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน  

ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ิผานชองทางตางๆ ของธนาคาร และจดักิจกรรมสงเสรมิการก�ากบัดแูลกิจการอยางตอเน่ือง มุงเนนการรกัษามาตรฐาน

และพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และสรางใหการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 ในปี 2565 ธนาคารไดตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการอยางสม�า่เสมอ และไดทบทวนและปรบัปรงุนโยบาย

ดงักลาวเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือใหมคีวามเหมาะสม เป็นปัจจบุนั สอดคลองกับขอก�าหนดของทางการและแนวปฏบิตัท่ีิด ีและจดักิจกรรม

สงเสริมการก�ากับดูแลกิจการ อาทิ การจัดบรรยาย สื่อความ และใหความรูแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน  

เก่ียวกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหนาท่ีโดยมิชอบ ตลอดจนการบริหาร 

ความเสีย่งและการป้องกันการทุจรติ การป้องกันความขดัแยงทางผลประโยชน์ การควบคมุภายใน การปฏบิตัติามกฎเกณฑ์และขอก�าหนดของทางการ 

099สวนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
ธนาคารกสิกรไทย           

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2565      

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
•	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
	 ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัสิ�าคญัท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการ	เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส	เป็นธรรม	ครอบคลุม

ตัง้แต่การสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร	ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจดัการ	การพัฒนากรรมการ	การประเมนิ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	รวมถึงการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
	 ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติส�าคัญที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	 เพ่ือให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไป

อย่างเหมาะสม	ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 

การก�ากับดแูลการใช้ข้อมลูภายใน	การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั	การแจ้งข้อมลู	ข้อร้องเรยีน	หรอืเบาะแส

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

	 คณะกรรมการธนาคารอนุมตัจิรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	(Code	of	Business	Conduct)	และจรรยาบรรณของพนักงาน	(Code	of	Conduct)	

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	 จุดมุ่งหมาย	และค่านิยมหลักของธนาคาร	ซึ่งจรรยาบรรณก�าหนดเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและ 

การปฏิบัติงานตามวิชาชีพของกรรมการและพนักงาน	ภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของธนาคาร	ตลอดจนธ�ารงไว้ซึ่งแนวทางการด�าเนิน 

ธุรกิจที่โปร่งใส	 สุจริต	 และเป็นธรรม	 เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล	 ส�าหรับรายละเอียดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและ 

จรรยาบรรณของพนักงานได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคาร	www.kasikornbank.com	ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์	หัวข้อย่อยการก�ากับดูแลกิจการ	 

หมวดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน		

	 ธนาคารก�าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ	 ที่ส�าคัญ	สอดคล้องกับจรรยาบรรณของพนักงาน	 โดยมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติงานเผยแพร่แก่

พนกังาน	ผูป้ฏิบตังิาน	และสนับสนนุให้บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจดัท�าและทบทวนจรรยาบรรณและก�าหนดระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ	โดยสอดคล้อง

กับลักษณะธุรกิจและข้อก�าหนดของทางการที่ก�ากับดูแลบริษัทด้วย	

	 ในปี	 2565	 ธนาคารได้ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณของพนักงานเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร	 เพ่ือให้มีความเหมาะสม	 ชัดเจนในการ

ปฏบิตัิ	และได้สือ่ความและให้ความรูเ้กีย่วกบัจรรยาบรรณของพนกังานแก่กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุคนผ่านระบบเครอืข่ายอเิลก็ทรอนกิส์

ของธนาคารและ	e-Learning	หลักสูตรจรรยาบรรณของพนักงานและนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ	รวมถึงให้ผู้บริหาร

และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์และ	Line	KONNECT+	และท�า

แบบทดสอบก่อนการรับทราบ	เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างถูกต้องและเหมาะสม	

 
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ 
 และระบบการก�ากับดูแลกิจการในปี 2565

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ 
	 ในปี	2565	ธนาคารได้ทบทวนนโยบาย	แนวปฏิบัติ	และระบบการก�ากับดูแลกิจการ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแลและยกระดับมาตรฐาน

การก�ากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	และแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล	โดยได้ด�าเนินการที่ส�าคัญ	สรุปดังนี้	

•	ปรบัปรงุอ�านาจ	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการ
ในข้อบงัคบัคณะกรรมการธนาคาร	และหลกัการก�ากับดแูลกิจการ
ของธนาคาร	 เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

•	 จัดต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	 ซึ่งยังคง
ภารกิจเฉกเช่นคณะกรรมการอิสระเดิม	และขยายขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบให้รวมถึงการลงทุนท่ีมีขนาดใหญ่หรือ
ที่ส�าคัญท่ีอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการธนาคาร	 โดยคณะ
กรรมการมีมติยกเลิกคณะกรรมการอิสระ

•	ปรบัปรงุนโยบายการงดรบัของขวญัและจรรยาบรรณของพนักงาน	
เพ่ือให้มคีวามชดัเจนย่ิงขึน้และครอบคลมุกรณีธนาคารมอบหมาย
หรืออนุญาตให้พนักงานไปด�ารงต�าแหน่งในนิติบุคคลอื่น

•	ปรับปรุงนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าท่ีโดย
มิชอบ	 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	

•	ปรบัปรงุนโยบายความปลอดภัย	อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน	 เพ่ือให้มีความเหมาะสม	 เป็นปัจจุบัน	สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล	และดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์	(Dow	Jones	
Sustainability	Indices:	DJSI)

•	ปรบัปรงุระเบยีบการซือ้ขายหลกัทรพัย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
ของกรรมการ	เพื่อให้มีความเหมาะสม	เป็นปัจจุบัน	สอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดของทางการและแนวปฏิบัติที่ดี	

•	 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการ	 (KASIKORNBANK 
Directors	Workshop:	Board	Retreat	2022)	ในหัวข้อ	Strengthening	 
the	Core	and	Going	Beyond	the	Core	เกี่ยวกับทิศทางธุรกิจ
ของธนาคารและร่วมสะท้อนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับกลยุทธ์ของธนาคารส�าหรับปี	2566-2568	ในมุมมองของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ครอบคลุม	 4	 กลุ่มหลัก	 ได้แก่	 ลูกค้า	พนักงาน	
หน่วยงานก�ากับดูแล	และนักลงทุน	ตลอดจนมุมมองด้านบทบาท
ของเทคโนโลยีต่อธุรกิจการเงิน	 เช่น	ปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	
Intelligence:	AI)	ทีส่ามารถเรยีนรูพ้ฤตกิรรมผูใ้ช้งาน	และต่อยอด
การใช้ประโยชน์จาก	AI	ผ่านการสร้างโลกเสมอืนจรงิ	(Metaverse)	
เป็นต้น	 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ	ให้กับธนาคาร

6.3.2 การน�าหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
 ทีด่สี�าหรบับรษัิทจดทะเบยีนปี 2560 ของส�านักงาน 
 คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
 มาปรับใช้
	 คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาการน�าหลักปฏิบัติตามหลักการ 
ก�ากับดแูลกิจการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้	 โดยได้พิจารณาและ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�าขององค์กร	 ซึ่งกรรมการทั้งหมด
ได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึง
ประโยชน์และความส�าคัญของการน�าหลักปฏิบัติไปใช้สร้างคุณค่าให้
แก่กิจการอย่างย่ังยืนเป็นอย่างดีแล้ว	 รวมท้ังได้ประเมินการปฏิบัติตาม
หลกัปฏิบตัใินแต่ละข้อ	เพ่ือให้มัน่ใจว่าได้มกีารปฏิบตัสิอดคล้องกับหลกั
ปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมของธุรกิจแล้ว	 ส�าหรับหลักปฏิบัติ
ที่ไม่ได้น�ามาปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคารน้ัน	คณะกรรมการ
ธนาคารได้พิจารณาและบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ				

6.3.3 การปฏิบัติในเรื่องอ่ืนๆ ตามหลักการก�ากับดูแล 
 กิจการที่ดี
	 ธนาคารให้ความส�าคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดแูลกิจการท่ีด	ีรวมถึงแนวปฏิบติัตามมาตรฐานสากล	และน�ามาปรบัใช้ 
โดยค�านึงถึงความโปร่งใสและความเหมาะสมในการด�าเนินธุรกิจ 
ของธนาคาร	 โดยในปี	 2565	 เมื่อเทียบกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
และสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	มบีางประเดน็ท่ีธนาคาร
ปฏิบัติแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว	ได้แก่	

•	 คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสม	 โดยต้องมีจ�านวนไม่น้อย
กว่า	5	คน	และไม่ควรเกิน	12	คน			

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2565	ธนาคารมีกรรมการจ�านวน	18	คน	ซึ่ง
เป็นจ�านวนท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร	โดยประสบการณ์และ
ความช�านาญท่ีหลากหลายของคณะกรรมการสามารถก�ากับดแูล
การด�าเนินการของธนาคารได้อย่างสมบูรณ์		

•	 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียง
แบบสะสม	(Cumulative	Voting)

	 ข้อบังคับธนาคารก�าหนดการออกเสียงลงคะแนน	 ให้นับหนึ่งหุ้น 
เป็นหน่ึงเสียง	 และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ	 โดยผู้ถือหุ้น
แต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นท่ีถือ	 และผู ้ถือหุ้น
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้	 ซึ่ง
บคุคลท่ีได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดบัลงมาแต่ไม่เกินจ�านวน 
ต�าแหน่งท่ีเลอืกตัง้เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ	อย่างไรกต็าม	 
ธนาคารได้ก�าหนดแนวทางในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น	 ได้แก่	 
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

100		 101ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
•	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ผู้ตรวจสอบบญัชี

ที�ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร
ที�ปรึกษากฎหมาย

เลขานุการบริษัท

ผู้ถอืหุ้น

คณะกรรมการธนาคาร

คณะจดัการ

Corporate Strategy
& Analytics

Corporate Strategy 
and Innovation Division

สายงาน
เลขาธิการองคการ สายงานตรวจสอบ

Data and Analytics
Division

Product Management

Channel & Marketing Management

สายงาน
ผลิตภัณฑเครดิต

Integrated Channels 
and Business 

Solutions Division  

Transaction 
and Wealth

Banking Division  

Marketing 
Management Division

Sales & Service

สายงานเครือขาย
ชองทางธุรกิจ

สายงานธุรกิจ
ลูกคาบรรษัท

Private Bank Business

Capital Markets Business

Private Banking
Group

สายงาน
ธุรกิจตลาดทุน

สายงาน
วาณิชธนกิจ 

Business in Overseas

World 
Business Group

สายงาน
การใหบริการลูกคา

และองคกร 

Service Fulfillment Risk & Resources
Management

สายงานบริหาร
ความเสี่ยงองคการ

สายงานการเงิน
และควบคุม

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการกลั�นกรองสินเชื�อ
และการลงทนุ

คณะกรรมการกาํกับดแูลกจิการ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกาํหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการกาํกับความเสี�ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

7. โครงสร้างการก�ากับดแูลกิจการ และข้อมลูส�าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ
 คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

102  103ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างการก�ากับดแูลกิจการและข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ
 คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

102  ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

7.1   ผังโครงสร้าง บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

103ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
ธนาคารกสิกรไทย           

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
•	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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ประธานกิตติมศักดิ์

นายบรรยงค์ ล�่าซ�า
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ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจำาปี	2565						 ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
•	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

นายสาระ ล�่าซ�า
กรรมการ

นายพัชร สมะลาภา
กรรมการผู้จัดการ	

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
กรรมการอิสระ	

นายชนินทธ์ โทณวณิก
กรรมการอิสระ

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง
กรรมการผู้จัดการ

นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
กรรมการอิสระ

นายสุรช ล�่าซ�า
กรรมการ

นายพิพิธ เอนกนิธิ
กรรมการผู้จัดการ

ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการธนาคาร 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
ประธานกรรมการ

นางสาวสุจิตพรรณ ล�่าซ�า
รองประธานกรรมการ

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา
กรรมการ

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกลินท์ สารสิน
กรรมการ

นางสาวชนม์ชนัมม์ สุนทรศารทูล
กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย

นายวิบูลย์ คูสกุล
กรรมการอิสระ

นางเจนนิสา คูวินิชกุล 
จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ

น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์
กรรมการ	

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย
เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการ
กลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน

นางสาวประยูรศรี กตัญญุตานนท์
นางสาวนุชสรัญ พลวิทย์
นายพรพิพัฒน์ กลิ่นพงษ์ศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
•	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2565	คณะกรรมการ	มีจ�านวน 18 คน	

คิดเปนรอยละ

44 
คิดเปนรอยละ

56

กรรมการสตรี 8 คน ชวงอายุของกรรมการ

41-50 ป  

51-60 ป  

61-70 ป  

 1 คน 

 7 คน 

 10 คน 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 
5 คน 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
7 คน 

กรรมการอิสระ
6 คน 

กรรมการบุรุษ 10 คน

กรรมการ

28% 33%

39%

7.2  ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการธนาคาร	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	7	คนและไม่เกิน	18	คน	โดยกรรมการมีอายุไม่เกิน	72	ปี	และมีกรรมการอิสระ

ไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	3	คน	และกรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน	9	ปี	

	 นอกจากน้ัน	คณะกรรมการธนาคารยังประกอบด้วย	กรรมการทีม่คีวามรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์และทกัษะท่ีหลากหลาย	เหมาะสมกับธุรกิจ

ของธนาคาร	ความเสี่ยง	รวมทั้งกลยุทธ์และการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว	โดยต้องมีกรรมการที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างน้อย	1	คน	กรรมการทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าท่ีสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงนิอย่างน้อย	1	คน	 

กรรมการท่ีมีความรู้	 ความช�านาญ	และความเข้าใจด้านความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงินอย่างน้อย	1	คน	กรรมการท่ีมีประสบการณ์

การท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงินอย่างน้อย	1	คน	โดยควรมีจ�านวนกรรมการสตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

	 ทั้งนี้	 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีการถ่วงดุลอ�านาจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	และมีภาระหน้าที่แยกจากกันอย่างชัดเจน

	 ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2565	คณะกรรมการมจี�านวน	18	คน	ซึง่เป็นจ�านวนท่ีเหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจและความเสีย่ง	เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงาน 

ในระยะยาว	และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจและการพัฒนาอย่างย่ังยืนของธนาคาร		โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย	

7.2.2 ขอมูลคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร

	 ธนาคารมีนายบรรยงค์	ล�่าซ�า	เป็นประธานกิตติมศักดิ์	และนายบัณฑูร	ล�่าซ�า	เป็นประธานกิตติคุณ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2565	คณะกรรมการธนาคาร	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	18	คน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหนง ประเภทกรรมการ

1.	นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	 ประธานกรรมการ	/	ประธานกรรมการกลัน่กรองสนิเชือ่และการลงทุน กรรมการอิสระ

2.	นางสาวสุจิตพรรณ	ล�่าซ�า รองประธานกรรมการ	/	กรรมการก�ากับความเสี่ยง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3.	นางสาวขัตติยา	อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	กรรมการก�ากับความเสี่ยง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4.	นายพิพิธ	เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ	/	กรรมการก�ากับความเสี่ยง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

5.	นายพัชร	สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

6.	นายกฤษณ์	จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ	/	กรรมการก�ากับความเสี่ยง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

7.	ดร.พิพัฒน์พงศ์	โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

8.	น.ต.	พญ.นลินี	ไพบูลย์ กรรมการ	/	กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	/	
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

9.	นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา กรรมการ	/	กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	/	
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	/	กรรมการก�ากับความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

10.	นายกลินท์	สารสิน กรรมการ	/	กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	/	
ประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง	/	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

11.	นายวิบูลย์	คูสกุล กรรมการ	/	กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	/	
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	/	กรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	

กรรมการอิสระ

12.	นางศุภจี	สุธรรมพันธุ์ กรรมการ	/	กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	/	
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	/	
กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการก�ากับความเสี่ยง

กรรมการอิสระ

13.	นายสาระ	ล�่าซ�า กรรมการ	/	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

14.	นายชนินทธ์	โทณวณิก กรรมการ	/	กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	/	
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

15.	นางเจนนิสา	คูวินิชกุล	จักรพันธุ์	ณ	อยุธยา กรรมการ	 /	 กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	 /กรรมการ
ตรวจสอบ	/	กรรมการก�ากับดแูลกิจการ	/	กรรมการก�ากับความเสีย่ง

กรรมการอิสระ

16.	นางสาวชนม์ชนัมม์	สุนทรศารทูล กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย	 /	กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและ
การลงทุน	/	กรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนดอตัราค่าตอบแทน	

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

17.	นายสุรช	ล�่าซ�า กรรมการ	/	กรรมการก�ากับความเสี่ยง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

18.	นางไขศรี	เนื่องสิกขาเพียร กรรมการ	/	กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	/	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการก�ากับความเสี่ยง

กรรมการอิสระ

108		 109ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 สวนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
•	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

	 ส�าหรับกรรมการผู้มอี�านาจลงนามผกูพันธนาคาร	คือ	นางสาวขัตตยิา	 

อินทรวิชัย	นายพิพิธ	เอนกนิธิ	นายพัชร	สมะลาภา	นายกฤษณ์	จิตต์แจ้ง	

และนายพิพัฒน์พงศ์	โปษยานนท์	กรรมการสองในห้าคนน้ี	ลงลายมอืชือ่

ร่วมกันและประทับตราส�าคัญของธนาคาร

 

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ

ธนาคาร	กรรมการแต่ละคนเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ท้ังหมด	และมส่ีวนร่วม 

ในการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง	 

เพ่ือประโยชน์ของผู ้ถือหุ้นและผู ้มีส่วนได้เสียอื่น	 ทั้งนี้	 หน้าที่และ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารถูกก�าหนดอย่างชัดเจนใน 

ข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร	

	 คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้

	 1.		 ดูแลและจัดการธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์

และข้อบังคับของธนาคาร	รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

		 2.	 ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์	 จุดมุ ่งหมาย	 ค่านิยมหลัก	 และ 

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

	 3.	 พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ	และ

อนุมัติในประเด็นส�าคัญท่ีเก่ียวกับทิศทางและนโยบายของกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินธนาคารกสิกรไทย	 ซึ่งครอบคลุมการด�าเนินงานด้านการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน	 รวมท้ังพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจ	 งบประมาณ	

และเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ

	 4.	 ติดตามผลการด�าเนินงานของธนาคาร	ความคืบหน้าในการบรรลุ

วัตถุประสงค์	ซึง่ครอบคลมุการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน	และ

การปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

	 5.	 ดูแลและพิจารณาความสมดุลของวตัถุประสงค์ในระยะสัน้และ

ระยะยาว

	 6.	 พิจารณามอบอ�านาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	หรอืกรรมการ 

ผูจ้ดัการ	มอี�านาจด�าเนินการในธุรกิจธนาคาร	ภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่าย 

ประเภททุน	และงบประมาณค่าใช้จ่ายทีค่ณะกรรมการได้อนมุตัใิห้ด�าเนนิ

การในโครงการต่างๆ	นอกจากน้ี	คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมตัสินิเชือ่

ที่เกินกว่าอ�านาจด�าเนินการที่ได้ก�าหนดไว้

	 7.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

และแผนพัฒนาผู้บริหาร	 รวมถึงการก�าหนดค่าตอบแทน	สรรหาและ

ก�าหนดผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	

และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 กรรมการ

ผู้จัดการ	 รวมท้ังดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการ

ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

	 8.	 ดแูลก�ากับให้มรีะบบการควบคุมภายในท่ีมปีระสิทธิผลและการ

บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

	 9.		 ดูแลให้มีการก�ากับตรวจสอบ	 ท้ังจากผู้ตรวจสอบภายในและ 

ผู้สอบบัญชีภายนอกให้ท�าหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล

	 10.	อนมุตังิบการเงนิประจ�าไตรมาส	รายงวด	และประจ�าปี	และดแูล

ให้มีการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

	 11.	ก�าหนดหรืออนุมัติกรอบการก�ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี	 และดูแล

ให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค�านึงถึงความเสี่ยง

	 12.	ดูแลให้มีเงินกองทุนในระดับท่ีเพียงพอ	 รวมถึงกระบวนการ

ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่เหมาะสม	เพื่อรองรับการด�าเนิน

ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

	 13.	ดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องต่างๆ	กับผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร

และสาธารณชน

	 นอกจากนี	้เรือ่งดงัต่อไปนีต้้องเสนอเพ่ือขออนมุตัจิากคณะกรรมการ

ธนาคาร

	 1.	 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของธนาคาร

	 2.		 เรื่องที่หากท�าไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส�าคัญแก่

กิจการของธนาคาร

	 3.	 เร่ืองท่ีจะต้องปฏิบตัติามกฎหมายโดยคณะกรรมการธนาคารเอง

	 4.	 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ธนาคารวางไว้

	 5.		 เรื่องที่คณะจัดการเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง	หรือ

ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการธนาคารได้วางไว้	 เช่น	 เรื่องการอนุมัติ

เครดิต	เป็นต้น

อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

	 1.	 เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคารและดูแลการจัดส่งหนังสือ

นัดประชุม	 รวมทั้งเอกสารต่างๆ	 เพ่ือให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่าง

เพียงพอและทันเวลา

	 2.	 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร

	 3.	 เสรมิสร้างมาตรฐานการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองคณะกรรมการ

ธนาคาร

	 4.	 เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นและควบคุมการประชุมให้เป็นไป

ตามข้อบังคับธนาคารและตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้

		 5.	 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการและระหว่าง

กรรมการกับฝ่ายจัดการ	

	 6.	 ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 7.	 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่

ของประธานกรรมการ

   

การมอบอ�านาจโดยคณะกรรมการธนาคาร 

	 ธนาคารโดยกรรมการธนาคารได้ท�าหนังสือมอบอ�านาจให้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอ�านาจกระท�าการแทน

หรือในนามธนาคารเพ่ือการด�าเนินกิจการใดๆ	 ทั้งปวงของธนาคาร	

ภายในวงเงินที่ก�าหนด	 โดยสามารถมอบอ�านาจช่วงให้ผู้ปฏิบัติงานของ

หน่วยงานต่างๆ	ภายในธนาคาร	 เป็นผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนหรือใน

นามธนาคารได้ภายในขอบเขตความรบัผดิชอบของแต่ละบคุคล	และใน

กรณีท่ีต้องท�าธุรกรรมใดสูงกว่าวงเงินดังกล่าว	 ให้น�าเสนอเรื่องให้คณะ

กรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตัวิงเงนิเป็นการเฉพาะส�าหรบัธุรกรรมนัน้

บทบาทหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจั้ดการ

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่จัดการงาน

และด�าเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด	

บริหารงานและขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่างย่ังยืนให้เป็นไปตาม

นโยบาย	ยุทธศาสตร์	และแผนงานทีก่�าหนดไว้	และตามทีค่ณะกรรมการ

ธนาคารมอบอ�านาจ	 รวมทั้งตามท่ีก�าหนดในอ�านาจด�าเนินการของ

ธนาคาร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

	 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวนหน่ึงเป็น 

ทีป่รกึษาคณะกรรมการธนาคาร	ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2565	ประกอบด้วย

	 1.	 นายศุกรีย์	แก้วเจริญ

	 2.		 นายสมชาย	บุลสุข

	 3.		 นางเอลิซาเบธ	แซม

	 4.		 นายฮิโรชิ	โอตะ

	 5.		 ศาสตราจารย์	ดร.ยงยุทธ	ยุทธวงศ์

	 6.		 ศาสตราจารย์	ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์

	 7.		 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์

	 8.		 นางพันธ์ทิพย์	สุรทิณฑ์

	 9.		 ดร.อภิชัย	จันทรเสน

	 10.	ดร.ปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์

บทบาทและภารกิจของที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

	 	 ให ้ค�าปรึกษาแนะน�าแก ่คณะกรรมการธนาคาร	 ในเรื่องที ่

คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควร

คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน

	 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมตัจิดัตัง้คณะกรรมการกล่ันกรองสินเชือ่

และการลงทุนเมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2564	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	 

และกรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหาร	 ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร	 

มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 

ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2565	คณะกรรมการกล่ันกรองสินเชือ่และการลงทุน

ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	 10	คน	 โดยเป็นกรรมการอิสระจ�านวน	 

6	คน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	4	คน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

	 1.	 นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	

	 	 	 ประธานกรรมการ

	 2.	 น.ต.	พญ.นลินี	ไพบูลย์	

	 	 	 กรรมการ

	 3.	 นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ

	 4.	 นายกลินท์	สารสิน	 	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ

	 5.	 นายวิบูลย์	คูสกุล	 	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ

	 6.	 นางศุภจี	สุธรรมพันธุ์	 	 	

	 	 	 กรรมการ

	 7.	 นายชนินทธ์	โทณวณิก		 	

	 	 	 กรรมการ

	 8.		 นางเจนนิสา	คูวินิชกุล	จักรพันธ์ุ	ณ	อยุธยา	

	 	 	 กรรมการ

	 9.	 นางสาวชนม์ชนัมม์	สุนทรศารทูล	

	 	 	 กรรมการ	

	 10.	นางไขศรี	เนื่องสิกขาเพียร	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ

	 คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุนมีการประชุมไม่น้อย

กว่าไตรมาสละ	1	ครัง้	โดยในปี	2565	ได้ประชมุท้ังสิน้	8	ครัง้	และรายงาน

ต่อคณะกรรมการธนาคาร

อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง

สินเชื่อและการลงทุน

	 คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุนมีหน ้าที่และ 

ความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและ 

การลงทุน	ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร	ดังนี้

	 1.	 แสดงความเห็น	 หรือให้ข้อสังเกต	หรือซักถาม	 ในเรื่องส�าคัญ	

เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะน�าเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

ธนาคาร	เพ่ือให้มัน่ใจว่าการตดัสินใจน้ันเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของธนาคาร	

และไม่เป็นการริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	

	 2.		 ให้ค�าแนะน�า	หรอืให้ความเหน็ในเรือ่งท่ีส�าคญัท่ีอยู่ในอ�านาจของ

คณะกรรมการธนาคาร	อาทิ	นโยบายเครดิต	การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

และธุรกรรมสินเชื่อ	 โครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือที่ส�าคัญ	ตามอ�านาจ

ที่ธนาคารก�าหนด

110		 111ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
•	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

	 3.	 เสนอแนะวาระการประชุม	 กรณีที่เห็นว่ามีเรื่องท่ีส�าคัญที่ 

คณะกรรมการควรพิจารณา	และยังไม่ได้รับการบรรจไุว้ในวาระการประชมุ 

คณะกรรมการธนาคาร

	 4.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

 
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 คณะกรรมการชุดย่อย
	 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความช�านาญ

ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย	 เพ่ือช่วยปฏิบัติงานในการศึกษา

และกล่ันกรองเร่ืองส�าคัญท่ีต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน

และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร	 คณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	 และ 

คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการธนาคารได้ตั้ง 

คณะจดัการคณะหนึง่	เพ่ือจดัการงานและด�าเนนิกิจการของธนาคารตามท่ี 

คณะกรรมการก�าหนด	

7.3.2 รายชื่อและขอบเขตอ�านาจหน้าที่
 ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมตัจิดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบตัง้แต่

ปี	 2541	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ธนาคาร	ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 โดยเป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และ

ธนาคารแห่งประเทศไทย	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2565	คณะกรรมการ

ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	4	คน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

	 1.	 นางไขศรี	เนื่องสิกขาเพียร	 	 	

	 	 	 ประธานกรรมการ

	 2.	 นางศุภจี	สุธรรมพันธุ์	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ

	 3.	 นายชนินทธ์	โทณวณิก		 	 	

	 	 	 กรรมการ

	 4.	 นางเจนนิสา	คูวินิชกุล	จักรพันธ์ุ	ณ	อยุธยา	 	

	 	 	 กรรมการ

		 โดยนางไขศรี	 เนื่องสิกขาเพียร	และนางศุภจี	 สุธรรมพันธุ์	 เป็นผู้ที่มี 

ความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าท่ีในการ 

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ	6	ครั้ง	 และ

ทบทวนการปฏิบัติงานตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง

สม�่าเสมอ	โดยในปี	2565	ได้ประชุมทั้งสิ้น	12	ครั้ง	และรายงานต่อคณะ

กรรมการธนาคาร

อ�านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจในการจัดหาท่ีปรึกษาหรือ 

ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอกเพ่ือขอความเห็นหรือค�าแนะน�าในเรื่อง

ที่เก่ียวข้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้ตามความจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร

	 คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจในการเข้าถึงข้อมลูต่างๆ	ทีต้่องการ	

และเรียกให้ฝ่ายจัดการ	 เจ้าหน้าที่ของธนาคาร	 หรือบุคคลภายนอก 

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร	ดงันี้

		 1.	 สอบทานรายงานทางการเงินประจ�าไตรมาส	งวดหกเดือนและ

ประจ�าปี	รวมถึงการบริหารจดัการความเสีย่งด้านภาษกัีบฝ่ายจัดการและ 

ผู้สอบบัญชีของธนาคาร	 เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินถูกต้อง	 

เพียงพอ	น่าเชื่อถือ	และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และข้อก�าหนดของทางการ

	 2.	 สอบทานประสทิธิผลและความเหมาะสมของกระบวนการบรหิาร

ความเส่ียงกับหน่วยงานบรหิารความเส่ียงของธนาคารและหารือร่วมกับ

ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของธนาคาร

	 3.	 อนมุตัแิผนการสอบทานสนิเชือ่	และดแูลการสอบทานสนิเชือ่ให้

มีประสิทธิผลและมีการด�าเนินการอย่างเป็นอิสระ

	 4.	 สอบทานการด�าเนินงานของธนาคารในการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข ้อก�าหนดและ

มาตรฐานของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวกับ

การประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์

	 5.	 สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกับการประเมิน

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง	 ระบบการ

ควบคมุภายใน	และการก�ากบัดแูลกิจการ	รวมถึงการด�าเนนิงานด้านการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน	หารอืกับผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกับประเดน็ทีพ่บจาก

การตรวจสอบ	และสอบทานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานของ

ผู้ตรวจสอบภายใน	ผู้สอบบัญชี	และหน่วยงานทางการ

	 6.	 สอบทานประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 โดย

การสอบทานและอนุมัติข้อบังคับของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 

แผนตรวจสอบประจ�าปี	 และการปรับแผนการตรวจสอบที่มีนัยส�าคัญ	 

พิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความเพียงพอ 

ของทรัพยากรทีจ่�าเป็นในการปฏิบตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

ตลอดจนพิจารณาให้ความเหน็ชอบการแต่งตัง้	โยกย้าย	เลกิจ้าง	และการ

ประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

	 7.	 พิจารณาคุณสมบัติ	 ความเป็นอิสระ	 ผลการปฏิบัติงาน	 และ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 เพ่ือเสนอแนะการแต่งต้ังและเลิกจ้าง 

ผู้สอบบัญชี	 และการก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ

ธนาคาร	และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อย

ปีละ	1	ครั้ง

	 8.	 พิจารณานโยบายและกระบวนการของธนาคารเก่ียวกับการใช้

บริการอืน่ทีไ่ม่ใช่การสอบบญัช	ี(Non-audit	Services)	ของส�านักงานของ

ผู้สอบบัญชี	และให้ความเห็นชอบการใช้บริการดังกล่าว	เพื่อให้มั่นใจว่า

จะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

	 9.	 พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานที่

ก�ากับดูแล	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส

	 10.	พิจารณาการเปิดเผยข้อมูล	 ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	

หรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	หรือการปฏิบตักิารอืน่

ของธนาคารท่ีมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคัญให้มคีวามโปร่งใสและถูกต้อง

	 11.	ด�าเนินการให้มกีารตรวจสอบในเบือ้งต้นเมือ่ได้รบัทราบรายงาน

จากผู้สอบบัญชีกรณีท่ีผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยเก่ียวกับ

การทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท�าหน้าท่ีของกรรมการ

และผู้บริหารของธนาคาร	 และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผล

การตรวจสอบดงักล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายใน	30	 วัน	นับแต่วันท่ีได้รับ

แจ้งจากผู้สอบบัญชี

	 12.	ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึง

คณะกรรมการธนาคาร	 รวมถึงข้อมูล/เบาะแสกรณีพบเห็นการกระท�าที่

ไม่เหมาะสมหรอืไม่ถูกต้องทีส่่งมายังฝ่ายตรวจสอบโดยตรง	เพ่ือให้มัน่ใจ

ว่าการด�าเนินการมีความเหมาะสม

	 13.	สอบทานประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายในและสอบทาน

ความถูกต้องของผลการประเมินตนเองตามนโยบายการป้องกันการหา

ผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ

	 14.	รายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบทันทีท่ีมข้ีอมลูท่ีเก่ียวกับ

การควบคุมภายในที่ยังมีจุดอ่อนและเป็นข้อบกพร่องอย่างมีนัยส�าคัญ	

และก�ากับดูแลให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องและจุดอ่อนในการควบคุม

ภายในที่พบนั้นในทันที

	 15.	จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ 

ธนาคารหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง	 และจัดท�ารายงานสรุปกิจกรรม 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมถึงข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยก�าหนด	ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและ 

เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคาร

	 16.	ทบทวนความเหมาะสมของข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

เพ่ือให้ครอบคลมุหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

อย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 และน�าเสนอการเปลี่ยนแปลงท่ีจ�าเป็นให  ้

คณะกรรมการธนาคารพิจารณา

	 17.	จัดให ้มีการประเมินตนเองส�าหรับการปฏิบัติ งานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบปีละ	 1	 ครั้ง	 และน�าเสนอผลการประเมินต่อ 

คณะกรรมการธนาคาร

	 18.	ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ทางการก�าหนด	 หรือคณะกรรมการ

ธนาคารมอบหมาย	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการต้ังแต่ปี	 2545	มีวาระด�ารงต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการธนาคาร	 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 

ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2565	คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการประกอบด้วย 

กรรมการจ�านวน		6	คน	โดยเป็นกรรมการอสิระจ�านวน	2	คน	และกรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	คน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

	 1.	 น.ต.	พญ.นลินี	ไพบูลย์		 	 	

	 	 	 ประธานกรรมการ

	 2.		 นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ	

	 3.		 นายกลินท์	สารสิน	 	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ

	 4.	 นายวิบูลย์	คูสกุล	 	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ

	 5.	 นายสาระ	ล�่าซ�า	 	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ

	 6.	 นางเจนนิสา	คูวินิชกุล	จักรพันธ์ุ	ณ	อยุธยา	 	

	 	 	 กรรมการ

	 คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการมกีารประชมุไม่น้อยกว่าปีละ	4	ครัง้	

โดยในปี	 2565	 ได้ประชุมท้ังสิ้น	 5	ครั้ง	 และรายงานต่อคณะกรรมการ

ธนาคาร

อ�านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ

	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตาม 

ข้อบงัคบัคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ	ซึง่ได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการ

ธนาคาร	ดังนี้

112		 113ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
•	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

	 1.	 ก�าหนดหลกัการและข้อพึงปฏบิตัท่ีิส�าคญัของกระบวนการก�ากับ

ดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมส�าหรับธนาคาร

	 2.	 พัฒนาและประกาศก�าหนดหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีเ่ป็นเลศิ

	 3.	 จัดท�าจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของ

พนกังานธนาคาร	และจดัพิมพ์เผยแพร่หรอืสือ่ต่อผูท้ีเ่ก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติ	และเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

	 4.	 พัฒนาและจัดท�าแผนการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ประกาศก�าหนด

	 5.	 ทบทวนข้อความประกาศเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อ

การจัดท�าและเสนอรายงานของธนาคาร

	 6.	 พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับคณะกรรมการธนาคาร	

หรอืเสนอการก�าหนดข้อบงัคบัคณะกรรมการธนาคาร	และคณะกรรมการ

ที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด

	 7.	 เสนอแนะข้อก�าหนดเก่ียวกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของ

ธนาคาร	และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร

	 8.	 พิจารณาทบทวนแนวปฏบิติัและหลักการก�ากับดูแลกิจการทีใ่ช้

ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร

	 9.	 ทบทวนและเสนอประกาศข้อความเกีย่วกับการก�ากับดแูลกิจการ

ที่ดีของธนาคารที่ออกสู่สาธารณะ

	 10.	ดูแลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 11.	ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเก่ียวกับการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีและการพัฒนาอย่างย่ังยืนของธนาคาร	และให้ความเห็น

ในแนวปฏิบัติและเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

	 12.	ดแูลให้หลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละการพัฒนาอย่างย่ังยืน

มีผลในทางปฏิบัติ

	 13.	ดูแลด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ธนาคารกสิกรไทย

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตัแิต่งตัง้คณะกรรมการทรพัยากรบคุคล 

และก�าหนดอัตราค่าตอบแทนต้ังแต่ปี	 2545	มีวาระด�ารงต�าแหน่งตาม

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหารจ�านวนไม่น้อยกว่า	 3	 คน	ณ	 วันที่	 

31	 ธันวาคม	 2565	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตรา 

ค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	3	คน	โดยเป็นกรรมการอสิระ

จ�านวน	2	คน	และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน	1	คน	ดงัรายชือ่ต่อไปนี้

	 1.	 นางศุภจี	สุธรรมพันธุ์

	 	 	 ประธานกรรมการ

	 2.	 นายวิบูลย์	คูสกุล	 	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ

	 3.	 นางสาวชนม์ชนัมม์	สุนทรศารทูล		

	 	 	 กรรมการ

	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทนมีการ

ประชุมไม่น้อยกว่าปีละ	3	ครั้ง	โดยในปี	2565	ได้ประชุมทั้งสิ้น	10	ครั้ง	

และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร

อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากร

บุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการทรพัยากรบุคคลและก�าหนดอตัราค่าตอบแทนมหีน้าที ่

และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ

ก�าหนดอตัราค่าตอบแทน	ซึง่ได้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการธนาคาร	ดงันี้

	 1.	 พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	 และ/หรือกรรมการผู้จัดการ	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

ธนาคารเก่ียวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล	 เพ่ือให้สอดคล้องกับ

กลยุทธ์ในการท�าธุรกิจของธนาคาร

	 2.	 สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในต�าแหน่งท่ีส�าคัญ	และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา

ได้รับการทบทวนอยู่เสมอเป็นระยะๆ

	 3.	 ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน	และเสนอคณะ

กรรมการธนาคาร	เพ่ือรบัรองและจดัการให้มสีิง่จงูใจ	ด�ารงไว้ซึง่พนกังาน

ท่ีมีศักยภาพ	 รวมถึงให้ค�าเสนอแนะในการประเมินผลงานและความ

สามารถในการท�างาน	เพื่อพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่างๆ	แก่ 

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร	สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ในการท�าธุรกิจของธนาคารซึง่ครอบคลมุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

	 4.	 ดูแลให้มีระบบส�าหรับคณะกรรมการธนาคารในการประเมิน

ผลงานและความสามารถในการท�างาน	 เพ่ือพิจารณาเงินเดือนหรือ 

ผลประโยชน์ต่างๆ	 แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการท�าธุรกิจของธนาคารซึ่ง

ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 5.	 ก�าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขต่างๆ	 ในการว่าจ้างประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร	 และกรรมการผู้จัดการ	 รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทน	

การสรรหาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคาร	 เพ่ือพิจารณา 

ผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ	 เมื่อ

ถึงคราวจ�าเป็น

	 6.	 ทบทวนสดัส่วน	จ�านวน	และความหลากหลายขององค์ประกอบ

ของคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�า่เสมอ	รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทน

ของคณะกรรมการธนาคาร	 สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น

กรรมการ	 ทั้งด้านทักษะ	 ความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์	

สอดคล้องกับทศิทางและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจและการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืนของธนาคาร	และให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการธนาคาร	เพ่ือเสนอขออนมุตัิ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 7.	 ก�ากับดูแลการก�าหนดนโยบาย	หลักเกณฑ์	 และวิธีการในการ

สรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ใดแก่กรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

	 8.	 หารอืกับคณะกรรมการก�ากับความเสีย่ง	เพ่ือให้นโยบายเก่ียวกับ

การก�าหนดค่าตอบแทนสะท้อนความเสี่ยงที่ส�าคัญของสถาบันการเงิน

 

คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง

	 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการก�ากับ 

ความเสีย่ง	เมือ่วันท่ี	27	กันยายน	2561	โดยสมาชกิทีเ่ป็นกรรมการธนาคาร 

มวีาระด�ารงต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	ส�าหรบั 

สมาชกิทีเ่ป็นผูบ้รหิารมวีาระด�ารงต�าแหน่งเป็นไปตามมตคิณะกรรมการ

ธนาคาร	ประกอบด้วยกรรมการธนาคารหรือผู้บริหารที่เหมาะสมไม่น้อย

กว่า	3	คน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2565	คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง

มีสมาชิกจ�านวน	11	คน	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	คน	กรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหาร	4	คน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	คน	และผู้บริหาร	1	คน	

ดังรายชื่อต่อไปนี้

	 1.	 นายกลินท์	สารสิน	 	 	 	 	

	 	 	 ประธานกรรมการ

		 2.	 นางสาวสุจิตพรรณ	ล�่าซ�า	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ

	 3.	 นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ

	 4.	 นางศุภจี	สุธรรมพันธุ์	 	 	

	 	 	 กรรมการ

	 5.	 นางเจนนิสา	คูวินิชกุล	จักรพันธ์ุ	ณ	อยุธยา	 	

	 	 	 กรรมการ

	 6.	 นายสุรช	ล�่าซ�า	 	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ	

	 7.		 นางไขศรี	เนื่องสิกขาเพียร	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ

	 8.	 นางสาวขัตติยา	อินทรวิชัย	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ

		 9.	 นายพิพิธ	เอนกนิธิ	 		 	

	 	 	 กรรมการ		

	 10.	นายเรืองโรจน์	พูนผล	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ

		 11.	นายกฤษณ์	จิตต์แจ้ง	 	 	 	

	 	 	 กรรมการ

	 คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงมีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ	 

1	ครัง้	โดยในปี	2565	ได้ประชมุทัง้สิน้	4	ครัง้	และรายงานต่อคณะกรรมการ

ธนาคาร	

อ�านาจ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับความเสีย่ง

	 คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม 

ข้อบงัคบัคณะกรรมการก�ากับความเสีย่ง	ซึง่ได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการ 

ธนาคาร	ดังนี้

	 1.	 ให้ค�าแนะน�าคณะกรรมการธนาคารเก่ียวกับกรอบการก�ากับดแูล

ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

	 2.		 ดแูลให้ผูบ้รหิารระดบัสงูรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบรหิารความเสีย่ง 

ปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

	 3.	 ดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพ่ือ

รองรบัความเสีย่งต่างๆ	มคีวามสอดคล้องกับระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ 

ที่ได้รับอนุมัติ

	 4.	 ทบทวน	สอบทานความเพียงพอและประสทิธิผลของนโยบายและ

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม	และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

อย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ	 รวมถึงการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 โดยควรมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือประเมนิว่านโยบายและกลยุทธ์การบรหิาร

ความเสีย่งครอบคลมุความเสีย่งทกุประเภทและความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่	

รวมถึงมีการด�าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 5.		 รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเส่ียง	ประสิทธิภาพ 

การบริหารความเสี่ยง	 และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร 

ที่ค�านึงถึงความเสี่ยง	ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยส�าคัญ	และสิ่งที่ 

ต้องปรบัปรงุแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบรหิาร

ความเสี่ยง

	 6.	 มีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบตังิานของหวัหน้าหน่วยงานบรหิารความเสีย่งและหัวหน้าหน่วยงาน

ก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

	 7.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางการก�าหนด	 หรือคณะกรรมการ

ธนาคารมอบหมาย

คณะจัดการ

	 	ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร	และโดยมตท่ีิประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ครัง้ที	่88	เมือ่วันที	่4	เมษายน	2543	ได้อนมุตัจิดัตัง้คณะจดัการ	ประกอบ

ด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ	พนักงาน	และบุคคล

114		 115ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
•	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ที่คณะกรรมการเห็นสมควร	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2565	คณะจัดการ

ประกอบด้วยสมาชิก	7	คน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

	 1.	 นางสาวขัตติยา	อินทรวิชัย	 	 	

	 	 	 ประธาน

	 2.	 นายพิพิธ	เอนกนิธิ	 	 	 	

	 	 	 สมาชิก

	 3.	 นายพัชร	สมะลาภา	 	 	 	

	 	 	 สมาชิก

	 4.	 นายเรืองโรจน์	พูนผล	 	 	

	 	 	 สมาชิก

	 5.	 นายกฤษณ์	จิตต์แจ้ง	 	 	

	 	 	 สมาชิก

	 6.	 ดร.พิพัฒน์พงศ์	โปษยานนท์	 	 	

	 	 	 สมาชิก

	 7.		 นายธิติ	ตันติกุลานันท์	 	 	

	 	 	 สมาชิก

	 คณะจัดการมีการประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละ	1	ครั้ง	 เว้นแต่จ�าเป็น

หรือไม่มีกิจการงานท่ีจะประชุมกัน	 หรือมีเหตุสมควรท่ีว่าจะไม่ม ี

การประชุม	 โดยในปี	 2565	 ได้ประชุมทั้งสิ้น	 12	ครั้ง	 และรายงานต่อ 

คณะกรรมการธนาคารทุกเดือน

อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะจัดการ

	 คณะจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะจัดการ	

ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร	ดังนี้

	 1.	 จัดการงานและด�าเนินกิจการของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการ

ธนาคารก�าหนด	 หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้

ด�าเนินการเฉพาะกรณี		

	 2.	 บริหารธุรกิจของธนาคารตามนโยบายและแผนงานท่ีก�าหนดไว	้

และตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบอ�านาจ	 รวมทั้งตามท่ีก�าหนดใน

อ�านาจด�าเนนิการของธนาคาร	เพ่ือบรหิารธนาคารให้ประสบความส�าเรจ็

และบรรลุเป้าหมายของธนาคาร

	 3.	 ให้ประธานคณะจัดการหรือบุคคลที่ประธานคณะจัดการ 

มอบหมาย	รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทราบถึงกิจการที ่

คณะจดัการได้ท�าไปแล้ว	อย่างไรก็ด	ีเรือ่งเก่ียวกับนโยบายของธนาคาร	เรือ่งท่ี 

หากท�าไปแล้วจะเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างส�าคัญแก่กิจการของธนาคาร	

เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการธนาคารเองหรือจะ

ต้องปฏิบัติตามระเบียบของธนาคาร	และเรื่องท่ีคณะจัดการเห็นสมควร

เสนอเพ่ืออนุมตัเิป็นรายเรือ่ง	หรอืตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการธนาคาร

ก�าหนด	ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารก่อน

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและต�าแหน่งของผู้บริหาร
	 	 รายชื่อผู ้บริหาร	 ตามนิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2565	มีดังนี้	

						1.	 นางสาวขัตติยา	อินทรวิชัย	

	 	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 2.	 นายพิพิธ	เอนกนิธิ	 	

	 	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 3.		 นายพัชร	สมะลาภา	 	

	 	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 4.		 นายกฤษณ์	จิตต์แจ้ง	 	

	 	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 5.		 ดร.พิพัฒน์พงศ์	โปษยานนท์	 	

	 	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 6.		 ดร.อดิศวร์	หลายชูไทย		

	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

	 7.		 นายธิติ	ตันติกุลานันท์	 	

	 	 	 ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน

	 8.		 นายจิรวัฒน์	สุภรณ์ไพบูลย์	 	

	 	 	 Private	Banking	Group	Head

	 9.		 นายจงรัก	รัตนเพียร	 	

	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

	 10.	นายศีลวัต	สันติวิสัฎฐ์	 	

	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

	 11.	นางสาววาสนา	สุระกิจ		

	 	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

	 12.	นางสาวณัชชา	อากาศฤกษ์	 	

	 	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

	 13.	นางสาวขจาริน	เมณฑกา	

	 	 	 ผู้ร่วมบริหารฝ่ายจัดการบัญชี

	 14.	นางสาวเยาวลักษณ์	อยู่ยงสินธุ์	 	

	 	 	 ผู้ร่วมบริหารฝ่ายจัดการบัญชี

	 15.	นางประภัศรา	อุตตมะเวทิน	 	

	 	 	 ผู้ร่วมบริหารฝ่ายวางแผนการเงิน

	 16.	นายธนชัย	ตรีสวัสดิ์	 	

	 	 	 ผู้ร่วมบริหารฝ่ายวางแผนการเงิน

 7.4.2 นโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหาร
	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน

เป็นผู้พิจารณาและน�าเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารที่เหมาะสมต่อ 

คณะกรรมการธนาคาร	เพ่ือพิจารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนตามนโยบายของ

ธนาคาร	 โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารรวมถึงค่าตอบแทนของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงาน

ของธนาคารท้ังในระยะส้ันและระยะยาวที่สะท้อนการเป็นธนาคารแห่ง

ความย่ังยืน	และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน	

โดยผ่านตัววัดที่ก�าหนดในบาลานซ์สกอร์การ์ด	(Balanced	Scorecard)	

4	ด้าน	ได้แก่	ด้านการเงนิ	ด้านลกูค้า	ด้านการพัฒนากระบวนการท�างาน

และการบริหารความเสี่ยง	 และด้านการพัฒนาบุคลากร	 และตัววัด 

ในการเป็นธนาคารแห่งความย่ังยืน	 ได้แก่	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	

และด้านสิ่งแวดล้อม	 เช่น	ก�าไรสุทธิต่อสินทรัพย์	 ก�าไรสุทธิต่อส่วนของ

เจ้าของ	 ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ	 การเติบโตของ

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ย	ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ	ต่อรายได้จาก

การด�าเนินงานสุทธิ	 การเติบโตของเงินให้สินเชื่อ	 ความพึงพอใจของ

ลูกค้า	 การเติบโตของเงินสินเชื่อเพ่ือสิ่งแวดล้อม	การลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก	ความพึงพอใจของพนักงาน	ฯลฯ	รวมถึงผลการด�าเนินงาน

เมือ่เทยีบกับผลการด�าเนินงานของบรษิทัท่ีอยู่ในระดบัเดยีวกันในทุกมติิ	

เช่น	ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นโดยรวม	การจัดอันดับในบริการธนาคารดิจิทัล

แพลตฟอร์มที่ต้องการมากที่สุด	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

และการด�าเนนิธุรกิจอย่างยัง่ยืนในระยะยาว	ฯลฯ	เพ่ือน�าไปสูค่วามส�าเรจ็

อย่างย่ังยืนภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีโปร่งใส	และขอบเขตความรบัผดิชอบของ

ต�าแหน่งงานซึง่สะท้อนความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้อง	ตลอดจนความสามารถใน

การแข่งขันของธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและบริษัท 

ชั้นน�าในประเทศไทย	

	 ส�าหรับรายละเอียดการก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารได้เผยแพร ่

บนเว็บไซต์ธนาคาร	www.kasikornbank.com	ภายใต้หัวข้อนักลงทุน

สัมพันธ์	 หัวข้อย่อยการก�ากับดูแลกิจการ	 หมวดความโปร่งใสและ 

การเปิดเผยข้อมูล	เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
	 รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหารประกอบด้วย
 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ในปี	 2565	 ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป	จ�านวน	102	คน	ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน	ค่าครองชีพ	

เงนิบ�าเหนจ็พิเศษ	และโบนสั	รวมเป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้	1,282,016,790	บาท	 

ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสหรือเทียบเท่าข้ึนไป	

จ�านวน	10	คน	 ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน	ค่าครองชีพ	 เงิน

บ�าเหน็จพิเศษ	และโบนัส	รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	319,250,987	บาท

 2. ค่าตอบแทนอื่น

	 ในปี	 2565	 ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า 

ข้ึนไป	จ�านวน	102	คน	ได้รบัเงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีในส่วนของ

ธนาคาร	 รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	 35,532,018	บาท	ซึ่งเป็นผู้บริหาร

ระดับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสหรือเทียบเท่าข้ึนไป	 จ�านวน	 10	คน	 

ได้รับเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในส่วนของธนาคาร	 รวมเป็น

จ�านวนเงินทั้งสิ้น	7,808,610	บาท	นอกจากนี้	ผู้บริหารของธนาคารได้รับ 

ผลประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ	ตามระเบียบของธนาคารเช่นเดียวกัน

กับพนักงาน	อาทิ	สิทธิประโยชน์เก่ียวกับการรักษาพยาบาล	การตรวจ

สุขภาพ	สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ	

		 ทัง้นี	้สดัส่วนค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

หรอืเทยีบเท่าขึน้ไปต่อค่าตอบแทนของพนกังานทัง้หมด	คดิเป็นร้อยละ	1.20

116		 117ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
•	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

7.5  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2565	ธนาคารมีพนักงานรวมทั้งสิ้น	18,840	คน	สามารถแยกตามโครงสร้างของธนาคารได้	ดังนี้

	 ในปี	2565	ธนาคารมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน	อาทิ	เงินเดือน	ค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าครองชีพ	เงินบ�าเหน็จพิเศษ	โบนัส	และเงินสมทบกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพส่วนที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายให้	เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น	23,825	ล้านบาท

	 นอกจากนี้	ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ		ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	และใช้ชื่อว่า	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

พนักงาน	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	สมาชิกจะได้เงินสะสมของตน	พร้อมทั้งเงินสมทบของธนาคาร	ตลอดจนผลประโยชน์ของเงิน

ทั้งสองจ�านวน	 เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน	ยกเว้นกรณีสมาชิกพ้นสภาพด้วยเหตุถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย	จะไม่ได้รับเงินสมทบและ

ผลประโยชน์ในส่วนของธนาคาร	

7.6  ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ

7.6.1  เลขานุการบริษัท สมุห์บัญชีใหญ่ หัวหน้างาน
 ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ากับดูแลการ
 ปฏิบัติงาน

เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตั้ง	 ดร.อดิศวร ์	 หลายชูไทย	 

รองกรรมการผู ้จัดการอาวุโส	 ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัทและ

เลขานุการคณะกรรมการ	โดยมสี�านกัเลขาธิการและธรรมาภิบาลองค์การ	

สายงานเลขาธิการองค์การ	เป็นหน่วยงานสนับสนนุงานเลขานกุารบริษทั	

โดยเลขานุการบริษัทต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านธุรกิจ	 บัญชี	 กฎหมาย	 

กฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้องกับธนาคาร	หรือผ่านการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้อง

กับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท	 มีความรู ้	 ความเข้าใจใน 

หลักการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีและข้อพึงปฏิบตัท่ีิดขีองการก�ากับดแูลกิจการ	 

มีความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบัติหน้าที่	 ท้ังในด้านการ

ให้ข้อแนะน�าและข้อคิดเห็นต่างๆ	และมีประสบการณ์ในงานเลขานุการ 

คณะกรรมการ	หรอืคณุสมบตัอิืน่ทีช่่วยให้งานเลขานกุารบรษิทัเป็นไปอย่างม ี

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	รายละเอียดคุณสมบัติ	ประสบการณ์	หน้าที่	และ

ความรบัผดิชอบหลกัของเลขานกุารบรษิทัได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ธนาคาร	

www.kasikornbank.com	ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์	 หัวข้อย่อย 

การก�ากับดูแลกิจการ	หมวดบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

และรายละเอียดคณุสมบัตขิองเลขานกุารบรษิทัได้แสดงในเอกสารแนบ	1

	 โดยในปี	2565	เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนา	Climate	Action	

Leaders	 Forum	 รุ่น	 1	 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	

(องค์การมหาชน)	และงาน	Sustainable	Finance	Meeting	จดัโดยสมาคม 

เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย	 และสหประชาชาติใน

ประเทศไทย		

สมุห์บญัชใีหญ่ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้างาน

ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

 ธนาคารมอบหมายให้ 

•	 นายจงรัก	รัตนเพียร	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	

	 ด�ารงต�าแหน่งสมุห์บัญชีใหญ่	

•	 นายสุรศักดิ์	ดุษฎีเมธา	รองกรรมการผู้จัดการ	

	 ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

•	 นายไพศาล	วรเศรษฐ์ศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	

	 รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งสมุห์บัญชีใหญ่ได้แสดง

ในเอกสารแนบ	1	และคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน	และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานได้แสดงใน

เอกสารแนบ	3

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ 
	 ธนาคารมอบหมายให้	ดร.อดิศวร์	หลายชูไทย	เลขานุการบริษัทและ

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส	ท�าหน้าที	่Chief	Investor	Relations	Officer		

	 รายละเอียดคณุสมบตัขิองผูด้�ารงต�าแหน่ง	Chief	Investor	Relations	

Officer	ได้แสดงในเอกสารแนบ	1

7.6.3 การแต่งตัง้และพจิารณาค่าตอบแทนของส�านักงาน 
 สอบบัญชีและบริษัทในเครือ
	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคณุสมบตัแิละการปฏิบตังิานของ 

ผูส้อบบญัช	ีและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

ของธนาคารในแต่ละปี	 รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 เพ่ือเสนอ 

ขออนุมติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้	ทัง้นี	้รายชือ่ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอเพ่ือพิจารณา 

แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

	 ในรอบปี	 2565	 ค่าตอบแทนของส�านักงานสอบบัญชีและบริษัท 

ในเครือ	ประกอบด้วย
 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees) 

	 	 	 ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ให้แก่

•	 ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	มีจ�านวนเงิน

รวม	15,107,000	บาท

•	 ส�านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด	บุคคลหรือกิจการ 

ที่ เ ก่ียวข ้องกับผู ้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี ท่ี 

ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา	มีจ�านวนเงินรวม	 

23,342,100	บาท

 2. ค่าบรกิารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอบบญัช ี(Non-audit Fees) 

	 	 	 ธนาคารได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้บริการอื่นของผู้สอบบัญชี

และก�าหนดกระบวนการพิจารณาอนุมัติไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน	 เพ่ือให้

มั่นใจว่าบริการดังกล่าวไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการให้บริการ

สอบบัญชีภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยมีการ

พิจารณาถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมของการใช้บริการ	 รวมถึง

ความสมเหตุสมผลของค่าบริการอื่นแล้ว

	 	 	 ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอ่ืนที่นอกเหนือจากงาน

สอบบัญชี	 ซึ่งได้แก่	 การตรวจสอบเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ	 (Special	

Purpose	Audit	 Engagement)	 การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี	 

การตรวจสอบตามวิธีทีต่กลงร่วมกัน	(Engagement	to	Perform	Agreedupon	 

Procedures)	ให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	บุคคลหรือ 

กิจการที่เก่ียวข้องกับผู ้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีดังกล่าว 

ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	มีจ�านวนเงินรวม	11,576,600	บาท	และ 

ส่วนทีจ่ะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงทียั่งให้บริการไม่แล้วเสร็จ	

มีจ�านวนเงินรวม	8,950,900	บาท

18,840 คน
กลุ่มสายงานธุรกิจ 
14,202 คน 

เจ้าหน้าที่บริหาร 
89 คน 

Local Staff 
192 คน 

กลุ่มสายงานสนับสนุน
4,357 คน 

ในปี 2565 สมาชิกและธนาคารส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดังนี้

ในปี 2565 พนักงานธนาคารเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดังนี้

พนักงานที่เป็นสมาชิก
จ่ายเงินเข้ากองทุนฯ เป็น

เงินทั้งสิ้น 815 ล้านบาท 

ธนาคารจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนฯ เป็นเงิน

ทั้งสิ้น 765 ล้านบาท

รวมเป็นเงิน 

1,580 ล้านบาท

พนักงานธนาคาร 

18,840 คน

พนักงานที่เป็นสมาชิก

กองทุนฯ 17,373 คน 

คิดเป็นร้อยละ 92.21

พนักงานที่ไม่เป็นสมาชิก

กองทุนฯ 1,467 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.79

18,840 คน
กลุ่มสายงานธุรกิจ 
14,202 คน 

เจ้าหน้าที่บริหาร 
89 คน 

Local Staff 
192 คน 

กลุ่มสายงานสนับสนุน
4,357 คน 

18,840 คน
กลุ่มสายงานธุรกิจ 
14,202 คน 

เจ้าหน้าที่บริหาร 
89 คน 

Local Staff 
192 คน 

กลุ่มสายงานสนับสนุน
4,357 คน 
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รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
•	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

8. รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

	 ในปี	 2565	คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนวิสัยทัศน์	 จุดมุ่งหมาย	และค่านิยมหลัก	 เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับทิศทางการด�าเนิน

ธุรกิจในระยะยาว	อนมุตัใินประเดน็ส�าคญัเก่ียวกับทศิทางและนโยบายการด�าเนินงานของกลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสกิรไทย	รวมถึงแผนธุรกิจ

และงบประมาณประจ�าปี	ทบทวนความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	ก�ากับดูแล	ทบทวน	

และติดตามให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย	 กลยุทธ์	 และแผนธุรกิจที่ก�าหนดอย่างมีประสิทธิผล	และถูกต้องตามกฎหมาย	 

ข้อบงัคบัต่างๆ	ของหน่วยงานทางการทีเ่ก่ียวข้อง	และตามมตท่ีิประชมุผูถื้อหุ้น	โดยให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการด�าเนินงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ

ธนาคารทุกเดือน	

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

	 คณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้คณะกรรมการทรพัยากรบุคคลและก�าหนดอตัราค่าตอบแทนท�าหน้าท่ีในการสรรหาและคดัเลอืกบคุคลท่ีมคีวามรู้

ความสามารถ	และประสบการณ์ทีห่ลากหลาย	เหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจและความเสีย่ง	เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานในระยะยาว	และสอดคล้อง

กับทิศทางและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร	เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารและกรรมการชุดย่อย	

	 ธนาคารก�าหนดกระบวนการสรรหากรรมการ	 โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ

สถาบันการเงิน	ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เก่ียวข้องและข้อบังคับของธนาคาร	 รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ	ที่จ�าเป็นเพ่ิมเติม	และพิจารณา 

องค์ประกอบของกรรมการจากผูท้รงคณุวุฒิ	หรอืผูเ้ชีย่วชาญในด้านต่างๆ	อย่างเหมาะสม	ค�านงึถึงสดัส่วน	จ�านวน	และนโยบายความหลากหลายของ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ	ได้แก่	ทักษะ	ความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	ความเป็นอิสระ	เพศ	อายุ	เชื้อชาติ	สัญชาติ	โดยไม่เลือกปฏิบัติ	 

โดยใช้ตารางที่ระบุความรู้ความช�านาญของกรรมการในแต่ละด้าน	 (Board	Skill	Matrix)	 เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา	หากเป็นกรรมการอิสระ	

ต้องมคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระตามทีธ่นาคารก�าหนด	โดยความรูค้วามช�านาญทีจ่�าเป็นส�าหรบัคณะกรรมการ	ได้แก่	ด้านการธนาคารและการเงนิ	 

กลยุทธ์องค์กร	บัญชี	การตลาดและการสร้างแบรนด์	การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	การบริหารความเสี่ยง	ทรัพยากรบุคคล	กฎหมาย	การค้าระหว่าง

ประเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล	

	 คณะกรรมการธนาคารต้องประกอบด้วย	กรรมการที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย	1	คน	กรรมการที่มีความรู้ 

และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินอย่างน้อย	1	คน	กรรมการท่ีมีความรู้	 ความช�านาญ	และ

ความเข้าใจด้านความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงินอย่างน้อย	1	คน	กรรมการที่มีประสบการณ์การท�างานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจสถาบัน

การเงินอย่างน้อย	1	คน	โดยควรมีจ�านวนกรรมการสตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	ส�าหรับรายละเอียดนโยบายการสรรหา

กรรมการธนาคารได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคาร	www.kasikornbank.com	ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์	หัวข้อย่อยการก�ากับดูแลกิจการ	หมวด

ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล	เรื่องนโยบายการสรรหากรรมการธนาคาร

	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทนจะสรรหาบุคคลเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารจากการรับการเสนอชื่อ	การ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ	และจากฐานข้อมูลบุคคลจากท�าเนียบกรรมการอาชีพ	 (Director	Pool)	หรือรายชื่อ

กรรมการและผู้บริหารของบรษิทัทีอ่อกหลักทรัพย์	(Whitelist)	และอาจเสนอให้คณะกรรมการธนาคารจดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจซึง่ประกอบด้วย

กรรมการธนาคารหรือบุคคลภายนอก	 เพื่อท�าหน้าท่ีสรรหากรรมการได้	 กรณีกรรมการออกจากต�าแหน่งตามวาระและเสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง	คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนด

อตัราค่าตอบแทนจะพิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ	ความสมัพันธ์

กับฝ่ายจัดการ	การพัฒนาตนเอง	และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา	ได้แก่	

การเข้าร่วมประชุม	การมีส่วนร่วมในการประชุม	และการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความรบัผดิชอบและซือ่สตัย์ตลอดระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง	ฯลฯ		

ทั้งนี้	 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย	 ก่อนเสนอต่อท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	ตามแต่กรณี	เพื่อพิจารณา

แต่งตั้งต่อไป

	 ธนาคารให้สทิธิผูถื้อหุน้เสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้ 

เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี	 และเปิดเผย 

หลกัเกณฑ์บนเว็บไซต์ธนาคาร	โดยผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอชือ่บคุคลเข้ารบัการ

พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการต้องถือหุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	0.05	ของหุน้

ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของธนาคาร	ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ

หลายรายรวมกันก็ได้	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อและ

ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาเสนอให้ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ	

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน

ได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเป็นประจ�าทุกปี	 โดย

ในปี	2565	ได้ทบทวนนโยบายและกระบวนการสรรหากรรมการธนาคาร

และเสนอต่อคณะกรรมการแล้ว	 เพ่ือให้มีความเหมาะสม	 เป็นปัจจุบัน	

และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดี	 จึงได้ด�าเนินการสรรหาและคัดเลือก

บุคคลที่มีคุณสมบัติตามกระบวนการสรรหากรรมการและหลักเกณฑ์

ที่ธนาคารก�าหนด	 รวมถึงพิจารณาบุคคลจากท�าเนียบกรรมการอาชีพ	

(Director	Pool)	รายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์	 

(Whitelist)	และรบัการเสนอชือ่บคุคลจากผูถ้อืหุ้น	ซึง่ปรากฏว่าไม่มผีูถื้อหุน้ 

เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด	 

ทั้งนี้	ได้สรรหาบุคคลเพือ่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของธนาคารที่

มุ่งเน้นการด�าเนินการท่ีเป็นไปตามข้อก�าหนดทางการ	มาตรฐานสากล	

เพ่ือรองรบัโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ	โดยต้องมปีระสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์

กับธนาคาร	และเป็นไปตามนโยบายความหลากหลายขององค์ประกอบ

ของคณะกรรมการ	จากการพิจารณาเห็นว่า	นางไขศรี	 เนื่องสิกขาเพียร	

เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจและบัญชีอย่างดีย่ิง	

และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการแล้ว	 

ซึง่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ได้มมีติอนมุตัเิลือกตัง้	นางไขศร	ีเน่ืองสิกขาเพียร	 

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	 ซึ่งท�าให้มีสัดส่วนกรรมการสตรี	 คิดเป็น 

ร้อยละ	44	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	

	 ในการพิจารณากรรมการทีอ่อกจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการ	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตรา 

ค่าตอบแทนซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยี	ได้พิจารณาจากการอทิุศเวลา 

ของกรรมการ	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	 การพัฒนาตนเอง	 และผล

การปฏิบัติงานที่ผ่านมา	ได้แก่	การเข้าร่วมประชุม	การมีส่วนร่วมในการ

ประชุม	 และการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ตลอด 

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง	ฯลฯ	โดย	น.ต.	พญ.นลนีิ	ไพบลูย์	นายสราวฒุ	ิ

อยู่วิทยา	นายกลินท์	สารสิน	นางเจนนสิา	ควิูนิชกุล	จกัรพันธ์ุ	ณ	อยุธยา	และ

นายกฤษณ์	จิตต์แจ้ง	ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	

และผ่านการพิจารณาตามกระบวนการดังกล่าว	 ส�าหรับ	 ดร.ปิยสวัสด์ิ	 

อัมระนันทน์	กรรมการท่ีต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	ได้แสดงความ

จ�านงไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	

	 ส�าหรับการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ	

คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนดอตัราค่าตอบแทนจะพิจารณา

จากผู้บริหารของธนาคาร	หรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 

โดยพิจารณาจากผู้ท่ีมีทักษะ	 ความรู้	 ความสามารถ	 ความเป็นผู้น�า	

ประสบการณ์ทีจ่�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธุรกิจของธนาคาร	

ซึ่งได้แก่	 ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเงิน	 การธนาคาร	ตลาดเงิน	

ตลาดทุน	 เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน	 (Financial	 Industry)	 หรือ

ในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างน้อย	

5	 ปีข้ึนไป	 หรือมีผลงานการบริหารจัดการองค์กรและมีชื่อเสียงเป็นท่ี

ประจักษ์	 ทั้งจากภาครัฐ	 หรือภาคเอกชน	 ในองค์กร	 สถาบันทั้งในและ

ต่างประเทศ	รวมถึงการมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมและไม่มลีกัษณะต้องห้าม 

การเป็นกรรมการสถาบันการเงิน	ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ

ท่ีเก่ียวข้องและข้อบังคับของธนาคาร	 และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น

สามารถน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จและบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

อย่างย่ังยืนของธนาคาร	โดยคณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนด

อตัราค่าตอบแทนจะเสนอชือ่บคุคลท่ีได้รบัการคดัเลอืกต่อคณะกรรมการ

ธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

	 นอกจากน้ี	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตรา 

ค่าตอบแทนมหีน้าทีส่รรหา	คดัเลือก	หรอืรบัการเสนอชือ่บคุคลท่ีมคีณุสมบตั ิ

เหมาะสม	โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ	ความรู้	ความสามารถ

และประสบการณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับต�าแหน่งงาน	 เพื่อด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในต�าแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ขึ้นไป	หรือผู้ซึ่งมีต�าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น	ตามกระบวนการ

สรรหา	 โดยร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาหลักเกณฑ์และ

เสนอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ

ขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป	ส�าหรับการแต่งตั้ง 

ผูบ้รหิารในระดบัต�า่กว่าผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	ผูบ้รหิารสายงานร่วมกับ 

ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรอง	 ก่อน 

น�าเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน
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ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
•	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

	 คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ

ธนาคารให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย	และ

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี	 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของ

การบรหิารจดัการทีดี่	โดยกรรมการอิสระมคีวามเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ

และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร	 และคุณสมบัติกรรมการอิสระของ 

ธนาคารเข้มงวดกว่าหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 

และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย	ดังนี้

	 1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุน้ทีม่สิีทธิออกเสยีงทัง้หมด

ของธนาคาร	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของธนาคาร	 ทั้งนี้	 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ

กรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

	 2.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระ	กรรมการทีม่ี

ส่วนร่วมบริหารงาน	ผู้จัดการ	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร	บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการ

เงนิของธนาคาร	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกัน	ผูถื้อหุน้ 

รายใหญ่	หรอืของผูม้อี�านาจควบคมุของธนาคาร	เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการ 

จดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา	คู่สมรส	 พ่ีน้อง	

และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของกรรมการรายอื่น	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ	 

ผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย

	 4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร	บริษัทย่อย	 

บริษัทร่วม	 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร	 

ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน	 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น	รวมถึงการท�ารายการทางการค้า

ทีก่ระท�าเป็นปกต	ิเพ่ือประกอบกิจการ	การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์	 

รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ	หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน	 ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	 ค�้าประกัน	 การให้สินทรัพย์เป็น 

หลักประกันหน้ีสิน	 รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน	 ซึ่งเป็นผลให้

ธนาคารหรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหน่ึงตัง้แต่ร้อยละ	3	 

ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่	 20	 ล้านบาทขึ้นไป	

แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า	ทัง้นี	้การค�านวณภาระหนีดั้งกล่าวให้เป็นไป 

ตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ี 

เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม	และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง	1	ปี

ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

	 5.	 ไม ่เป ็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของธนาคาร	 บริษัทย่อย	 

บรษิทัร่วม	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของธนาคาร	และไม่เป็น 

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	 

ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองธนาคาร	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรอื 

ผูม้อี�านาจควบคมุของธนาคารสงักัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

	 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้

บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงนิ	ซึง่ได้รบัค่าบรกิาร

เกินกว่า	 2	ล้านบาทต่อปี	 จากธนาคาร	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 

ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืหุ้นส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีน้ันด้วย	เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

	 7.	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ

กรรมการของธนาคาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 8.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 

ทีม่นียักับกิจการของธนาคาร	หรอืบรษิทัย่อย	หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมนัียใน 

ห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	

ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	 1	 ของจ�านวนหุ้น 

ทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่	ซึง่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่าง

เดยีวกันและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักับกิจการของธนาคารหรอืบรษิทัย่อย

	 9.	 ไม่เป็นกรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองกันเกิน	 9	ปี	 โดย

ให้นับระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระในธนาคาร	บริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับ

เดียวกัน	หากกรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครบ	9	ปีแล้ว	

และประสงค์จะกลับมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้งจะต้องพ้น

จากการเป็นกรรมการ	ผู้จัดการ	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาท่ีได้รับเงิน

เดอืนประจ�า	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของธนาคาร	บรษิทัในกลุม่ธุรกิจทาง 

การเงินของธนาคาร	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร	เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า	2	ปี	

						กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งยังไม่ครบ	9	ปี	หากพ้นจากต�าแหน่ง

เป็นเวลาไม่ถึง	 2	 ปี	 และในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็น

กรรมการ	ผู้จัดการ	 ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร	บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ

ธนาคาร	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกัน	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	

หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร	สามารถกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการอิสระอีกได้	 โดยนับระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องจาก

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระในทุกครั้ง

	 10.	ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระ

เกี่ยวกับการด�าเนินงานของธนาคาร

	 ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ	 ส�าหรับช่วงระยะเวลา 

ย้อนหลัง	 ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเว้นแต่ได้รับผ่อนผันตาม

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	

	 ทั้งนี้	 ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ

ข้างต้นแล้ว	 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 

ให้ตัดสนิใจในการด�าเนินกิจการของธนาคาร	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	บริษทัย่อย 

ล�าดบัเดยีวกัน	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรือผูม้อี�านาจควบคมุของธนาคาร	โดย

มีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ	(Collective	Decision)	ได้

	 ในกรณีที่บุคคลท่ีธนาคารแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกินมูลค่าท่ีก�าหนดตาม

ข้อ	 4	 ให้ธนาคารจัดให้มีความเห็นคณะกรรมการธนาคารท่ีแสดงว่า

ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา	 89/7	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 แล้วว่า	 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว 

ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ	 

และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

	 ในปี	 2565	 ถึงปัจจุบัน	 ไม่มีกรรมการอิสระรายใดที่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับธนาคาร	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร	ทั้งนี้	 นางไขศร	ี 

เนือ่งสกิขาเพียร	เคยมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารในลักษณะทีธ่นาคาร 

เคยให้สินเชื่อและภาระผูกพันแก่บริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอ�านาจ

ควบคมุ	แต่เป็นการท�าธุรกรรมท่ีเป็นธุรกิจปกตใินการประกอบกิจการของ

ธนาคารและมีมาก่อนการเสนอให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	

ไม่มีลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ	 

คณะกรรมการเห็นว่า	ความสมัพันธ์ทางธุรกิจดงักล่าวมไิด้มผีลกระทบต่อ

การปฏิบัติหน้าที่และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการธนาคาร

	 1.	 	ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เลอืกต้ังกรรมการ	โดยมจี�านวนไม่น้อยกว่า	7	คน

และไม่เกิน	18	คน	โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมถ่ิีนทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร	และเป็นกรรมการทีม่สีญัชาตไิทย

ไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นของ

ธนาคารหรอืไม่ก็ได้	ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ	ให้ทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1)		 การเลือกตั้งกรรมการจะก�าหนดให้เลือกเป็นรายบุคคล

2)		ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นท่ีถือโดย 

	 ถือว่า	1	หุ้นมี	1	เสียง

3)		ผู ้ถือหุ ้นแต่ละรายจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู ่

	 ทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

4)		บคุคลท่ีได้รบัคะแนนเสยีงเหน็ชอบสงูสุดตามล�าดบัลงมา	แต่ 

	 ไม่เกินจ�านวนต�าแหน่งทีเ่ลอืกตัง้คราวน้ันเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้ 

	 เป็นกรรมการ

5)	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากัน	 

	 ส�าหรับล�าดับสุดท้าย	 ให้ประธานของท่ีประชุมลงคะแนน 

	 เสียงชี้ขาด

	 2.	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของธนาคารทุกๆ	 คราว	 

ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ	ถ้าจ�านวน 

กรรมการทีจ่ะออกแบ่งเป็น	3	ส่วนไม่ได้	ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคยีงทีส่ดุ

กับส่วน  1  ใน  3  ทัง้นี	้	ให้กรรมการซึง่อยู่ในต�าแหน่งนานทีส่ดุน้ันออกจาก

ต�าแหน่งก่อน	 และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากต�าแหน่งไม่ได้	 

ให้ใช้วธีิจบัสลาก	โดยกรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รบัเลอืกตัง้ใหม่ได้

	 3.	 กรรมการย่อมพ้นจากต�าแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม	 ย่ืนใบลาออก

จากต�าแหน่งก่อนถึงก�าหนด	ศาลมีค�าส่ังให้ออก	หรือที่ประชุมลงมติให้

ถอดถอนจากต�าแหน่ง	หรือขาดคุณสมบัติตามที่ธนาคารก�าหนด

	 4.	 หากต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ	ให้คณะกรรมการทีเ่หลืออยู่เลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดไว้	 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป	 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	 3	 ใน	 4	 ของ

จ�านวนกรรมการที่เหลืออยู่	 เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า	

2	เดือน	และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้จะอยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่า

วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนด�ารงต�าแหน่งแทน

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการธนาคาร

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนใน 

ข้อบังคบัของธนาคาร	ข้อบังคบัคณะกรรมการธนาคาร	และนโยบายการ

ก�ากับดแูลกิจการ	โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปีของธนาคาร

ทุกๆ	คราว	 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน	1	 ใน	 3	 ของจ�านวน

กรรมการ	ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็น	3	ส่วนไม่ได้	ให้ออกโดย

จ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	ทั้งนี้	ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต�าแหน่ง

นานทีสุ่ดน้ันออกจากต�าแหน่งก่อน	และถ้าตกลงกันในเรือ่งของการออก

จากต�าแหน่งไม่ได้	ให้ใช้วิธีจบัสลาก	โดยกรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งอาจ

122		 123ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
•	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้	กรรมการมีอายุไม่เกิน	72	ปี	และกรรมการอิสระมี

วาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารและ

ด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน	9	ปี

	 ส�าหรบัวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการกลัน่กรองสนิเชือ่และการ 

ลงทุนและกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ

ก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	และคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง	ก�าหนด

ให้มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง  

	 คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดแนวปฏิบตัเิก่ียวกับจ�านวนบรษิทัท่ี

กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	และผูบ้รหิารระดบั

สูงจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนได้ไม่เกิน	5	บรษิทั	และ

เป็นประธานกรรมการ	กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�านาจ 

ลงนามในบริษัทอื่นไดไ้ม่เกนิ	3	กลุม่ธรุกิจ	และจัดให้มีระบบการรายงาน

การเป็นกรรมการในบรษิทัอืน่	โดยตรวจทานการเป็นกรรมการในบรษิทัอืน่ 

จากระบบเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ	 (Enlite)	 และให้กรรมการ

ยืนยันข้อมลูมายังส�านักเลขาธิการและธรรมาภิบาลองค์การทุกเดือน	เพ่ือ

น�าข้อมูลลงระบบ	ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงให้รายงานข้อมูลทุกสิ้นเดือน

ผ่านระบบโดยตรง	ทัง้นี	้รายละเอยีดข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน

บรษิทัอืน่ของกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	และ 

ผูบ้รหิารระดบัสงูแต่ละคน	ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ	2	รายละเอยีดเก่ียวกับ 

การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารธนาคารในบริษัทย่อย	 

บริษัทร่วม	กิจการร่วมค้า	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

	 ปัจจบุนัไม่มกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทั

จดทะเบยีนอ่ืน	และไม่มกีรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของธนาคารรายใด 

ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน	 4	บริษัท	 และไม่มี

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคารรายใดท่ีเป็นประธานกรรมการ	

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	หรือกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามในบริษัทอื่นเกิน	

3	กลุ่มธุรกิจ

การพัฒนากรรมการ

	 ธนาคารจัดให้มีการปฐมนิเทศหรือให้ข้อมูลแก่กรรมการท่ีได้รับ 

แต่งตั้งใหม่	เพื่อได้รับทราบบทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบ	รวมทั้ง

ข้อมลูเก่ียวกับธนาคาร	อาทิ	ยุทธศาสตร์ธนาคารกสกิรไทย	การก�ากับดแูล

กิจการทีด่	ีการพัฒนาอย่างย่ังยืน	ทรพัยากรบคุคล	เทคโนโลยีสารสนเทศ	

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	 ค�าชี้แจง

เก่ียวกับพันธะทางกฎหมาย	และระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องในฐานะ

กรรมการบริษัทจดทะเบียน	 ข้อบังคับคณะกรรมการชุดต่างๆ	นโยบาย 

ทีส่�าคัญของธนาคาร	คูม่อืกรรมการสถาบนัการเงนิและบรษิทัหลกัทรัพย์	

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและ

พนักงาน	ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่กรรมการเกี่ยวกับ

บทบาทหน้าที่ของกรรมการและการประกอบธุรกิจของธนาคาร	

	 นอกจากน้ี	 เพ่ือพัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	

ธนาคารมนีโยบายส่งเสรมิให้กรรมการเข้าอบรมหรอืเข้าร่วมในหลกัสตูร

ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการหรือสัมมนาที่เป็นการเพ่ิมพูน

ความรูใ้นการปฏิบตังิานอย่างต่อเน่ืองตามแผนและงบประมาณท่ีก�าหนด

ไว้	และจดัให้มกีารให้ความรูแ้ก่คณะกรรมการธนาคารเก่ียวกับธรุกิจของ

ธนาคาร	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 การพัฒนาอย่างย่ังยืน	 การบริหาร

ความเสี่ยง	ฯลฯ	ทั้งในรูปเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการน�าเสนอ 

ในทีป่ระชมุคณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอ	รวมถงึการส่งเสรมิให้ผูบ้ริหารและ

ผู้ปฏิบติังานด้านสนับสนนุงานเลขานกุารบรษิทั	การก�ากับการปฏบิติังาน	 

การตรวจสอบภายใน	บญัชแีละการเงนิ	นกัลงทนุสมัพันธ์	การก�ากับดแูล

กิจการ	เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ	ด้วย

	 	ในปี	2565	ธนาคารได้จดัปฐมนเิทศและให้ข้อมลูแก่กรรมการทีไ่ด้รบั

แต่งตั้งใหม่	จ�านวน	1	คน	คือ	นางไขศรี	เนื่องสิกขาเพียร	เรียบร้อยแล้ว	

เพ่ือรับทราบบทบาท	หน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะเป็นกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนและข้อมูลการประกอบธุรกิจของธนาคาร	

ธนาคารจัดสัมมนา
“KASIKORNBANK	Directors	Workshop	:	Board	Retreat	2022”

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/สัมมนา

1.	 นางกอบกาญจน์		วัฒนวรางกูร •	 สัมมนา	“Cyber	Resilience	Leadership:	Smart	Goal”		
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	และสมาคมธนาคารไทย
•	 ร่วมงาน	“การประชุมสุดยอดผู้น�าสตรีโลก	2565”	ประเทศไทย	
•	 สัมมนา	“Chairman	Forum	1/2022”	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 สัมมนา	“BOT	Digital	Finance	Conference	2022”	ธนาคารแห่งประเทศไทย		
•	 สัมมนา	“KASIKORNBANK	Directors	Workshop”			
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แมคคินซี่	แอนด์	คอมพานี	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ดีลอยท์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด

2.	 นางสาวสุจิตพรรณ	ล�่าซ�า •	 สัมมนา	“Cyber	Armor:	Capital	Market	Board	Awareness	2022”	
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•	 สัมมนา	“Cyber	Resilience	Leadership:	Smart	Goal”		
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ธนาคารแห่งประเทศไทย	 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	และสมาคมธนาคารไทย
•	 สัมมนา	“KASIKORNBANK	Directors	Workshop”			
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แมคคินซี่	แอนด์	คอมพานี	
	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ดีลอยท์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด

3.	 นางสาวขัตติยา	อินทรวิชัย	 •	 หลักสูตร	“Climate	Action	Leaders	Forum	รุ่น	1”	
	 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)
•	 หลักสูตร	“ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล”	RISE
•	 สัมมนา	“ESG	Forum:	จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย”	ประชาชาติธุรกิจ	
•	 สัมมนา	“Google	CEO	Roundtable”	Microsoft
•	 สัมมนา	“ABAC	Women’s	Luncheon”	APEC	Business	Advisory	Council	(ABAC)
•	 สัมมนา	“APEC	CEO	SUMMIT	2022”	APEC	Business	Advisory	Council	(ABAC)
•	 สัมมนา	“KASIKORNBANK	Directors	Workshop”			
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แมคคินซี่	แอนด์	คอมพานี	
	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ดีลอยท์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด

4.	 นายพิพิธ	เอนกนิธิ •	 สัมมนา	“Cyber	Resilience	Leadership:	Smart	Goal”		
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	และสมาคมธนาคารไทย
•	 สัมมนา	“KASIKORNBANK	Directors	Workshop”			
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แมคคินซี่	แอนด์	คอมพานี	
	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ดีลอยท์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด

	 ทัง้นี	้กรรมการทกุท่านได้รบัการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏบิตัหิน้าท่ีกรรมการแล้ว	ในปี	2565	กรรมการได้รับการสือ่สารและร่วมสะท้อน

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร	ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 (KASIKORNBANK	Directors	Workshop:	 

Board	Retreat	 2022)	 นอกจากนี้	 กรรมการได้รับการสื่อสารและสร้างความตระหนักด้านจรรยาบรรณธุรกิจ	 พัฒนาความรู้ด้านการก�ากับดูแล

กิจการ	การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ข้อก�าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ	ได้แก่	จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน	การต่อต้านการคอร์รัปชัน	 

การป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์	การป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน	กรณีศกึษาการปฏบิตัหิน้าท่ีของกรรมการ	ผ่านระบบเครอืข่ายอเิลก็ทรอนิกส์

ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง	ส�าหรับการเข้าอบรม	หรือสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานของกรรมการ	สรุปสาระส�าคัญ	ดังนี้

124		 125ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
•	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/สัมมนา

11.	 นายวิบูลย์	คูสกุล •	 สัมมนา	“Cyber	Armor:	Capital	Market	Board	Awareness	2022”	
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
•	 สัมมนา	“KASIKORNBANK	Directors	Workshop”			
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แมคคินซี่	แอนด์	คอมพานี	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ดีลอยท์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด	

12.	 นางศุภจี	สุธรรมพันธุ์ •	 สัมมนา	“Cyber	Armor:	Capital	Market	Board	Awareness	2022”	
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
•	 สัมมนา	“KASIKORNBANK	Directors	Workshop”			
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แมคคินซี่	แอนด์	คอมพานี	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ดีลอยท์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด

13.		นายสาระ	ล�่าซ�า •	 หลักสูตร	“สุดยอดผู้น�าวิทยาการประกันภัยระดับสูง	(Super	วปส.)	รุ่น	2”	
	 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย	
•	 สัมมนา	“ธุรกิจประกันชีวิตกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”		สมาคมประกันชีวิตไทย
•	 สัมมนา	“PDPA	บังคับใช้...อะไรท่ีต้องพร้อม”	หอการค้าไทย	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	 สัมมนา	“KASIKORNBANK	Directors	Workshop”			
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แมคคินซี่	แอนด์	คอมพานี	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ดีลอยท์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด

14.	 นายชนินทธ์	โทณวณิก •	 หลักสูตร	“The	Board’s	Role	in	Mergers	and	Acquisitions	(BMS)	รุ่น	1/2565”	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 หลักสูตร	“Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	51/2565”		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 สัมมนา	“KASIKORNBANK	Directors	Workshop”			
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แมคคินซี่	แอนด์	คอมพานี	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ดีลอยท์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด

15.		นางเจนนิสา	คูวินิชกุล	จักรพันธุ์	
		 ณ	อยุธยา	

•	 สัมมนา	“Digital	Marketing	Strategies	from	an	Omni	Channel	Retail	Landscape”	
	 Harvard	Business	School	Association	of	Thailand		

16.	 นางสาวชนม์ชนัมม์	สุนทรศารทูล •	 หลักสูตร	“Director	Certification	Program	รุ่น	320/2565”	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 สัมมนา		“Hot	Issue	for	Directors:	What	Directors	Need	to	Know	about	Digital	Assets?”	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 สัมมนา	“Cyber	Armor:	Capital	Market	Board	Awareness	2022”	
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•	 สัมมนา	“Cyber	Resilience	Leadership:	Smart	Goal”		
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	และสมาคมธนาคารไทย
•	 สัมมนา	“KASIKORNBANK	Directors	Workshop”			
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แมคคินซี่	แอนด์	คอมพานี	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ดีลอยท์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/สัมมนา

5.	 นายพัชร	สมะลาภา •	 สัมมนา	“KASIKORNBANK	Directors	Workshop”			
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แมคคินซี่	แอนด์	คอมพานี	
	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ดีลอยท์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด

6.	 นายกฤษณ์	จิตต์แจ้ง •	 สัมมนา	“Director’s	Briefing:	The	Road	to	Green	Financing”	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 สัมมนา	“Cyber	Resilience	Leadership:	Smart	Goal”		
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	และสมาคมธนาคารไทย
•	 สัมมนา	“Sustainable	Thailand	2022”	United	Nations	Thailand
•	 สัมมนา	“Sustainable	Financing	Roundtable”	International	Finance	Corporation	(IFC)
•	 สัมมนา	“KASIKORNBANK	Directors	Workshop”			
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แมคคินซี่	แอนด์	คอมพานี	
	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ดีลอยท์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด

7.	 ดร.พิพัฒน์พงศ์	โปษยานนท์ •	 สัมมนา	“Cyber	Resilience	Leadership:	Smart	Goal”		
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	และสมาคมธนาคารไทย
•	 สัมมนา	“KASIKORNBANK	Directors	Workshop”			
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แมคคินซี่	แอนด์	คอมพานี	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ดีลอยท์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด

8.	 น.ต.	พญ.นลินี	ไพบูลย์ •	 สัมมนา	“National	Director	Conference	2022	-	Wisdom	for	Future:	Harmonizing	the	 
Diverse	Boards”	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 สัมมนา	“Director’s	Briefing:	APEC	2022	“Open.	Connect.	Balance.”:	Outcomes	and	
Challenges	for	the	future	of	Thai	Business”	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

•	 สัมมนา	“Director’s	Briefing:	ข้อพิพาททางการเงินในสกุลเงินดิจิทัลยุคปัจจุบัน”	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 สัมมนา	“KASIKORNBANK	Directors	Workshop”			
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แมคคินซี่	แอนด์	คอมพานี	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ดีลอยท์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด

 9.	 นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา •	 สัมมนา	“APEC	CEO	SUMMIT	2022”	APEC	Business	Advisory	Council	(ABAC)
•	 สัมมนา	“KASIKORNBANK	Directors	Workshop”			
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แมคคินซี่	แอนด์	คอมพานี	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ดีลอยท์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด

10.	 นายกลินท์	สารสิน •	 สัมมนา	“APEC	CEO	SUMMIT	2022”	APEC	Business	Advisory	Council	(ABAC)
•	 สัมมนา	“PDPA	บังคับใช้...อะไรท่ีต้องพร้อม”	หอการค้าไทย	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	 สัมมนา	“KASIKORNBANK	Directors	Workshop”			
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แมคคินซี่	แอนด์	คอมพานี	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ดีลอยท์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด

126		 127ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 ส่วนที่ 2 การกำากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
•	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

การพัฒนาผู้บริหารและแผนสืบทอดต�าแหน่ง

	 คณะกรรมการทรพัยากรบุคคลและก�าหนดอตัราค่าตอบแทนมหีน้าที ่

พิจารณากล่ันกรองแผนพัฒนาผู้บริหารและแผนสืบทอดต�าแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหารระดับสูง	

เมื่อถึงคราวจ�าเป็น	 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจของ

ธนาคาร	โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ	 เช่น	ศักยภาพ	คุณสมบัติ	ความรู้	

ความสามารถ	ประสบการณ์ของแต่ละต�าแหน่งงาน	รวมทั้งประเมินผล

การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมท่ีสามารถ

สืบทอดในแต่ละต�าแหน่ง	 อาทิ	 ผลการปฏิบัติงานตามตัววัดที่ก�าหนด	 

การวางแผนและกลยุทธ์	 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม	 และ

ที่ส�าคัญคือภาวะผู้น�า	 เพ่ือจัดท�าแผนพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล	

รวมถึงการหมุนเวียนหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ	

ประสบการณ์	 และความพร้อมในการบริหารองค์กร	 และทบทวน 

หลกัเกณฑ์	รวมท้ังรายชือ่ผูท่ี้อยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะได้รบัการพิจารณาอยู่เสมอ	

และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร	

	 	 ทั้งนี้	 ธนาคารให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน 

ทุกคนให้มีความพร้อม	 โดยมุ่งเน้นการก�าหนดแผนพัฒนารายบุคคลท้ัง

ระยะส้ันและระยะยาว	 รวมถึงด�าเนินการในเรื่องการพัฒนาความรู้และ

ทักษะภาวะความเป็นผู้น�า	 ทักษะแห่งอนาคต	 ทักษะการบริหารและ 

การจดัการปรบัตวัเพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลง	และรปูแบบการท�างานใหม่	 

โดยมีรูปแบบการพัฒนา	 ทั้ งในส ่วนการพัฒนาตามโปรแกรม 

การพัฒนาผูน้�าในระดบัต่างๆ	ผ่านการเรยีนรูผ่้านแพลตฟอร์มการเรยีนรู ้

ของธนาคาร	การเรียนรู้รูปแบบ	Virtual	Classroom	Workshop	ต่างๆ	

และการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันภายนอก	ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ

ธนาคารและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยอย่างต่อเนื่อง	 รายละเอียดได้

แสดงในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2565

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

	 ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ธนาคารเป็นประจ�าทกุปี	โดยจดัท�าการประเมนิ	2	รปูแบบ	คอื	การประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารท้ังคณะ	และการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล	คณะกรรมการธนาคารได้

ร่วมกันก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลเก่ียวกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	และมอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับ

ดแูลกิจการท�าหน้าทีท่บทวนแบบประเมนิผลการปฏบิติังานดงักล่าวเพ่ือ

ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี	 โดยคณะกรรมการธนาคารจะน�าผลการ

ประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ	มาใช้พิจารณาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิผล

ในการท�างาน	ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของ

คณะกรรมการ	ทั้งนี้	 เลขานุการบริษัทจะส่งแบบประเมินให้กรรมการ 

ทุกคนเพ่ือท�าการประเมิน	 และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อ 

คณะกรรมการธนาคาร	

	 ธนาคารได้จัดท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 

กล่ันกรองสินเชื่อและการลงทุนปี	 2565	 เน่ืองจากคณะกรรมการมีมติ

ยกเลิกคณะกรรมการอิสระ	และแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ

และการลงทุน	เพ่ือใช้ในการประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

กลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการชุดย่อย	 ซึ่งด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี	 โดยก�าหนด 

หลักเกณฑ์การประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการชุดย่อย	 เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและ

การลงทนุและคณะกรรมการชดุย่อยจะส่งแบบประเมนิให้กรรมการแต่ละ

คณะเพ่ือท�าการประเมิน	 รวบรวมสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท�าหน้าที่

ของกรรมการ	นอกจากน้ี	 ในปี	 2563	ธนาคารได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

ภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานด้านการก�ากับ

ดแูลกิจการ	ท�าหน้าทีก่�าหนดแนวทาง	และเสนอแนะประเดน็การประเมนิ

ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทุก	3	ปี	เพ่ือให้การปฏิบตัหิน้าทีข่อง

คณะกรรมการมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลมากย่ิงขึน้	และสอดคล้อง

กับมาตรฐานสากลและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยขอบเขต 

การด�าเนินการของบริษัทท่ีปรึกษาภายนอกในปีที่ผ่านมาครอบคลุม 

การประเมนิกระบวนการ	วิธีการและแบบประเมนิผลการปฏิบตังิานของ

คณะกรรมการธนาคาร	คณะกรรมการชุดย่อย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

และกรรมการผู ้จัดการ	 รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการธนาคาร	และคณะกรรมการชุดย่อย

	 ส�าหรบัปี	2565	ธนาคารได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของ

คณะกรรมการธนาคาร	คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	

และคณะกรรมการชุดย่อย	ดังนี้

•	 การประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการธนาคารทัง้คณะ:	
ประเมินในหัวข้อโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	

บทบาท	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	การประชมุ

คณะกรรมการ	การท�าหน้าที่ของกรรมการ	ความสัมพันธ์กับฝ่าย

จัดการ	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	 

การบริหารความย่ังยืนขององค์กรและความรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	

•	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล	 ทั้งการ
ประเมินตนเองและประเมินกรรมการท่านอื่น	(ประเมินแบบไขว้):	

ประเมินในหัวข้อการประชุมของคณะกรรมการ	บทบาท	หน้าท่ี	

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 ทักษะและการมีส่วนร่วมต่อ

คณะกรรมการ	

•	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลั่นกรอง

สินเชื่อและการลงทุน	 และคณะกรรมการชุดย่อย:	 ประเมินใน

หัวข้อการปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของแต่ละคณะ	

กระบวนการจัดประชุม	และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ

และกรรมการรายบุคคล	คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	

และคณะกรรมการชุดย่อยมีระดับคะแนนตั้งแต่	1	ถึง	5	จากไม่เห็นด้วย

อย่างมากหรือไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นจนถึงเห็นด้วยอย่างมาก

หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม	และก�าหนดบรรทัดฐานที่

ระดับ	 4	 (มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี)	 เพื่อใช้เปรียบเทียบกับผล

การปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยของแต่ละคณะ	 จากสรุปผลการประเมินการ 

ปฏิบัติงานประจ�าปี	 2565	 พบว่าผลการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยของ 

คณะกรรมการธนาคารทั้งคณะและกรรมการรายบุคคล	คณะกรรมการ 

กลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 มีระดับ

คะแนนสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

	 ธนาคารได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ�าทกุปี	โดยคณะกรรมการ 

ทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นผู ้พิจารณาและ 

น�าเสนอผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 

ผูจ้ดัการต่อคณะกรรมการธนาคาร	โดยตวัวัดจะเชือ่มโยงกับผลการด�าเนิน 

งานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาวท่ีสะท้อนการเป็นธนาคาร

แห่งความย่ังยืน	 ได้แก่	 การท�าธุรกิจที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบด้าน 

สิง่แวดล้อม	สงัคม	และธรรมาภบิาล	การวางแผนและกลยุทธ์	การบรหิาร

ความเสีย่งและการควบคมุ	ภาวะผูน้�า	เป็นต้น	โดยคณะกรรมการทีไ่ม่รวม

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารได้เห็นชอบหลกัเกณฑ์การประเมนิ	ซึง่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจในระยะยาว	และได้สื่อความให้ประธาน

เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการทราบเกณฑ์การประเมนิล่วงหน้า 

ทั้งนี้	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน

ได้น�าผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารแล้ว	 

การประเมินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	ที่ก�าหนดในข้อบังคับ 

คณะกรรมการธนาคารและประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและ

ก�าหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นผู้แจ้งผลการประเมินและความคิดเห็น 

ของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการทราบ	

ก่อนการอนุมัติค่าตอบแทนประจ�าปี	

	 ส่วนการประเมนิผลการปฏบิติังานของผูบ้รหิารระดับผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไปจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์การประเมิน

ที่ก�าหนดไว้	 โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการจะ

พิจารณาประเมินผลและน�าเสนอคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ

ก�าหนดอัตราค่าตอบแทนเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอต่อ 

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/สัมมนา

17.	 นายสุรช	ล�่าซ�า •	 สัมมนา		“Hot	Issue	for	Directors:	What	Directors	Need	to	Know	about	Digital	Assets?”	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

18.	 นางไขศรี	เนื่องสิกขาเพียร •	 สัมมนา	“KASIKORNBANK	Directors	Workshop”			
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส	แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แมคคินซี่	แอนด์	คอมพานี	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	ดีลอยท์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด

128		 129ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
•	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

(หน่วย	:	ครั้ง)

รายนามคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร 
(ประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง) กรรมการ

ที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

(ประชุมทั้งหมด
1 ครั้ง)

คณะกรรมการ
อิสระ*

(ประชุม
ทั้งหมด 
3 ครั้ง)

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง

สินเชื่อและ
การลงทุน
(ประชุม
ทั้งหมด 
8 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(ประชุม
ทั้งหมด 
12 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล

กิจการ
(ประชุม
ทั้งหมด 
5 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ทรัพยากร
บุคคลและ

ก�าหนดอัตรา
ค่าตอบแทน

(ประชมุทัง้หมด
10 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ก�ากับ

ความเสี่ยง
(ประชุม
ทั้งหมด
4 ครั้ง)

การประชมุ
สามัญ  

ผู้ถือหุ้น

ประชุม
ด้วยตนเอง

ประชุม
ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์

นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	(1)  8/12 3/12 1/1 3/3 8/8 1/1

นางสาวสุจิตพรรณ	ล�่าซ�า 2/12 9/12 1/1 3/4 1/1

นางสาวขัตติยา	อินทรวิชัย		 4/12 8/12 4/4 1/1

นายพิพิธ	เอนกนิธิ		 	8/12 4/12 3/4 1/1

นายพัชร	สมะลาภา		 	3/12 7/12 1/1

นายกฤษณ์	จิตต์แจ้ง	 9/12 3/12 4/4 1/1

ดร.พิพัฒน์พงศ์	โปษยานนท์			 6/12 6/12 1/1

น.ต.	พญ.นลินี	ไพบูลย์	(2) 2/12 10/12 1/1 3/3 8/8 5/5 1/1

นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา	(3) 6/12 5/12 1/1 3/3 8/8 3/3 3/4 3/4 1/1

ดร.ปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	(4)   3/3 3/3 1/1 1/1

นายกลินท์	สารสิน	(5) 7/12 5/12 1/1 2/3 8/8 3/3 4/4 3/3 3/3 1/1

นายวิบูลย์	คูสกุล	(6)		 2/12 10/12 1/1 3/3 8/8 5/5 10/10 1/1

นางศุภจี	สุธรรมพันธุ์	(7)   2/12 10/12 1/1 3/3 8/8 12/12 10/10 4/4 1/1

นายสาระ	ล�่าซ�า 	5/12 7/12 1/1 5/5 1/1

นายชนินทธ์	โทณวณิก	(8)	  2/12 8/12 0/1 3/3 8/8 8/9 0/1 1/1

นางเจนนิสา	คูวินิชกุล	จักรพันธุ์	

ณ	อยุธยา	(9)
4/12 8/12 1/1 3/3 8/8 12/12 4/4 4/4 1/1

นางสาวชนม์ชนัมม์	สุนทรศารทูล	(10)	     6/12 6/12 1/1 8/8 1/1 10/10 1/1

นายสรุช	ล�า่ซ�า	(11)	     1/12 9/12 0/1 3/3 2/3 1/1

นางไขศรี	เนื่องสิกขาเพียร	(12)	  6/9 3/9 1/1 8/8 9/9 3/3

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการรายบุคคลในปี 2565

หมายเหตุ:
(1)	 นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	ได้รบัแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการกลัน่กรองสนิเชือ่และการลงทุน	เมือ่

วันที่	7	เมษายน	2565
(2)		น.ต.	พญ.นลนิ	ีไพบลูย์	ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการกลัน่กรองสนิเชือ่และการลงทนุ	เมือ่วันท่ี	7	เมษายน	2565
(3)	 นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	และกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการและพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565
(4)		ดร.ปิยสวสัดิ	์อัมระนันทน์	ไม่รบัการเสนอชือ่กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	มผีลวันท่ี	7	เมษายน	2565
(5)		นายกลนิท์	สารสนิ	ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการกล่ันกรองสินเชือ่และการลงทุน	ประธานกรรมการก�ากับ

ความเสี่ยง	 และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 และพ้นจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	 และ
กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565

(6)		 นายวบิลูย์	คสูกลุ	ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการกลัน่กรองสนิเชือ่และการลงทนุ	เมือ่วันที	่7	เมษายน	2565
(7)		 นางศภุจ	ีสธุรรมพันธ์ุ	ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการกลัน่กรองสินเช่ือและการลงทุน	เมือ่วันที	่7	เมษายน	2565
(8)	 นายชนนิทธ์	โทณวณิก	ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการกลัน่กรองสนิเช่ือและการลงทนุ	และกรรมการตรวจ

สอบ	และพ้นจากการเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565	
(9)			นางเจนนิสา	คูวินิชกุล	จักรพันธุ์	ณ	อยุธยา	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	

และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565

(10)		นางสาวชนม์ชนัมม์	สุนทรศารทูล	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	และพ้น
จากการเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565

(11)		นายสุรช	ล�่าซ�า	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับความเสี่ยง	และพ้นจากการเป็นกรรมการทรัพยากร
บุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565

(12)	 นางไขศร	ีเนือ่งสกิขาเพียร	ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ	กรรมการกลัน่กรองสนิเชือ่และการลงทนุ	ประธาน
กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการก�ากับความเสี่ยง	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565

	 *คณะกรรมการธนาคารมีมติยกเลิกคณะกรรมการอิสระ	และแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ
และการลงทุน	โดยมีผลวันที่	7	เมษายน	2565	เป็นต้นไป

 จ�านวนคณะกรรมการแต่ละคณะ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565):
	 	 คณะกรรมการธนาคาร		 	 จ�านวน	18	 คน
							 คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	 	 จ�านวน	10	 คน
							 คณะกรรมการตรวจสอบ		 	 จ�านวน	 4		คน
						 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ		 	 จ�านวน	 6		คน
							 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน		 จ�านวน	 3		คน
							 คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง		 	 จ�านวน		11	คน	
	 	 (เป็นกรรมการธนาคาร	10	คน)

8.1.2 การเข้าร ่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน 
 กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ  
	 ธนาคารก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการธนาคารทุกเดือน	 ซึ่ง
เลขานุการบริษัทจะแจ้งก�าหนดวันประชุมและวาระการประชุมท้ังปี
ล่วงหน้าแก่กรรมการตั้งแต่เดือนธันวาคมก่อนการประชุมในปีถัดไป	
โดยปกติจะก�าหนดทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน	 (ยกเว้นเดือน
มีนาคมและธันวาคม)	และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสม	 โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม	พร้อม
ระเบียบวาระการประชุม	 และเอกสารประกอบที่มีสารสนเทศส�าคัญ 
ครบถ้วนไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนการประชมุ 
เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ	 เว้นแต่ในกรณ ี
มีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน	โดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลหรือ 
เข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็นเพ่ิมเติมได้จากเลขานุการบริษัทและมีความ 
เป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้	ทั้งนี้	 วาระการประชุม
คณะกรรมการธนาคารจะแบ่งเป็นหมวดหมูช่ดัเจน	และมวีาระพิจารณา
ติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	 ซึ่งการก�าหนดวาระจะผ่านการ
พิจารณาจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 โดย
กรรมการทกุคนมหีน้าท่ีเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคารทกุครัง้	หรอื
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	ของจ�านวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี	
เว้นแต่มเีหตจุ�าเป็น	และคณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดให้ฝ่ายจดัการ
รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนด้วย	ในกรณีที่
กรรมการคนใดมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่ก่ียวข้อง	ไม่ว่าทางตรง
หรอืทางอ้อมในระเบยีบวาระท่ีพิจารณา	จะไม่มส่ีวนร่วมในการพิจารณา
วาระนัน้	อกีทัง้คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดให้ต้องมกีรรมการอยู่ร่วม
ในที่ประชุมคณะกรรมการในขณะลงมติไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด	

	 ในระหว่างการประชุม	ประธานกรรมการจัดสรรเวลาในการประชุม

อย่างเพียงพอ	และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระ	

รวมทั้งประเด็นการก�ากับดูแลกิจการ	และเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม

ประชมุ	เพ่ือให้ข้อมลูเพ่ิมเติมทีเ่ก่ียวข้องกบัวาระการประชมุและรบัทราบ

นโยบายโดยตรง	สามารถน�าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธิภาพ	โดยกรรมการ

สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	นอกจากนี้	

จัดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมสาระ

ส�าคัญอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสม	และจัดเก็บรายงาน

การประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ	 และเอกสารประกอบ

อย่างเป็นระบบ	พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ	และ

สะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้	ทั้งนี้	กรรมการธนาคารอาจขอค�าปรึกษา

จากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร	

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารมกีาร

ประชมุร่วมกันเองอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	โดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมอยู่ใน

การประชุมเพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ	ที่เก่ียวกับธุรกิจของ

ธนาคาร	 เรื่องที่อยู่ในความสนใจ	 รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	และแจ้งผลการประชุม

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการทราบด้วย	

	 ในปี	2565	คณะกรรมการธนาคารมกีารประชมุร่วมกันทัง้สิน้	12	ครัง้ 

และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมร่วมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

เข้าร่วมประชุมด้วย	1	ครั้งในเดือนกันยายน		

130		 131ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
•	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ค่าตอบแทนกรรมการ

	 ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและ

โปร่งใส	มีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน

ท�าหน้าที่ทบทวน	 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง	กลยุทธ์และ

เป้าหมายระยะยาว	และเทียบเคยีงกับอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่

ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน	

	 ส�าหรบัรายละเอยีดการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการได้เผยแพร่

บนเว็บไซต์ธนาคาร	www.kasikornbank.com	ภายใต้หัวข้อนักลงทุน

สัมพันธ์	 หัวข้อย่อยการก�ากับดูแลกิจการ	หมวดความโปร่งใสและการ

เปิดเผยข้อมูล	เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุน้	ครัง้ที	่110	เมือ่วันท่ี	7	เมษายน	2565	ได้อนมุตั ิ

อตัราค่าตอบแทนกรรมการ	กรรมการชดุย่อย	และทีป่รกึษากฎหมายของ

ธนาคาร	รวมถึงเงินบ�าเหน็จคณะกรรมการ	ประจ�าปี	2565	ในอัตราเดิม 

เท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจ�าปี	 2564	 พร้อมทั้งยกเลิกการจ่าย 

ค่าตอบแทนกรรมการอสิระ	และอนมุตัจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการกลัน่กรอง 

สนิเชือ่และการลงทุนเท่ากบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการอสิระเดมิ	โดยให้

ประธานได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ	 100,000	บาท	และกรรมการ

ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ	 70,000	บาท	 เนื่องจากยกเลิกคณะ

กรรมการอสิระ	และแต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองสนิเชือ่และการลงทุน	

โดยให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น	

ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน	ยกเว้นกรรมการที่เป็น 

ผูบ้รหิารและผูบ้รหิารจะไม่ได้รบัค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชดุย่อย	 

สรุปดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 หน่วย	:	บาท

	 1.	 ค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับการประชุมคณะกรรมการ

   •	ประธานกรรมการ	 	 250,000	 ต่อเดือน

   •	รองประธานกรรมการ	 200,000	 ต่อเดือน

   •	กรรมการ	 	 	 150,000	 ต่อคนต่อเดือน

	 2.	 ค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	 		

   •	ประธาน	 	 	 100,000	 ต่อเดือน

   •	กรรมการ	 	 			 	70,000	 ต่อคนต่อเดือน

	 3.		 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

	 	 	 3.1	คณะกรรมการตรวจสอบ

    •	ประธาน	 90,000		ต่อเดือน

    •	กรรมการ	 60,000		ต่อคนต่อเดือน

	 	 	 3.2	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

    •	ประธาน	 50,000		ต่อเดือน

    •	กรรมการ	 36,000		ต่อคนต่อเดือน

	 	 	 3.3		คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

	 	 	 	 และก�าหนดอัตราค่าตอบแทน

    •	ประธาน	 50,000		ต่อเดือน

    •	กรรมการ	 36,000		ต่อคนต่อเดือน

	 	 	 3.4	คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง

    •	ประธาน	 50,000	 ต่อเดือน

    •	กรรมการ	 36,000	 ต่อคนต่อเดือน

	 4.	 ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย	 300,000		ต่อเดือน

	 5.	 เงินบ�าเหน็จคณะกรรมการ	ในอัตราร้อยละ	0.5	ของเงินปันผล

 รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 	 ในปี	 2565	คณะกรรมการธนาคารได้รับค่าตอบแทนในฐานะ

กรรมการ	 กรรมการอิสระ	 กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	

กรรมการตรวจสอบ	กรรมการก�ากับดแูลกิจการ	กรรมการทรพัยากรบคุคล 

และก�าหนดอตัราค่าตอบแทน	กรรมการก�ากับความเสีย่ง	ทีป่รกึษากฎหมาย 

ของธนาคาร	รวมถึงเงินบ�าเหน็จในอัตราร้อยละ	0.5	ของเงินปันผล	รวม

เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้	95,399,573.39	บาท	โดยจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

อสิระตัง้แต่เดอืนมกราคมถึงมนีาคม	2565	และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

กลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคม	2565

  2.  ค่าตอบแทนอื่น

	 	 	 	ไม่มี

ผลประโยชน์ตอบแทนที่กรรมการได้รับจากธนาคาร ในรอบปีบัญชี 2565

นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	(1) มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	3,000,000	บาท	
ประธานกรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	300,000	บาท
ประธานกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	เป็นจ�านวนเงิน	900,000	บาท
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	3,948,879.32	บาท

นางสาวสุจิตพรรณ	ล�่าซ�า มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	2,400,000	บาท	
กรรมการก�ากับความเสี่ยง	เป็นจ�านวนเงิน	432,000	บาท	
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	2,961,659.50	บาท

นางสาวขัตติยา	อินทรวิชัย มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,800,000	บาท	
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,974,439.66	บาท

นายพิพิธ	เอนกนิธิ มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,800,000	บาท	
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,974,439.66	บาท

นายพัชร	สมะลาภา มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,800,000	บาท	
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,974,439.66	บาท

นายกฤษณ์	จิตต์แจ้ง มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,800,000	บาท	
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,974,439.66	บาท

ดร.พิพัฒน์พงศ์	โปษยานนท์ มผีลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,800,000	บาท	
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,974,439.66	บาท

ดร.อภิชัย	จันทรเสน	(2) มีเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	341,729.96	บาท

น.ต.	พญ.นลินี	ไพบูลย์	(3) มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,800,000	บาท	
กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	210,000	บาท
กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	เป็นจ�านวนเงิน	630,000	บาท
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เป็นจ�านวนเงิน	600,000	บาท	
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,974,439.66	บาท

นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา	(4) มผีลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,800,000	บาท	
กรรมการอสิระ	เป็นจ�านวนเงิน	210,000	บาท
กรรมการกลัน่กรองสนิเชือ่และการลงทนุ	เป็นจ�านวนเงิน	630,000	บาท
กรรมการตรวจสอบ	เป็นจ�านวนเงิน	180,000	บาท
กรรมการก�ากับดแูลกิจการ	เป็นจ�านวนเงิน	324,000	บาท	
กรรมการก�ากับความเสีย่ง	เป็นจ�านวนเงิน	432,000	บาท
และเงินบ�าเหนจ็	จ�านวน	1,974,439.66	บาท

ดร.ปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	(5) มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	450,000	บาท	
กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	210,000	บาท
ประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง	เป็นจ�านวนเงิน	150,000	บาท
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,822,559.67	บาท

นายกลินท์	สารสิน	(6) มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,800,000	บาท	
กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	210,000	บาท	
กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	เป็นจ�านวนเงิน	630,000	บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นจ�านวนเงิน	270,000	บาท	
ประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง	เป็นจ�านวนเงิน	450,000	บาท	
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เป็นจ�านวนเงิน	324,000	บาท	
กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	เป็นจ�านวนเงิน	108,000	บาท	
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,974,439.66	บาท

นายวิบูลย์	คูสกุล	(7) มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,800,000	บาท
กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	210,000	บาท	
กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	เป็นจ�านวนเงิน	630,000	บาท
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เป็นจ�านวนเงิน	432,000	บาท	
กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	เป็นจ�านวนเงิน	432,000	บาท
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,974,439.66	บาท
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
•	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

นางศุภจี	สุธรรมพันธุ์	(8) มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,800,000	บาท
กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	210,000	บาท	
กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	เป็นจ�านวนเงิน	630,000	บาท
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	เป็นจ�านวนเงิน	600,000	บาท	
กรรมการตรวจสอบ	เป็นจ�านวนเงิน	720,000	บาท	
กรรมการก�ากับความเสี่ยง	เป็นจ�านวนเงิน	432,000	บาท	
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,974,439.66	บาท

นายสาระ	ล�่าซ�า มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,800,000	บาท
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เป็นจ�านวนเงิน	432,000	บาท	
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,974,439.66	บาท

นายชนินทธ์	โทณวณิก	(9) มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,800,000	บาท
กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	210,000	บาท	
กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	เป็นจ�านวนเงิน	630,000	บาท
กรรมการตรวจสอบ	เป็นจ�านวนเงิน	540,000	บาท	
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เป็นจ�านวนเงิน	108,000	บาท	
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,974,439.66	บาท

นางเจนนิสา	คูวินิชกุล	จักรพันธุ์	ณ	อยุธยา	(10) มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,800,000	บาท
กรรมการอิสระ	เป็นจ�านวนเงิน	210,000	บาท	
กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	เป็นจ�านวนเงิน	630,000	บาท
กรรมการตรวจสอบ	เป็นจ�านวนเงิน	720,000	บาท
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เป็นจ�านวนเงิน	324,000	บาท	
กรรมการก�ากับความเสี่ยง	เป็นจ�านวนเงิน	432,000	บาท	
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,974,439.66	บาท

นางสาวชนม์ชนัมม์	สุนทรศารทูล	(11) มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย	เป็นจ�านวนเงิน	5,400,000	บาท
กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	เป็นจ�านวนเงิน	630,000	บาท
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เป็นจ�านวนเงิน	108,000	บาท	
กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	เป็นจ�านวนเงิน	432,000	บาท
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,974,439.66	บาท

นายสุรช	ล�่าซ�า	(12) มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,800,000	บาท
กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	เป็นจ�านวนเงิน	108,000	บาท
กรรมการก�ากับความเสี่ยง	เป็นจ�านวนเงิน	324,000	บาท	
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	1,632,709.74	บาท

นางไขศรี	เนื่องสิกขาเพียร	(13) มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ	เป็นจ�านวนเงิน	1,350,000	บาท
กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	เป็นจ�านวนเงิน		630,000	บาท	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นจ�านวนเงิน	810,000	บาท	
กรรมการก�ากับความเสี่ยง	เป็นจ�านวนเงิน	324,000	บาท		
และเงินบ�าเหน็จ	จ�านวน	151,879.96	บาท

 
หมายเหตุ:	
(1)	 นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	เมื่อวันท่ี	7	เมษายน	2565
(2)	 ดร.อภิชัย	จันทรเสน	ได้รับเงินบ�าเหน็จจากการจ่ายเงินปันผล	ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวดหลังของปี	2564	ตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
(3)	 น.ต.	พญ.นลินี	ไพบูลย์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565
(4)	 นายสราวุฒิ	อยู่วิทยา	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	และพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565
(5)	 ดร.ปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	ไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	มีผลวันที่	7	เมษายน	2565
(6)	 นายกลินท์	สารสิน	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	ประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง	และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	และพ้นจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการ

ทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565
(7)		นายวิบูลย์	คูสกุล	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565
(8)		 นางศุภจี	สุธรรมพันธุ์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565
(9)		นายชนินทธ์	โทณวณิก	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกล่ันกรองสินเชื่อและการลงทุน	และกรรมการตรวจสอบ	และพ้นจากการเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565	
(10)		นางเจนนิสา	คูวินิชกุล	จักรพันธุ์	ณ	อยุธยา	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565
(11)	นางสาวชนม์ชนัมม์	สุนทรศารทูล	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	และพ้นจากการเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565
(12)	นายสุรช	ล�่าซ�า	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับความเสี่ยง	และพ้นจากการเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565
(13)	นางไขศรี	เนื่องสิกขาเพียร	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการก�ากับความเสี่ยง	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565

8.1.3 การบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการก�ากับความเสีย่ง	(Risk	Oversight	Committee)	ท�าหน้าที่ 

ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	 

ทบทวน	 สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและ

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 โดย

กระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนหลัก	 คือ	 การระบุ

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	การติดตามและควบคุมความเสี่ยง	

และการรายงานความเสี่ยง	 นอกจากน้ี	 ธนาคารให้ความส�าคัญกับ

สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า	(Early	Warning)	และการติดตามฐานะและ

การกระจุกตัวของความเสี่ยงที่ส�าคัญในภาพรวม	 โดยรายละเอียดการ

บริหารความเสี่ยงได้แสดงในหัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยง

8.1.4 การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
	 การแต่งตัง้กรรมการหรอืผู้บรหิารในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมด�าเนนิ

การโดยแต่ละหน่วยงานของธนาคารทีด่แูลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม	ซึง่ 

การแต่งต้ังผูบ้รหิารของธนาคารในต�าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป	 

เพื่อด�ารงต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทนตาม

ข้อเสนอแนะของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรายงานคณะกรรมการ

ธนาคารทราบ	 ส�าหรับการแต่งตั้งผู ้บริหารของธนาคารในระดับ 

ต�า่กว่าผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการเพ่ือไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย 

และบริษัทร่วม	 จะอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการ 

ผูจ้ดัการ	จากนัน้หน่วยงานนัน้ๆ	ของธนาคารทีด่แูลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

จะแจ้งไปยังบริษัท	 เพ่ือให้บริษัทด�าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง	 เช่น	 

น�าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ	 จดทะเบียน

ต่อกระทรวงพาณิชย์	 เป็นต้น	 โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ

มีหน้าที่ก�าหนดทิศทางกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท	 ก�ากับดูแลให ้

ฝ่ายจดัการปฏิบตังิานโดยค�านงึถึงประโยชน์สูงสดุของบรษิทัเป็นส�าคัญ	และ 

ตดิตามการบรหิารงานเพ่ือให้มัน่ใจว่ากลยุทธ์และนโยบายของบรษิทัได้

ถูกน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน

ที่ก�าหนด	ควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการและข้อก�าหนดของธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และหน่วยงาน

ทางการท่ีเก่ียวข้อง	 และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งน้ันต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส�าคัญ	

นอกจากน้ี	 ธนาคารยังดูแลให้บริษัทมีข้อบังคับในเรื่องการท�ารายการ 

ที่เก่ียวโยงกันที่สอดคล้องกับธนาคาร	 จัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชี

ท่ีสามารถตรวจสอบและจัดท�างบการเงินรวมได้ทันตามก�าหนด	และ 

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญอย่างถูกต้องและทันท่วงที

	 ส�าหรับการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส�าคัญที่มีสิทธ ิ

ออกเสียงต้ังแต่ร้อยละ	 20	 แต่ไม่เกินร้อยละ	 50	 ธนาคารได้จัดให้มี	

Shareholders’	Agreement	 เพื่อความชัดเจนในการบริหารจัดการและ

การตัดสินใจในเรื่องส�าคัญ	นอกจากน้ี	หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการ 

เข้าร่วมลงทุนได้ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	

	 ทัง้นี	้ธนาคารได้มกีารตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานบรษิทัย่อย 

ตามแผนงานท่ีก�าหนด	 เพ่ือประเมินการบริหารจัดการกลยุทธ์ในการ

ด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและสนับสนุนธุรกิจของธนาคาร	

มีการบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม	 มีการปฏิบัติสอดคล้องกับ

กฎหมายและข้อก�าหนดของทางการทีเ่ก่ียวข้อง	และมกีารรายงานข้อมลู

ทางการเงนิให้ธนาคารอย่างถูกต้อง	เพ่ือจดัท�าและเปิดเผยงบการเงนิรวม	

8.1.5 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
 และแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ 

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	การท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย	และ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ได้ด�าเนินธุรกิจในลักษณะ 

กลุม่ธุรกิจทางการเงนิตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงนิ	ตามท่ีได้รบั 

อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย	 โดยยึดมั่นและให้ความส�าคัญ

ในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 จึงจัดให้มีการควบคุม

ดูแลและป้องกันการท�าธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์

หรอืรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน	หรอืรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้

กรอบจรยิธรรมทีด่	ีโดยถือเป็นหน่ึงในจรรยาบรรณส�าคญัทีก่รรมการและ

พนกังานต้องยึดถือปฏิบตัโิดยเคร่งครดั	เพ่ือเป็นทีเ่ชือ่ถอืและไว้วางใจของ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญดังนี้

•	 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบายการท�าธุรกรรมภายใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย	และนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงส�าหรับการท�าธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยเพ่ือเป็นแนวปฏิบตัใิห้แก่หน่วยงาน

ของธนาคารและบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร	

ในการท�าธุรกรรมระหว่างกันอย่างเป็นระบบ	มกีารด�าเนินการและ

การป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสม	และทบทวนให้สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์	 กฎหมายและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

•	 การท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีการพิจารณาเงื่อนไขของการ

ท�าธุรกรรม	การบรหิารความเสีย่ง	การควบคมุภายใน	การรายงาน	

การเปิดเผยข้อมูล	 โดยยึดกรอบการปฏิบัติตามแนวนโยบายของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย	 รวมถึงมีเงื่อนไขหรือข้อก�าหนดท่ีเป็น

ปกติเช่นเดียวกับการท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ัวไปท่ีมีความเสี่ยง 

ในระดับเดียวกัน	 โดยปริมาณการท�าธุรกรรมทั้งต่อรายและ 

134		 135ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
•	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

โดยรวมต้องสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์

•	 คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตันิโยบายการป้องกันความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์และก�าหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสม 

ในการท�ารายการท่ีต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

และธนาคารแห่งประเทศไทย

•	 คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดหลักการให้สามารถท�ารายการ
ที่เก่ียวโยงกันได้ระหว่างกรรมการ	 ผู้บริหาร	หรือบุคคลท่ีมีความ 

เก่ียวข้องของธนาคาร	ทีท่�ากับธนาคารหรอืบรษิทัย่อยของธนาคารได้ 

หากรายการนั้นมีข้อตกลงทางการค้าเหมือนที่ท�ากับคู่สัญญา

ทั่วไป	 และกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือพนักงานท่ีมีผลประโยชน์

เก่ียวข้องกับธุรกรรมท่ีท�ากับธนาคารหรือบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินของธนาคาร	จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพจิารณาหรือ 

อนมุติัธุรกรรมดังกล่าว	และให้การก�าหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม 

ยุติธรรม	ตามเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไปเสมือนการท�ารายการกับ

บุคคลทั่วไป

•	 ในการท�าธุรกรรมระหว่างธนาคารและบรษิทัย่อยของธนาคารหรอื
ธุรกรรมระหว่างกันของบรษิทัย่อยของธนาคาร	ธนาคารก�าหนดให้

เป็นธุรกรรมท่ีมเีง่ือนไขหรอืข้อก�าหนดท่ีเป็นปกติเหมอืนกับธุรกรรม

ทีท่�ากับบคุคลท่ัวไปทีม่คีวามเสีย่งในระดบัเดยีวกัน	หรอืเป็นกรณีที่

ได้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการธนาคาร	คณะกรรมการบรษิทัย่อย	

และเป็นไปตามนโยบาย	ระเบยีบและหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารก�าหนด

และข้อก�าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี

•	 ก�าหนดให้มีการน�าเสนอรายการที่เก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็	ในกรณีเป็นรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน 

ที่ เข ้าข ่ายต้องพิจารณาตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

และตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

•	 ก�าหนดให้กรรมการ	พนกังานทีด่�ารงต�าแหน่งระดบัผูช่้วยกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป	 และผู ้ด�ารงต�าแหน่งระดับผู ้บริหารฝ่ายหรือ 

เทยีบเท่าขึน้ไปในฝ่ายจดัการบญัชหีรอืฝ่ายวางแผนการเงนิ	สายงาน 

การเงินและควบคุม	และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว	เปิดเผย 

ข้อมูลการถือหุ้นในกิจการต่างๆ	 และการเข้าไปเป็นกรรมการ	

หรือมีอ�านาจในการจัดการ	หรือมีอ�านาจควบคุมเสียงส่วนใหญ ่

ในทีป่ระชมุผูถื้อหุน้หรอืมอี�านาจในการควบคมุการแต่งต้ัง/ถอดถอน 

กรรมการ	หรอืมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเป็นตวัแทนในการถือหุน้หรอื 

การบริหารงาน	หรือมีอ�านาจควบคุมในกิจการต่างๆ	โดยเปิดเผย

ในระบบฐานข้อมูลของธนาคาร	และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ	 ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องน�าข้อมูลดังกล่าว 

ไปใช้ส�าหรบัการตดิตามดูแลการให้สนิเชือ่และลงทนุให้เป็นไปตาม 

ข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการทีเ่ก่ียวข้อง	และส�านักเลขาธิการ

และธรรมาภิบาลองค์การแจ้งต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือทราบ

ข้อมลูส่วนได้เสยีของบคุคลดงักล่าว	เมือ่ต้องมกีารพิจารณาการท�า

ธุรกรรมระหว่างธนาคารกับบุคคลท่ีกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว 

มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

•	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจัดท�ารายงานการมี 
ส่วนได้เสยีของตนและผูเ้ก่ียวข้องครัง้แรกต่อเลขานุการบริษทัเพ่ือ 

เสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	และรายงาน 

ทุกคร้ังเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง	ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ก�าหนด	 โดยในปี	 2565	 ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	

ทัง้นี	้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่ข้าด�ารงต�าแหน่งในระหว่าง

ปี	2565	ได้มีการจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียเสนอต่อประธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบแล้ว

•	 ธนาคารมกีารสือ่ความนโยบาย	ระเบยีบ	รวมถึงกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวกับ 

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให ้แก่พนักงาน 

ทีเ่ก่ียวข้องได้ทราบเป็นประจ�าทกุปีผ่านช่องทางต่างๆ	ของธนาคาร	

•	 ธนาคารเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์	หรอืรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	หรอืรายการระหว่างกัน	 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย  ์

และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด	

โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีและรายงาน

ประจ�าปี	(แบบ	56-1	One	Report)	หรอืแบบรายงานอืน่ใดตามแต่

กรณี	และเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารตาม

หลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีและธนาคารแห่งประเทศไทย	การ

เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันปรากฏตามหมายเหตุประกอบ

งบการเงินเรื่องรายการที่เก่ียวข้องกัน	 โดยการพิจารณาการท�า

รายการที่เก่ียวโยงกัน	ธนาคารใช้เกณฑ์เงื่อนไขการค้าท่ัวไปและ

เป็นไปตามกระบวนการทีก่�าหนดอย่างเหมาะสมตามความจ�าเป็น	

เพ่ือสนบัสนุนการด�าเนนิกิจการ	และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

ธนาคาร	โดยค�านงึถึงผลประโยชน์โดยรวมของธนาคาร	ลกูค้า	และ

ผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

•	 ในปี	2565	ธนาคารได้สือ่ความและให้ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณ 

ของพนักงาน	 เรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนผ่านระบบเครือข่าย

อเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารและ	e-Learning	หลกัสตูรจรรยาบรรณ

ของพนักงานและนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ใน

หน้าที่โดยมิชอบ	 รวมถึงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนลงนาม 

รับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานแล้ว	

นอกจากน้ี	 กรรมการสามารถศึกษาเก่ียวกับการป้องกันความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จากคู่มือกรรมการ	ส่วนผู้บริหารและ

พนักงานสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากฐานข้อมูลของสายงาน

บริหารความเสี่ยงองค์การ

•	 ในปีทีผ่่านมา	ฝ่ายตรวจสอบได้ตรวจสอบการควบคมุการให้สินเชือ่	 
การท�าธุรกรรมท่ีมลีกัษณะคล้ายการให้สนิเชือ่	หรอืการประกันหน้ี

แก่กรรมการ/ผูม้อี�านาจในการจดัการของธนาคาร	หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง

กับบุคคลดังกล่าว	 และการก�ากับการท�าธุรกรรมกับผู ้ถือหุ ้น 

รายใหญ่	 หรือกิจการที่มีผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกัน	 รวมถึงการ 

ท�าธุรกรรมของธนาคารกับคู่ค้าท่ีส�าคัญ	พบว่าธนาคารมีการให ้

สนิเช่ือและการท�าธุรกรรมกับคูค้่า	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีท่างการ

ก�าหนด	และมีเงื่อนไขหรือข้อก�าหนดที่เป็นปกติเหมือนกับการท�า

ธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน	และราคา

เป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า 

โดยทัว่ไป	ไม่มกีรณีการกระท�าทีล่ะเมดินโยบายการป้องกันความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 	 นอกจากนี้	 ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง	

เลขานุการบริษัทได้ตรวจทานวาระและเอกสารการประชุมก่อน

น�าส่งให้คณะกรรมการธนาคาร	โดยวาระการประชุมเกี่ยวกับการ 

อนมุตัสินิเชือ่	หรอืการท�าธุรกรรมใดๆ	ของธนาคาร	หรอืบรษิทัย่อย 

ของธนาคารที่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะ

กรรมการธนาคาร	 กรรมการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกรรมทีท่�ากับธนาคารหรอืบรษิทัย่อยของธนาคาร

จะไม่ได้รับเอกสารการประชุมและไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา

หรืออนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

(2) การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

	 ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการก�ากับ

ดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	โดยมีหลักการที่ส�าคัญดังนี้

•	 ให้ทุกหน่วยงานจัดระบบงาน	สถานที่ปฏิบัติงาน	การเก็บรักษา
ข้อมูลภายในไม่ให้ถูกเปิดเผยไปยังบุคคลอื่น	 และการใช้ข้อมูล

ภายในหรอืการส่งข้อมลูภายในให้กระท�าได้เฉพาะผูท้ีจ่�าเป็นต้องรู้ 

หรือต้องใช้ในการปฏิบัติงานเท่านั้น

•	 ห้ามกรรมการและพนักงานท�ารายการซื้อ	 ขาย	 โอนหรือรับโอน
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบ

ต่อบุคคลภายนอก	โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระส�าคัญต่อ

การเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ท่ียังมิได้เปิดเผย

ต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และตนได้ 

ล่วงรู้มาในต�าแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริง	 หรือ

การเป็นกรรมการหรือพนักงานของธนาคาร	และไม่ว่าการกระท�า 

ดังกล่าวจะกระท�าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น	หรือน�าข้อมูล

ภายในนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	 โดยรู้หรือควรรู้ว่าบุคคลดังกล่าว

อาจน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น	

•	 กรรมการ	พนักงานท่ีด�ารงต�าแหน่งระดับรองกรรมการผู้จัดการ
อาวโุสหรอืเทยีบเท่าข้ึนไป	และผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัผูบ้รหิารฝ่าย

หรือเทียบเท่าขึ้นไปในฝ่ายจัดการบัญชีหรือฝ่ายวางแผนการเงิน	

สายงานการเงินและควบคมุ	มหีน้าทีต้่องรายงานการเปล่ียนแปลง

การถือหลักทรัพย์ท่ีออกโดยธนาคารและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ที่อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคาร	ของตน	ของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยา	 ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	และบริษัท

ที่เก่ียวข้อง	ตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	และกรรมการต้องส่งส�าเนารายงานข้างต้น 

ต่อเลขานุการบริษัท	 ซึ่งในปี	 2565	 ได้รวบรวมและรายงานให้ 

คณะกรรมการธนาคารทราบแล้ว	

•	 การก�ากับดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	ธนาคารได้ก�าหนดช่วงระยะ

เวลาที่จ�ากัดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารและสัญญา

ซือ้ขายล่วงหน้าท่ีอ้างองิหุ้นสามญัของธนาคาร	ของกรรมการและ

พนักงานท่ีเก่ียวข้อง	 รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสาม ี

ภริยาและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 โดยให้งดเว้นการซื้อขาย 

หลักทรัพย์ดังกล่าวในช่วง	 1	 เดือนก่อนวันท่ีธนาคารเปิดเผย

ข้อมลูงบการเงนิหรอืผลการด�าเนนิงานรายไตรมาส	หรอืพิจารณา

อนมุติัการท�ารายการทีอ่าจมผีลต่อราคาหลกัทรพัย์ธนาคาร	จนถึง 

วันที่	2	นับแต่วันที่ธนาคารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว	และมีการแจ้ง

ระเบียบ	กฎเกณฑ์ในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ

และพนักงานที่เก่ียวข้องได้ทราบเป็นประจ�าทุกปีต้ังแต่ต้นปีและ 

ในทุกไตรมาสผ่านช่องทางต่างๆ	 ของธนาคาร	 โดยในปี	 2565	 

ส�านักเลขาธิการและธรรมาภิบาลองค์การและฝ่ายก�ากับ 

การปฏิบัติงานได้แจ้งช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

แก่กรรมการ	 ผู ้บริหารและพนักงานที่เก่ียวข้อง	 ผ่านระบบ 

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร	 นอกจากนี้	 ได้ก�าหนด 

หลักเกณฑ์เก่ียวกับบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ท่ีห้ามพนักงานที่

เก่ียวข้องซือ้ขาย	รวมท้ังมกีารตดิตามผลการปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ	

ซึง่ในปี	2565	กรรมการ	และผู้บรหิารไม่มกีารซือ้ขายหลักทรพัย์ของ

ธนาคาร	และไม่พบว่ากรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง

มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารและสัญญาซื้อขาย 

ล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคารโดยใช้ข้อมูลภายใน		

•	 ในปี	2565	ธนาคารได้สือ่ความและให้ความรูเ้ก่ียวกับจรรยาบรรณ 

ของพนักงาน	เรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
•	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

แก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนผ่านระบบเครือข่าย

อเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร	และ	e-Learning	หลกัสตูรจรรยาบรรณ 

ของพนกังานและนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าท่ี

โดยมิชอบ	รวมทั้งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ

และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานแล้ว	 นอกจากนี	้

กรรมการสามารถศึกษาระเบียบการซือ้ขายหลกัทรพัย์และสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้าของกรรมการจากคูม่อืกรรมการ	ส่วนผูบ้รหิารและ

พนักงานสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากฐานข้อมูลของสายงาน

บริหารความเสี่ยงองค์การ

และพนักงานทุกคนในองค์กรผ่านช่องทางการสือ่สารภายในของธนาคาร

อย่างต่อเน่ือง	ได้แก่	ธรรมาภบิาลสาร	ระบบเครอืข่ายอเิลก็ทรอนกิส์	และ

กสิกรทีวี	นอกจากนี้	ได้จัดอบรมและให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการ

เรยีนรูเ้กีย่วกับจรรยาบรรณของพนักงานและนโยบายการป้องกันการหา 

ผลประโยชน์ในหน้าท่ีโดยมิชอบผ่านระบบ	e-Learning	 เพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม	 โดยประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการเรียนรู้	 เพ่ือแสดงถึง 

เจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

และให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	 ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด 

ธรรมาภิบาลท่ีดี	 และได้สื่อความนโยบายการงดรับของขวัญส�าหรับ

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารยึดถือปฏิบัติ

	 4.	 ธนาคารได้มีการประเมินความเสี่ยง	 ก�ากับดูแล	 และติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ดังนี้	

•	 การก�าหนดกลยุทธ์	นโยบาย	รวมถึงการประเมินและควบคุม

ความเสี่ยงของกระบวนการในการปฏิบัติงาน	 เพ่ือให้การ

บริหารจัดการการป้องกัน	และลดความเสี่ยงด้านการทุจริต

และการปฏิบัติงานผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อธนาคาร

ท้ังด้านตัวเงินและชื่อเสียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดย

ประเมิน	 วิเคราะห์	 ติดตาม	 ควบคุม	 และรวบรวมสถานะ 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในภาพรวมให้อยู่ภายใต้ระดับ 

ความเสีย่งทีย่อมรบัได้	ปัจจบุนัธนาคารมกีารวิเคราะห์ความเสีย่ง 

ท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตภายในและภายนอกครอบคลุม

กลุ ่มผลิตภัณฑ์ส�าคัญ	 รวมถึงมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ที่เกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชัน	ซึ่งจะมีการทบทวนความเสี่ยง

ของฝ่ายงานที่เก่ียวข้องอย่างสม�่าเสมอ	 โดยมีการรายงาน

(3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

	 ธนาคารมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	สุจริต	 เป็นไป 

ตามกฎหมาย	 แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และยึดมั่นในการ 

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	โดยได้ด�าเนินการดังนี้	

	 1.	 ธนาคาร	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 กสิกรไทย	 จ�ากัด	

และบริษัทหลักทรัพย์	 กสิกรไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ร่วมลงนามใน 

ค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทุจริต	ซึ่งด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

หอการค้าไทย	 หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย	 สมาคมบริษัท 

จดทะเบียนไทย	 สมาคมธนาคารไทย	 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย	 และ 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือผลกัดนัให้เกิด

การต่อต้านการทุจริตในวงกว้างและได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะ

เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ	 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติตัง้แต่ปี	2556	และได้รบัการรบัรอง 

ต่ออายุสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

	 	2.	 ธนาคารก�าหนดเรือ่งการต่อต้านการทจุรติทุกรปูแบบ	การห้ามรบั 

หรือให้สินบนและสิ่งจูงใจไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน	 ซึ่งกรรมการ

และพนักงานจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 นอกจากนี้	 คณะ

กรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบายการงดรับของขวัญและนโยบายการ

ป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ	ซึ่งครอบคลุมเรื่องสินบน

และสิง่จงูใจ	ของขวัญและผลประโยชน์	การบรจิาคเพ่ือการกศุลและการ

ให้เงินสนับสนุน	 กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 และจัดให้มี

การทบทวนนโยบายเป็นประจ�าทุกปี	ในปี	2565	คณะกรรมการธนาคาร

ได้อนมุตักิารปรบัปรงุนโยบายดงักล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับแบบประเมนิ

ตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ

ภาคเอกชนไทย	ทั้งนี้	ในปีที่ผ่านมาไม่มีการบริจาคแก่องค์กร	หน่วยงาน	

โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางการเมือง

	 3.		 ธนาคารให้ความส�าคัญในการสื่อความนโยบายการป้องกัน 

การหาผลประโยชน์ในหน้าท่ีโดยมชิอบ	เพ่ือน�าไปสูก่ารปฏบิตัแิละด�าเนนิ

การทีเ่หมาะสมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร	โดยเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์

ของธนาคาร	ในปี	2565	ได้สื่อความและให้ความรู้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	

ธนาคารจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์การงดรับของขวัญในทุกเทศกาล	
เพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	และตามครรลองของ

การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน

ผลการจัดการความเส่ียงและสถานะของการยกระดับการ

ควบคุมและการเสริมสร้างศักยภาพด้านต่างๆ	ในการจัดการ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง	

และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็น

ประจ�าทุกเดือน	อีกทั้งมีการขออนุมัติกลยุทธ์	นโยบาย	และ

แผนงานจัดการความเส่ียงด้านปฏิบัติการท่ีส�าคัญต่อคณะ

กรรมการธนาคารอย่างสม�่าเสมอ	นอกจากน้ี	 ธนาคารได้จัด

อบรมให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง	 ด้านปฏิบัติการ 

ให้กับพนกังานทีม่หีน้าท่ีดูแลหรอืเก่ียวข้องในการป้องกันการ

ทุจริต	 รวมถึงการส่งบุคลากรไปอบรมความรู้ด้านการบริหาร

ความเสีย่งด้านปฏบิตักิารกับหน่วยงานราชการและหน่วยงาน

ภายนอกอย่างต่อเนื่อง	

•	 การวางแผนและก�าหนดกลยุทธ์	 นโยบาย	 แนวทางและ

กระบวนการในการจัดการการทุจริต	การน�าข้อมูลด้านต่างๆ	

มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน	ตรวจจับ	พัฒนาเงื่อนไขและ

แบบจ�าลองการจดัการการทจุรติ	การบรหิารจดัการและด�าเนนิ

การตรวจจับกรณีต้องสงสัยและมีความเสี่ยงท่ีจะกระท�า

ทุจริต	รวมทั้งตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐาน	และ

ประสานงานเพื่อบรรเทาความเสียหาย	

•	 การก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปตาม

นโยบายและข้อก�าหนดของธนาคารรวมถึงหน่วยงานทางการ

ที่เก่ียวข้อง	 โดยธนาคารมีนโยบายให้การด�าเนินธุรกิจของ 

กลุม่ธุรกิจทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยเป็นไปตามกฎหมาย	

กฎระเบยีบ	ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง	และจดัให้มนีโยบายการบรหิาร

	 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	(Compliance	Risk	

Management	Policy)	อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร	ซึ่ง

ได้ก�าหนดหน้าท่ีและความรบัผดิชอบเก่ียวกับการปฏิบตัติาม 

กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการธนาคาร	คณะกรรมการก�ากับ

ความเสี่ยง	 ผู้บริหารระดับสูง	 ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน	และ

พนักงาน	 รวมถึงมีการสื่อความให้พนักงานได้ตระหนักว่า

พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษา	

ท�าความเข้าใจในกฎหมายและข้อก�าหนดของทางการ	รวมถงึ 

กฎระเบยีบภายในของธนาคารในงานท่ีรับผิดชอบและปฏบิติั

ให้ถูกต้องครบถ้วน	เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

•	 การตรวจสอบใช้หลักการตรวจสอบที่เน้นความเสี่ยง	 รวมถึง

ความเสี่ยงจากการทุจริต	 และการหาผลประโยชน์ในหน้าที่

โดยมชิอบ	โดยได้มกีารประเมนิและตรวจสอบอย่างเหมาะสม	 

รวมท้ังการให้ข ้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

ที่เกี่ยวข้อง	

•	 การทบทวนนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่

โดยมิชอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดีและมาตรฐาน

สากล	และจัดอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และ 

พนักงาน	 รวมถึงการสื่อความอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม 

ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี	 ตลอดจน

ก�าหนดแนวการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

	 5.	 ธนาคารได้สนับสนุนและส่งเสริมบริษัทคู่ค้าด�าเนินธุรกิจด้วย

ความโปร่งใส	สจุรติ	เป็นไปตามกฎหมาย	และหลกัการก�ากับดแูลกิจการ

ทีด่	ีไม่มส่ีวนเก่ียวข้องกับการทุจรติคอร์รปัชนัอย่างต่อเน่ือง	โดยในปี	2565	

ได้ด�าเนินการ	ดังนี้	

•	 สือ่ความคูม่อืคูค้่าในเรือ่งจรรยาบรรณคูค้่าของธนาคารกสกิรไทย	 

ซึ่งครอบคลุมเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ	 สิทธิมนุษยชนและ

แรงงาน	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	และส่ิงแวดล้อม	

นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ

และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ให้คูค้่า 

รับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	 รวมถึงสนับสนุนให ้

คู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต	

•	 ประกาศเจตนารมณ์เรื่องนโยบายการงดรับของขวัญ 

ในทุกเทศกาลและโอกาสต่างๆ	ไปยังคู่ค้า

ธนาคารจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของพนักงาน	
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
•	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

•	 จัดสื่อความคู่ค้าเพ่ือเน้นย�้านโยบาย	 แนวปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดหาของธนาคาร	 การด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนภายใต้การ

ก�ากับดูแลท่ีดีและการจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ	 รวมถึงการ

ด�าเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 ในมิติ 

ส่ิงแวดล้อม	 สังคม	และธรรมาภิบาล	และการสนับสนุนให้ 

คู่ค้าด�าเนินนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวข้อง 

กับการทุจริตคอร์รัปชัน	

•	 จัดให้มช่ีองทางท่ีหลากหลายในการรบัแจ้งข้อมลู	ข้อร้องเรยีน	

หรือเบาะแส

 (4) การรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส และข้อร้องเรียน 

	 ธนาคารได้จัดให้มช่ีองทางส�าหรบัผู้มส่ีวนได้เสียในการตดิต่อสือ่สาร

กับธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ	ได้แก่		K-Contact	Center,	K-BIZ	Contact	

Center	และสาขา	และจัดให้มีสายด่วนร้องเรียน	 เพื่อเป็นศูนย์กลางใน

การรับและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ	 นอกจากนี้	 ธนาคารได้

ก�าหนดนโยบายการรบัแจ้งข้อมลูหรอืเบาะแส	(Whistle-blowing	Policy)	 

ไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร	โดยได้จัดให้มช่ีองทางในการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับ 

การกระท�าที่ไม่ถูกต้อง	รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส	 และได้ด�าเนินการสื่อความ

นโยบายดงักล่าวผ่านทางช่องทางต่างๆ	เพ่ือให้ผู้มส่ีวนได้เสียของธนาคาร

และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีช่องทางในการแจ้ง

ข้อมูลหรือเบาะแสที่เก่ียวข้องกับการกระท�าทุจริต	 และการกระท�าที่ 

ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง	รวมถึงการกระท�าที่ผิดกฎหมาย	กฎระเบียบ

ของหน่วยงานทางการ	จรรยาบรรณ	นโยบายหรอืระเบยีบการปฏิบตังิาน 

ของธนาคาร	หรือจุดอ่อนการควบคุมภายในที่อาจน�าไปสู่ความเสียหาย	

โดยสามารถแจ้งมายังคณะกรรมการธนาคารได้โดยตรง	ตามหลกัเกณฑ์

ทีเ่ปิดเผยบนเว็บไซต์ธนาคาร	ภายใต้หวัข้อนกัลงทนุสมัพันธ์	หรอืสามารถ

แจ้งโดยตรงมายังฝ่ายตรวจสอบ	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ	 

เป็นหนังสอืหรอืจดหมายอเิล็กทรอนิกส์	โดยธนาคารมกีระบวนการจัดการ	

มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล	 การรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็น

ความลับ	 ให้จ�ากัดเฉพาะผู้ท่ีรับผิดชอบท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบเท่านั้นท่ีจะ

เข้าถึงข้อมูลได้	 และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาสั่งการ

และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร	 ในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย	ธนาคารได้ก�าหนด

มาตรการที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วย

	 ในปี	 2565	มีการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสมายังฝ่ายตรวจสอบ	รวม

ทั้งหมด	 36	 เรื่อง	 ส�าหรับเรื่องท่ีด�าเนินการตรวจสอบแล้ว	 พบว่าเป็น 

การปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร	9	 เรื่อง	การประพฤติที ่

ไม่สุจริต	 2	 เรื่อง	 ไม่พบประเด็นตามที่แจ้ง	 5	 เรื่อง	 และพฤติกรรมท่ี 

ไม่เหมาะสมของบคุคลภายนอก	ซึง่ไม่เก่ียวข้องกบัพนกังานของธนาคาร	

16	เรือ่ง	โดยธนาคารได้ด�าเนนิการพิจารณาโทษผูก้ระท�าผดิตามกระบวนการ 

ที่ก�าหนดไว้	หรือปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
 คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา

	 ผลการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้แสดงในเอกสาร

แนบ	6	ส�าหรับการประชุมและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบ	

ได้แสดงในหัวข้อ	 8.1.2	 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการ

8.3  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

	 	 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 คณะ

กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	 และคณะ

กรรมการก�ากับความเสี่ยง	 ได้แสดงตามเอกสารแนบ	 6	 ส�าหรับการ

ประชุมและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการก�ากับดแูลกิจการ	กรรมการ

ทรัพยากรบคุคลและก�าหนดอตัราค่าตอบแทน	กรรมการก�ากับความเสีย่ง	

ได้แสดงในหัวข้อ	 8.1.2	 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการ

8.4  สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อ
 ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 	 ธนาคารตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม	 

โดยก�าหนดเรือ่งสมัพันธภาพกับผูถื้อหุน้ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในหลกัการ 

ก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร	 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นได้รับ 

สทิธิพ้ืนฐานโดยเท่าเทยีมกัน	ได้แก่	สทิธิเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุน้	สทิธิมอบ

ฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน	สทิธิออกเสยีง

ลงคะแนนเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล	สิทธิออก

เสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก�าหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี	 สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในกิจการต่างๆ	ที่ส�าคัญ	สิทธิรับเงินปันผล	สิทธิแสดงความ 

คิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น	และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศ

อย่างเพียงพอและทันเวลา	นอกจากนี้	ได้ให้ความส�าคัญในการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง	ครบถ้วน	 ทันเวลา	และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น	 โดย

ได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม

และเท่าเทียมกัน	ดังนี้	

	 	1.	 	การจดัประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี	2565	เมือ่วนัท่ี	7	เมษายน	

2565	 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 (e-AGM)	 เพ่ือเปิด

โอกาสให้ผู ้ถือหุ้นทุกกลุ ่มรวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเข้าร่วม

ประชุมได้จากทุกท่ี	 โดยธนาคารด�าเนินมาตรการการจัดประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปีดังกล่าวตามพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563	รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

ทั้งนี้	 เพ่ือความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม	และลดการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด	19	โดยได้ด�าเนินการดังนี้

	 	 	 1.1		 การด�าเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

•	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็น

วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น	รวมถึงเสนอชือ่บคุคลท่ีมี

คณุสมบตัคิรบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้าม	เพ่ือเข้ารบั

การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญั		

ผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน	 ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการและ

คณะกรรมการธนาคารก�าหนด	ตั้งแต่วันที่	 1	 กันยายน	

-	 30	พฤศจิกายน	 2564	 โดยธนาคารได้ประกาศแจ้ง 

หลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่าน 

ระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

รวมท้ังเผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคารด้วย	 ปรากฏว่าไม่มี 

ผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งเพ่ือบรรจเุป็นวาระและเสนอชือ่บคุคล

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

•	 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนกิส์	พร้อมเอกสารประกอบการประชมุท้ังฉบบั

ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ	ล่วงหน้ากว่า	 30	 วัน 

ก่อนวันประชุมบนเว็บไซต์ธนาคาร	 และจัดส่งหนังสือ

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ซึ่งระบุวันและเวลาของการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 และระเบียบวาระการ

ประชุมอย่างชัดเจน	ครบถ้วน	เพียงพอ	โดยแนบหนังสือ

มอบฉันทะและเอกสารประกอบในแต่ละวาระการ

ประชุม	 รวมทั้งข้อบังคับของธนาคารในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

กับการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นท้ังฉบับภาษาไทย 

และฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู ้ ถือหุ ้นต ่างชาติได ้

พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชมุไม่น้อยกว่า	14	วัน	โดย

มรีายละเอยีดของวาระการประชมุอย่างเพียงพอส�าหรบั

ใช้ประกอบการตดัสินใจลงคะแนนในแต่ละวาระ	ซึง่ระบุ

ว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ	เพื่ออนุมัติ	หรือเพื่อพิจารณา	

รวมท้ังมคีวามเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจน

ที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้	และ

ได้ประกาศค�าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน

หนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน	 3	 วัน	 และล่วงหน้าก่อน 

วันประชุมไม่น้อยกว่า	3	วัน	

•	 เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นส่งค�าถามท่ีเก่ียวกับวาระการ

ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น	 โดย

ธนาคารได้แจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ

ธนาคาร	 และแจ ้งผ ่านระบบเผยแพร ่ข ้อมูลของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้ผูถื้อหุน้ทราบพร้อม

การแจ้งเชญิประชมุสามญัผูถื้อหุ้นผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

•	 แจ้งรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และเอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงให้ครบถ้วน	 เพ่ือรักษาสิทธิ 

ในการเข้าร่วมประชุม	 พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ 

ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	 และรายชื่อ

กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	หรือบุคคลใดๆ	 เพื่อ

ให้ผู ้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม

แทนได้เลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและลงคะแนน

เสยีงแทนได้	โดยหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นรปูแบบท่ีผูถื้อหุ้น

สามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

•	 เปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วม 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 โดยย่ืนค�าร ้องผ่าน	 

e-Request	บนระบบ	 Inventech	Connect	ตั้งแต่วันที่	

28	มนีาคม	2565	เป็นต้นไปจนกว่าการประชมุจะเสรจ็สิน้ 

ในวันที่	7	เมษายน	2565

		 	 	 1.2	 การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

•	 จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบ

ฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมได้จากทุกที่ผ่านระบบ	

Webex	Meetings

•	 แจ้งการออกเสียงลงคะแนนโดยนับ	1	หุ้น	 เป็น	1	 เสียง	

และถือเสียงข้างมากเป็นมติ	 ยกเว้นกรณีการลงมติที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	110	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2565	

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(e-AGM)

140		 141ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 ส่วนที่ 2 การกำากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
•	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ก�าหนดให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวน

เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	หรือการลงมติที่

ก�าหนดให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวน 

เสียงท้ังหมดของผู ้ ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน	ซึ่งเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับ

ของธนาคารและตามกฎหมาย

•	 แจ้งจ�านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ	 วิธีการออกเสียง

ลงคะแนนและการนับคะแนนอย่างชัดเจน	 ซึ่งการ 

ลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย	

โดยธนาคารได้น�าระบบจัดการประชุมผู ้ถือหุ้นผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์	โดยใช้ระบบ	Inventech	Connect	ใน 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	 และผู้เข้าร่วมประชุม

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน	Webex	Meetings	 

และลงคะแนนเสียงแต่ละวาระผ่านระบบ	 e-Voting	

พร ้อมทั้งแสดงผลการลงคะแนนเมื่อผู ้ ถือหุ ้นหรือ 

ผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสรจ็ส้ิน	ซึง่ช่วยให้การด�าเนนิการ 

ประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

•	 จัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมายจากภายนอกท�าหน้าท่ีดูแล

ให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส	ถูกต้องตามกฎหมาย

และข้อบังคับของธนาคาร	 รวมถึงการตรวจสอบความ 

ถูกต้องของการนับคะแนนเสียง	

•	 จดัให้มกีระบวนการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นท่ีโปร่งใสและ

มีประสิทธิภาพ	 เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การพิจารณาและลงคะแนนเสียง

เป็นไปตามล�าดับวาระการประชุมที่ก�าหนด	และไม่เพิ่ม

วาระในท่ีประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	 

มกีารพิจารณาและลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล	

และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	 รวมทั้งแต่งต้ัง 

ผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี	และวาระอื่นตามที่

ก�าหนดในหนังสือเชิญประชุม	

•	 จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ	 และเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม	โดยกรรมการ

ท่ีเก่ียวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ	แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง 

ครบถ้วน	 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง	 18	 คน	

พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชี

•	 ลงคะแนนเสียงผ่าน	 e-Voting	 บนระบบ	 Inventech	

Connect	ทุกระเบียบวาระ	โดยการนับคะแนนเสียงเห็น

ด้วยในแต่ละวาระจะน�าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและ 

งดออกเสยีงหักออกจากจ�านวนคะแนนเสยีงท้ังหมดของ

ผูถื้อหุ้นท่ีมสีทิธิออกเสยีงท้ังท่ีมาประชมุและท่ีมอบฉนัทะ	

•	 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีแปลภาษาอังกฤษผ่านระบบ	Video	

Conference	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะต่างชาติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	

•	 ให้สิทธิผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะท่ีมาร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ภายหลังเริ่มการประชุม

แล้ว	 สามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่

ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

•	 มกีารบนัทึกเสยีงและภาพการประชมุผูถ้อืหุ้นท้ังภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ	รวมทั้งเก็บจราจรอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อ

เป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

	 	 	 1.3		 การด�าเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

•	 แจ้งมติท่ีประชมุและผลคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ

เผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ

บนเว็บไซต์ธนาคารในวันประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่าง

รวดเร็ว	

•	 บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน	ประกอบด้วย

ข้อมูลส�าคัญ	 ได้แก่	 รายชื่อกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้า

ร่วมประชุม	 สัดส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม	 มติที่

ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ	 โดย 

แบ่งเป็นจ�านวนเสียงที่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	

และไม่มสีทิธิออกเสยีง	ค�าถาม	ค�าชีแ้จง	และความคิดเห็น 

ของท่ีประชุม	 และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ 

หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา	 14	 วัน	 นับแต่ 

วันประชุมผู้ถือหุ้น	และเผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคารด้วย	

	 2.	 การให้ข้อมูลท่ีส�าคัญและจ�าเป็นต่อผู้ถือหุ้น	 โดยเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารที่ส�าคัญบนเว็บไซต์ธนาคารและผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือให้ผู ้ถือหุ ้นได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารอย่างท่ัวถึง	 รวมถึงการจัดท�าวารสารสารสัมพันธ์เป็นประจ�า 

ทุกไตรมาส	 เพื่อน�าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ	บนเว็บไซต์ธนาคาร	 อาทิ	 

ภาพรวมเศรษฐกิจ	 การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน	 ตลอดจน 

ข้อมูลอื่นๆ	ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น	

8.5 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

	 ธนาคารให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยได้

ก�าหนดนโยบายและแนวทางการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ	อย่าง

ชดัเจนในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนกังาน	

รวมถงึการก�าหนดนโยบายด้านสทิธิมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน	และจัดให้มีช่องทางการติดต่อส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียด้วย

แนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

  ผู้ถือหุ้น: 

	 ธนาคารมุ่งมั่นให้มีการด�าเนินธุรกิจซึ่งมีผลการด�าเนินงานที่ดี	มีการ

เจริญเติบโตอย่างมั่นคง	 มีความสามารถในการแข่งขัน	 โดยค�านึงถึง

สภาวะความเสีย่งในปัจจบุนัและอนาคต	เพ่ือเพ่ิมมลูค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

ระยะยาว	ธนาคารมีหน้าที่ในการด�าเนินงาน	เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความ

โปร่งใส	เป็นธรรม	และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน	และ

ธ�ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงของธนาคาร

 คณะกรรมการธนาคาร: 

	 คณะกรรมการธนาคารรบัทราบและด�าเนนิการให้เป็นไปตามอ�านาจ	

หน้าที	่และความรบัผิดชอบของกรรมการ	รวมท้ังรบัรู้ถึงสทิธิและดแูลสทิธิ

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคารอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

  หน่วยงานก�ากับดูแล: 

	 ธนาคารด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เป็นธรรม	 โปร่งใส	 

ตรวจสอบได้	 และตัดสินใจทางธุรกิจและด�าเนินกิจการเป็นไปตาม 

กฏหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง	 โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณที่ดีของธนาคารและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน

 พนักงาน: 

	 พนักงานของธนาคารถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าอย่างย่ิง	 โดย

ธนาคารสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์

เข้ามาปฏิบตังิานสมัพันธ์กันกับความเจริญเติบโตและความต้องการของ

ธนาคาร	 ให้ค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานท้ังระยะสั้น 

และระยะยาว	 โดยการวัดผลการปฏิบัติงานตามบาลานซ์สกอร์การ์ด	

(Balanced	Scorecard)	สามารถเทยีบเคยีงได้กับบรษิทัชัน้น�าทัว่ไป	และ

พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนและหลกัเกณฑ์การประเมนิผล

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันในปัจจบุนัและสือ่สารให้

พนักงานทราบ	 รวมถึงพัฒนาพนักงานอย่างต่อเน่ืองให้มีความสามารถ

ในระดบัสงู	นอกจากนัน้	ธนาคารมุง่เสรมิสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศ

ในการท�างานท่ีดี	 และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม	 เป็นธรรม	 

ด้วยความเคารพในเกียรต	ิศกัดิศ์ร	ีและสทิธิส่วนบคุคลของพนักงาน	อกีทัง้

ให้ความส�าคัญในด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	การดูแลสวัสดิภาพ

และสวสัดิการของพนักงาน	เช่น	การจดัต้ังกองทุนส�ารองเลีย้งชพี	การให้ 

ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน	การตรวจสุขภาพประจ�าป	ี

การจัดให้มีการซ้อมหนีไฟและระบบป้องกันภัย	เป็นต้น

 ลูกค้า: 

	 ธนาคารมุ ่งมั่นสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยการน�าเสนอ

ผลติภัณฑ์และบริการทางการเงนิท่ีหลากหลาย	ครบถ้วน	มคุีณภาพและ

เป็นเลิศแก่ลูกค้า	 และพร้อมให้การตอบสนองที่ตรงความต้องการของ

ลูกค้า	 โดยมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า	ซึ่งคณะกรรมการ

ธนาคารได้อนุมัตินโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้า

อย่างเป็นธรรม	(Market	Conduct	Policy)	เพื่อสะท้อนถึงการปฏิบัติต่อ

ลกูค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส	และก�าหนดนโยบายการคุม้ครองข้อมลู

ลูกค้า	 ซึ่งมุ่งเน้นให้ความส�าคัญในการรักษาความลับของลูกค้า	 รวมทั้ง 

การอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องในการใช้บริการ

ทางการเงินต่างๆ	ทั้งนี้	 ธนาคารมีการติดตามวัดผลความพึงพอใจและ

รับฟังข้อคิดเห็นของลูกค้าเพ่ือน�ามาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ

บริการอยู่เสมอ

 คู่ค้า: 

	 ธนาคารเล็งเห็นความส�าคัญของการปฏิบัติต่อคู ่ค้าตามเงื่อนไข

ทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา	มีการประพฤติตามกรอบกติกาการ

แข่งขันท่ีดี	 และไม่ใช้วิธีการไม่สุจริต	 โดยในการคัดเลือกคู่ค้า	 ธนาคาร

ได้ก�าหนดกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค	 

จะไม่ท�าธุรกิจกับคู่ค้าท่ีท�าธุรกิจผิดกฎหมาย	และคู่ค้าต้องมีนโยบาย 

เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	และต้องปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณคูค้่าของธนาคารกสกิรไทย	โดยธนาคารให้ความส�าคญัและ 

สนับสนุนให้คู่ค้าด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	 ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน	 

ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม	 ปฏิบัติตามมาตรฐานความ

ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	และจัดอบรมให้ความรู้แก่คู่ค้า

อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลคู่ค้า	

 คู่แข่ง: 

	 ธนาคารประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี	 ไม่ใช้วิธีการท่ี 

ไม่สจุรติเพือ่ท�าลายคูแ่ข่งทางการค้า	สนบัสนนุให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไป

อย่างเสรีและแข่งขันอย่างเป็นธรรม	เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน	 โดยในปี	 2565	 ไม่ปรากฏ 

ข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างธนาคารและบริษัทย่อยกับคู่แข่งทางการค้า

142		 143ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
•	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

  เจ้าหนี้: 

	 ธนาคารปฏิบัติตามสัญญา	หรือเงื่อนไขต่างๆ	ตามข้อตกลงอย่าง

เคร่งครดั	ซึง่รวมถึงเงือ่นไขการค�า้ประกัน	การบรหิารเงนิทุน	และการบรหิาร

สภาพคล่อง	 เพื่อให้ธนาคารมีความมั่นคง	แข็งแกร่ง	และมีความพร้อม 

ในการช�าระหน้ีแก่เจ้าหนี้ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	 โดยธนาคารให้

ข้อมูลแก่เจ้าหน้ีอย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	และเป็นไปตามกฎหมาย	 เพื่อ

ให้เข้าใจถึงความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องในกรณีท่ีมกีารใช้บรกิารทางการเงนิอืน่ 

ทีม่ใิช่การฝากเงนิ	และกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบัิตติามเงือ่นไขทีต่กลงกันไว้	 

ธนาคารจะแจ้งเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง

แก้ไขต่อไป	

 ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม: 

	 ธนาคารด�าเนินงานด้านสงัคมตามยุทธศาสตร์	Corporate	Citizenship	 

ปี	 2562-2566	 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างการเปล่ียนแปลง

เชิงบวกให้แก่สังคม	 โดยกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารมุ่งเน้นการน�า

นโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนไปสู่การปฏิบัติ	 (SD	

in	 Action)	 และให้ความส�าคัญกับประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม	

สังคม	และธรรมาภิบาล	ควบคู่กับการให้ความส�าคัญกับการประเมิน

ผลตอบแทนทางสังคม	หรือ	 Social	 Return	 on	 Investment	 (SROI)	 

ในโครงการทีส่�าคัญของธนาคาร	รวมถึงการพิจารณาและแสดงผลกระทบ 

ทางสังคมทุกโครงการ	 ตามมาตรฐานสากล	Business	 for	 Societal	 

Impact	 (B4SI)	ซึ่งธนาคารเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกและบริษัทเดียว

ในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ	B4SI	 อย่างเป็นทางการ	 โดยรูปแบบ 

การช่วยเหลือชุมชน	สิ่งแวดล้อม	และสังคมของธนาคาร	ด�าเนินการผ่าน

การสนับสนนุงบประมาณในโครงการทีส่อดคล้องกับนโยบายการด�าเนิน

งานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน	ส�าหรับรายละเอียดการด�าเนินงานและ

ผลการด�าเนินงานได้จัดท�ารายงานตามกรอบของ	Global	 Reporting	

Initiative	(GRI	Standards)	และแสดงในรายงานการพัฒนาเพื่อความ

ยั่งยืน	2565

	 นอกจากนั้น	ธนาคารได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติอื่นๆ	ดังนี้

 ความยุติธรรม: 

	 ธนาคารเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีมีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับธนาคาร	และพยายามอย่างย่ิงในการหลกีเลีย่งความล�าเอยีง

หรือสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 คุณธรรม:

	 ธนาคารยึดมั่นในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆ	ด้าน

 ความสามารถและเชี่ยวชาญในการประกอบการ: 

	 ธนาคารด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบเย่ียงผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ	

และมุ่งมั่นท่ีจะบรรลุผลการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	 โดยการผสมผสาน 

วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ

 ความพร้อมในการตอบสนอง: 

	 ธนาคารพร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า	ต่อสงัคม	

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและเศรษฐกิจ	 และปรับเปลี่ยนตาม 

ความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

 วินัยและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ: 

	 ธนาคารยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย	 และ

รับรองว่าการตัดสินใจทางธุรกิจและการด�าเนินกิจการเป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง	 โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณที่ดีของธนาคารและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน	

 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์: 

	 ธนาคารก�าหนดเร่ืองการละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาไว้ในจรรยาบรรณ 

ของพนักงาน	 โดยพนักงานมีหน้าท่ีปกป้องข้อมูลและต้องไม่ละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคารไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ	 	และมีนโยบาย 

ไม่สนับสนุนการด�าเนินการท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นด้วย	ได้แก่	ก�าหนดนโยบายการใช้งาน

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมัน่คงปลอดภัย	โดยให้ซอฟต์แวร์ใดๆ	ที่

น�ามาใช้ในระบบสารสนเทศของธนาคาร	ต้องได้รบัอนญุาตและมลีขิสทิธ์ิ

ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น	 และห้ามมิให้พนักงานติดตั้งซอฟต์แวร ์

ที่ละเมิดลิขสิทธ์ิบนระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร	 รวมถึงได้มีการ 

ตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ในการท�างานของพนักงานด้วย

 การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน: 

	 ธนาคารยึดมั่นในการด�าเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ที่ส�าคัญ	อาทิ	หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การ

สหประชาชาติ	 หลักการด้านมนุษยธรรมและสิทธิขององค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ	ตราสารสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศ	และข้อตกลงโลก

แห่งสหประชาชาติ	จงึได้ก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนทีค่รอบคลุม

ทั้งพนักงาน	 ลูกค้า	คู่ค้า	 และพันธมิตรทางธุรกิจ	และก�าหนดเรื่องการ

เคารพสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน	 โดยสนับสนุนและ

เคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน	ด้วยการไม่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง

กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน	และให้ความรู้แก่พนักงานเพ่ือน�าไป

ใช้ประกอบการปฏิบัติงาน	 รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลและ

ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	และจัดให้มีการทบทวน

นโยบายเป็นประจ�าทุกปี	 ซึ่งในปี	 2565	 ได้ด�าเนินการทบทวนนโยบาย 

ดงักล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	และไม่ปรากฏว่ามข้ีอร้องเรียน 

เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

8.6  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
		 ธนาคารก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 

ผู้บริหารสูงสุดท่ีรับผิดชอบในสายงานการเงินและควบคุม	หรือผู้บริหาร

ที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่	 Chief	 Investor	 Relations	Officer	

สามารถพิจารณาและตดัสนิใจเก่ียวกับเนือ้หาของข้อมลูทีส่�าคญัเพ่ือการ

พิจารณาเปิดเผย	 โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเองหรืออาจมอบหมายให ้

ผู้ท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ชีแ้จง	ซึง่เลขานกุารบรษิทัได้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าที่	

Chief	 Investor	Relations	Officer	มีอ�านาจในการแถลงข่าว	 เผยแพร่

ข้อมูลท่ีมีนัยส�าคัญของธนาคาร	ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	

และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสื่อสาร

องค์การเป็นผู้ด�าเนินการ	 โดยประสานงานกับฝ่ายงานท่ีเป็นเจ้าของ

ข้อมูลโดยตรงในการเผยแพร่ข้อมูลส�าคัญของธนาคารผ่านสื่อมวลชน	

โดยธนาคารมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศธนาคารกสิกรไทย 

อย่างชดัเจน	ซึง่ได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร	เพ่ือให้การเปิดเผย 

ข้อมลูทัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทีม่ใิช่ข้อมลูทางการเงนิของธนาคาร

ต่อผูถื้อหุ้น	นกัลงทนุ	นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	หน่วยงานทางการทีเ่ก่ียวข้อง	

รวมถึงสาธารณชนทั่วไป	เป็นไปอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทั่วถึง	เท่าเทียม	

โปร่งใส	ทันการณ์	และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	สอดคล้องกับกฎหมาย	

ข้อก�าหนดของทางการ	และระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ในปี	 2565	 ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญอย่าง

เพียงพอในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ	โดยการเปิดเผย

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย	ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์	และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และเผยแพร่ผ่าน

ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์

ธนาคาร	 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตทีเ่ป็นอสิระ	โดยได้เปิดเผยรายงานความรบัผดิชอบ 

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ�าปีและรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-1	One	Report)	ด้วย	นอกจากนี้	 

ธนาคารได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสก่อนการสอบทาน/ตรวจสอบ	

งบการเงินรายไตรมาสท่ีผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตที่เป็นอิสระ	และการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์	Basel	III	

หลักการที่	 3	 รวมถึงข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอื่น	 ได้แก่	ค�าอธิบาย

และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	การก�ากับดูแลกิจการ	และการพัฒนา

เพื่อความยั่งยืน	อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และนักวิเคราะห์

หลกัทรพัย์	รวมทัง้ได้มกีารประเมนิประสทิธิภาพของกระบวนการเปิดเผย 

ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ	 โดยในรอบ	 5	ปี	 (พ.ศ.	 2561-2565)	 ธนาคาร 

ถูกส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย  ์

เปรียบเทียบปรับตามมาตรา	 114	 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ในปี	2562	รวม	1	ครัง้	ซึง่จ�านวนค่าปรบัไม่มนียัส�าคญั

และธนาคารได้ด�าเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานของธนาคารแล้ว	

	 ธนาคารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีส�าคัญผ่านช่องทางต่างๆ	และผ่าน 

สื่อมวลชนอย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ 

ข้อมลูข่าวสารของธนาคารอย่างทัว่ถึง	อาทิ	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์	

กระทรวงพาณิชย์	 หนังสือพิมพ์	 นิตยสารและวารสาร	 โทรทัศน	์ 

ข่าวประชาสมัพันธ์ธนาคาร	 เว็บไซต์ธนาคาร	 (www.kasikornbank.com)	 

การพบให้ข้อมูลในโอกาสและรูปแบบต่างๆ	 การจัดประชุมให้ข้อมูล

แก่สื่อมวลชน	 และการจัดส่งหนังสือแจ้งผู ้ถือหุ ้นทางไปรษณีย์	

ขณะเดียวกัน	 ธนาคารยังน�าเสนอข้อมูลต่อผู ้ถือหุ ้นและนักลงทุน 

ในรูปแบบต่างๆ	 ได้แก่	 ข้อมูลน�าเสนอ	 Investor	 Presentation	ข้อมูล 

น�าเสนอเศรษฐกิจรายเดอืน	(Investor	Presentation:	Monthly	Economic	

Information)	วารสารสารสัมพันธ์รายไตรมาส	และวารสาร	K-IR	News	

เผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคาร	ทั้งนี้	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการท่ีดี	 ธนาคารได้จัดให้มีช่วงเวลาส�ารอง	 7	 วันก่อนการรายงาน 

ผลประกอบการรายไตรมาสต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	(Silent	 

Period)	 โดยในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวจะงดการเปิดเผยข้อมูลที่ 

เก่ียวข้องกับผลประกอบการของธนาคารให้แก่บคุคลภายนอกในทุกช่องทาง	 

อาทิ	 การรับนัดพบให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว	 การประชุมทางโทรศัพท์	 

การประชมุผ่านระบบ	Video	Conference	หรอืการประชมุแบบเป็นกลุม่	

ตลอดจนการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของธนาคาร	

นักลงทุนสัมพันธ์ 
	 ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าท่ีบริหารงานและจัดท�าแผนงานของ 

นกัลงทนุสมัพันธ์ประจ�าปีท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน

และยุทธศาสตร์ของธนาคาร	รวมถึงเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของธนาคาร

ตามข้อก�าหนดของทางการอย่างเป็นระบบ	ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการลงทนุ

ของผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	และบริษัทจัดอันดับความ

น่าเชือ่ถือ	ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ	รวมถึงการรบัฟังความคดิเหน็	

ข้อเสนอแนะ	และความคาดหวังของผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์	เพื่อรวบรวมน�าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ

ของธนาคาร	แบบ	Two-way	Communications	เพื่อก�าหนดเป้าหมายที่

สอดคล้องกันในระยะยาว	ขณะเดียวกันยังมีการบริหารจัดการดูแลสิทธิ

และผลประโยชน์ต่างๆ	ของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	

ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น	อันเป็นการเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ทีด่แีละความน่าเช่ือถือของธนาคารในการสร้างมลูค่าท่ีสงูขึน้

ให้แก่ผูถื้อหุน้อย่างย่ังยืนในระยะยาว	อีกท้ังธนาคารได้จดัท�าแบบส�ารวจ

ความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีต่อ

การด�าเนินงานของส่วนนักลงทุนสัมพันธ์เป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อน�าข้อมูล
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
•	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ทีไ่ด้มาวิเคราะห์	พัฒนาและปรบัปรงุนโยบาย	การปฏิบติังานและการจดั

กิจกรรมให้มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ	และเป็นมาตรฐานสากล	 

ทัง้นี	้ผูถื้อหุ้นสามารถตดิต่องานนายทะเบยีนหุ้นสามญัได้ท่ีบรษิทั	ศนูย์รบัฝาก 

หลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 นอกจากน้ี	 ธนาคารให้ความส�าคัญ 

กับการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และได้ก�าหนด

จรรยาบรรณนักลงทนุสมัพันธ์	เพ่ือให้การปฏิบัตงิานนกัลงทุนสมัพันธ์เป็น

ไปอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	สอดคล้องกับกฎหมาย	ข้อก�าหนดของ

ทางการ	และระเบียบปฏิบัติของธนาคาร

	 รอบปีท่ีผ่านมา	ธนาคารด�าเนินกิจกรรมนักลงทุนสมัพันธ์	โดยผูบ้รหิาร

ระดับสงู	รวมถึงส่วนนกัลงทุนสมัพันธ์ได้พบและให้ข้อมลูต่อผูเ้ก่ียวข้องใน

รูปแบบต่างๆ	อาทิ	โทรศัพท์	ระบบ	Virtual	Conference	ผ่านระบบต่างๆ	

ได้แก่	MS	Teams	และ	Zoom	ในโอกาสต่างๆ	ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ
ระบบออนไลน์ (Online Virtual Meeting) ในห้องประชุม (Physical Meeting)

จ�านวนครั้ง จ�านวนบรษัิท จ�านวนราย จ�านวนครั้ง จ�านวนบรษัิท จ�านวนราย

1.	การประชุมให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว	(One-on-One	Meeting) 48 55 105 26 31 45

2.	การประชุมให้ข้อมูลแบบกลุ่ม	(Group	Meeting) 5 71 83 - - -

3.	การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	และผู้จัดการกองทุน	
		 (Analyst	and	Fund	Manager	Meeting)

6 448 680 - - -

4.	การเข้าร่วมงานประชมุพบนักลงทุน	(Investor	Conference) 26 321 459 2 15 19

5.	การพบนักลงทุนในโครงการ	Non-deal	Roadshow 4 84 88 1 4 6

6.	การเข้าเยี่ยมชมบริษัท	(Company	Site	Visit) - - - 1 1 5

รวมทั้งสิ้น 89 979 1,415 30 51 75

	 โดยในจ�านวนข้างต้นนี้เป็นการเข้าพบประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ

กรรมการผู้จัดการ	จ�านวน	9	ครั้ง	รวม	176	บริษัท	หรือ	282	รายและมี

บางบรษิทัทีเ่ข้าพบมากกว่า	1	รปูแบบ	หรอืมากกว่า	1	ครัง้ในแต่ละรปูแบบ

	 นอกจากน้ี	 ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ได้พัฒนารูปแบบการท�างานใน

รูปแบบดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง	 อาทิ	 การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

การลดปริมาณการจัดพิมพ์เอกสาร	 การจัดส่งเอกสารประกอบการ

ประชุมในรูปแบบดิจิทัล	 ส�าหรับรายงานหรือเอกสารท่ีจ�าเป็นต้องพิมพ์

ตามข้อก�าหนดของทางการได้จัดพิมพ์โดยใช้กระดาษ	 หมึกพิมพ์	 และ

กระบวนการพิมพ์ท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	เพ่ือมุง่สูเ่ป้าหมายการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ตามนโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	ของธนาคาร	

ธนาคารจัดประชุมเพื่ิอพบนักลงทุนในโครงการ	Non-deal	Roadshow	ผ่านระบบ

ออนไลน์	โดยมีผู้จัดการกองทุน	นักลงทุน	และนักวิเคราะห์ทั่วโลกเข้าร่วมประชุม

นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อธนาคารได้ที่

	 เลขานุการบริษัท	ซึ่งท�าหน้าที่	Chief	Investor	Relations	Officer:	

	 โทรศัพท์	:	02-4702673	ถึง	4

 ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ: 

 • นักลงทุนและผู้ถือหุ้นบุคคล

	 	 อีเมล						 :	Shareholder_IR@kasikornbank.com

	 	 โทรศัพท์		 :	02-4706116	

 • นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสถาบัน

	 	 อีเมล						 :	IR@kasikornbank.com

	 	 โทรศัพท์		 :	02-4706900	ถึง	1	และ	02-4702660	ถึง	1

ที่อยู่:

	 ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์	ฝ่ายสื่อสารองค์การ

	 อาคารราษฎร์บูรณะ	ชั้น	33	เลขท่ี	1	ซอยราษฎร์บูรณะ	27/1	

	 ถนนราษฎร์บูรณะ	แขวงราษฎร์บูรณะ	เขตราษฎร์บูรณะ	

	 กรุงเทพมหานคร	10140	

	 เว็บไซต์:	www.kasikornbank.com

 งานนายทะเบียนหุ้นสามัญ: 

	 •	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

							 โทรศัพท์:	02-0099999

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

	 คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารของธนาคารให้ความส�าคัญต่อ

การควบคุมภายในท่ีดีและผูกพันในการด�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมในการมี

จิตส�านึกต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส�าหรับการ

ด�าเนินงานทุกด้านของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ของธนาคาร	 โดยก�าหนดให้ทุกหน่วยงานของธนาคารยึดถือนโยบาย 

แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการควบคุมภายใน	 ซึ่งสอดคล้องตาม	 Internal	

Control	 -	 Integrated	Framework	 ของ	Committee	 of	 Sponsoring	

Organizations	of	 the	Treadway	Commission	 (COSO)	ฉบับล่าสุด

เพ่ือเป็นหลกัในการด�าเนินธุรกิจและการปฏิบติัของพนักงาน	ซึง่จะท�าให้

เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า	การด�าเนินธุรกิจของธนาคารและ

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์	

การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือสร้างผลตอบแทนใน 

ระยะยาว	การรายงานข้อมลูทางการเงนิและการด�าเนนิงานมคีวามน่าเชือ่ถอื	 

และการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	และข้อบังคับต่างๆ	 

รวมท้ังป้องกันมิให้เกิดการกระท�าอันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน

และชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย

	 ธนาคารยึดมัน่ในคณุค่าของความซือ่ตรงและจรยิธรรม	รวมถึงผกูพัน

ในการสร้างและด�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท่ีตระหนักถึงความส�าคัญของการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 โดยก�าหนดให้ผู้บริหารและ

พนักงานทุกระดับมีบทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบต่อการควบคุม

ภายใน	มีการจัดท�าข้อก�าหนด	นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร	ทั้งนี้	 ธนาคารยังคงให้ความส�าคัญกับการบริหาร

คุณภาพสินทรัพย์	 (Asset	Quality)	 ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากภาวะ 

เศรษฐกิจ	การมุง่เน้นด้านการขายและการให้บรกิารลกูค้าอย่างเป็นธรรม	 

(Market	 Conduct)	 การดูแลและการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 

(Personal	Data	 Protection)	และการป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร	์

(Cybersecurity)	เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย	

	 ธนาคารจดัให้มบีคุลากรอย่างเพียงพอ	มกีารฝึกอบรมและให้ความรู้	 

เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแก่พนักงาน	 อันเป็นการส่งเสริมให้

พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

สอดคล้องกับธุรกิจและสภาพการแข่งขันที่เปล่ียนแปลงไป	นอกจากน้ี	

ยังจัดให้มีคู่มือพนักงาน	ซึ่งก�าหนดระเบียบวินัย	จรรยาบรรณในวิชาชีพ	

และบทลงโทษกรณีกระท�าผิดระเบียบวินัยและความผิดขั้นร้ายแรงไว้	 

เพ่ือให้การปฏบิตังิานของพนักงานมปีระสทิธิภาพ	โปร่งใส	และเป็นธรรม 

ต่อลกูค้า	คูค้่า	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	นอกจากนี	้เพ่ือส่งเสรมิความแขง็แกร่ง 

ของการก�ากับดูแล	 และเสริมสร ้างวัฒนธรรมของการควบคุมท่ี

สอดคล้องกันในทุกระดับขององค์กรอย่างต่อเน่ือง	 ธนาคารจึงพัฒนา

และบรรจุหลักสูตรอบรมเรื่อง	Governance,	Risk	Management	and	 

Compliance	 ไว้ในแผนการฝึกอบรมผู้บริหารและผู้จัดการสาขาของ

ธนาคาร	 และหลักสูตร	 e-Learning	 เรื่องการควบคุมภายในส�าหรับ

พนักงาน

	 ธนาคารมกีารระบแุละวเิคราะห์ความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร	ครอบคลุมความเสี่ยงในระดับธนาคาร

และบรษิทัในกลุม่ธุรกิจทางการเงนิของธนาคาร	ฝ่ายงาน	และหน้าท่ีงาน

ต่างๆ	และจดัให้มหีน่วยงานทีท่�าหน้าท่ีบรหิารความเสีย่ง	รวมท้ังก�าหนด

นโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน

	 ธนาคารก�าหนดให้กจิกรรมการควบคุมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

ปฏิบัติงานและจัดโครงสร้างการควบคุมที่เหมาะสมในทุกส่วนงาน	 โดย

ก�าหนดให้มกีารแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างผูป้ฏิบตังิานและผูต้ดิตามควบคมุ

และประเมินผล	 เพ่ือก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกัน 

อย่างเหมาะสม	 ส�าหรับกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์จะได้รับการระบุและด�าเนินการให้ตรงตามระเบียบและ 

ข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร

	 ระบบสารสนเทศของธนาคารได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	รวมถึง 

ระบบข้อมูลทางการเงิน	 การปฏิบัติงาน	 และการปฏิบัติตามระเบียบ 

ข้อบงัคบัต่างๆ	ส�าหรบัใช้สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�าเนิน

ได้ตามท่ีก�าหนดไว้	 รวมถึงเพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	มีความถูกต้อง

สมบรูณ์และเป็นปัจจบุนัต่อการตดัสนิใจของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร

ของธนาคาร	นอกจากนี้	ธนาคารได้จัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

และมีประสิทธิผล	 เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจ

นโยบายและกระบวนการปฏบิตังิานท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีความรบัผดิชอบ

ของตนอย่างแท้จริง	และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	เช่น	ลูกค้า	คู่ค้า	

และหน่วยงานก�ากับดแูล	มช่ีองทางในการตดิต่อสือ่สาร	ให้ข้อเสนอแนะ	

และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

	 ธนาคารก�าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	

เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในยังคงด�าเนินไปอย่างครบถ้วน

9.1  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

146		 147ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
•	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

และเหมาะสมตามท่ีได้ออกแบบไว้และสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่

เปลีย่นแปลงไปในแต่ละชว่งเวลาได้	โดยได้ก�าหนดให้มกีารตดิตามและ

ประเมนิผลท้ังการติดตามและประเมนิผลระหว่างการปฏิบติังาน	และการ

ตดิตามและประเมนิผลเป็นรายครัง้	ซึง่ข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน

จะถูกรายงานต่อผูม้หีน้าท่ีรบัผดิชอบ	และข้อบกพร่องท่ีมนัียส�าคัญจะถูก

รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	และ/หรือ 

ผู้บริหารระดับสูง	ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

	 คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคญัต่อหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ 

ในการดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดย 

การก�ากับดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยง	 ระบบการควบคุมภายใน	

การตรวจสอบภายใน	และการก�ากับดูแลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล	

ทั้งนี้	 คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระท�าหน้าที่สอบทานประสิทธิผลและความ

เหมาะสมของกระบวนการดังกล่าว	 รวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบท่ี

ส�าคัญของฝ่ายตรวจสอบ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	และหน่วยงานอื่นๆ	

ที่ก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย	พร้อมทั้งติดตาม

การปรับปรุงแก้ไขและความคืบหน้าของการด�าเนินการท่ีส�าคัญต่างๆ	 

และรับทราบรายงานความเสี่ยงด้านต่าง	 ๆ	 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที ่

เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ	รวมถึงแนวทางการจัดการ	โดยมี

ฝ่ายจัดการท�าหน้าที่จัดการงานและด�าเนินกิจการต่างๆ	 รวมท้ังติดตาม 

การปฏบิตังิานของพนกังานทุกระดบัเก่ียวกับการบรหิารจดัการความเสีย่ง	 

ประสทิธิผลของการควบคมุภายใน	และการปฏบิตัติามกฎหมาย	ระเบยีบ

และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง	ซึ่งคณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบ

การควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม	

	 การตรวจสอบภายในโดยฝ่ายตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ใช้หลักการ

ตรวจสอบท่ีเน้นความเสี่ยงเพ่ือประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง	ประเมิน

ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร	และประเมินความถูกต้องและ

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล	 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับของทางการ	นโยบาย	 ระเบียบปฏิบัติ	 กระบวนการปฏิบัติงาน	

และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	 โดยมีการทบทวนและปรับแผน 

การตรวจสอบให้สามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ส�าคัญในแต่ละ 

ช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม	(Flexible	Audit	Plan)	และให้ความส�าคญักับ 

การตรวจสอบเชิงรุก	 (Proactive	Assurance)	 เพื่อจัดการกับความเสี่ยง 

ทีส่�าคัญได้อย่างรวดเร็ว	โดยน�าหลกัการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง	(Continuous 

Audit)	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 (Data	 Analytics)	 และการตรวจสอบ

เชิงบูรณาการ	 (Integrated	Audit)	 มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีย่ิงขึ้น	 โดยพัฒนาให้เป็น 

การตรวจแบบอัตโนมัติ	 (Automated	Data	Analytics	Rules)	อีกทั้งมี 

การเตรียมความพร้อมส�าหรับการตรวจสอบเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เช่น	 

Blockchain,	 Biometrics	 และ	 AI/ML	 โดยการออกแบบแนวการ 

ตรวจสอบในเรือ่งดงักล่าว	ฝ่ายตรวจสอบยังคงส่งเสรมิให้พนกังานมกีาร

พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี	นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ	และเรื่องท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	Development)	 เพื่อ

ให้สามารถให้ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว	ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และ

ทศิทางของธนาคาร	นอกจากน้ี	ฝ่ายตรวจสอบยังได้ให้ค�าปรกึษาเก่ียวกับ

การด�าเนินงานแก่หน่วยงานผูร้บัการตรวจสอบตามลกัษณะและขอบเขต

ของงานทีเ่ป็นไปตามความตกลงร่วมกัน	โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมลูค่า

และปรบัปรงุการปฏิบตังิานของกลุม่ธุรกิจทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย	

และมกีารตรวจสอบในเรือ่งท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนนิการด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	(Sustainability-related	Matters)	อย่างต่อเนื่อง	

	 ฝ่ายตรวจสอบมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

ของการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	พร้อมท้ังจัดให้มีการ

ประเมินและปรับปรุงคุณภาพของงานเทียบกับมาตรฐานสากลของการ 

ปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอ	 รวมถึงจัดให้

มีการประเมินจากผู้สอบทานภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระเป็นประจ�า 

ทุก	5	ปี	ซึ่งในปี	2565	ฝ่ายตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินกิจกรรมการ 

ตรวจสอบภายใน	 จากคณะผู้สอบทานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ	 

ซึ่งผลการประเมินสนับสนุนว่ากิจกรรมการตรวจสอบภายในของฝ่าย

ตรวจสอบสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

	 ฝ่ายตรวจสอบซึง่เป็นหน่วยงานทีม่คีวามเป็นอสิระยังได้รบัมอบหมาย

ให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่รับแจ้งข้อมูล	รวมถึงเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อ

ธนาคารโดยตรง	ท�าให้มั่นใจได้ว่าธนาคารมีกระบวนการจัดการข้อมูล

หรือเบาะแสที่ได้รับรายงานเข้ามาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลัก

ธรรมาภิบาลท่ีด	ีผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รบั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมนีายสรุศกัดิ	์ดษุฎีเมธา	

ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ซึง่เป็นผูท่ี้มคีณุสมบตั	ิ

ความรู้ความสามารถ	และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่	

	 ในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน	สายงาน

บริหารความเสี่ยงองค์การ	ท�าหน้าท่ีในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามข้อก�าหนดของทางการหรอืกฎเกณฑ์ภายในของธนาคาร	โดย

ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�านโยบายและระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

ตามข้อก�าหนดของทางการ	 สื่อความข้อก�าหนดทางการและอบรม

พนักงานที่เกี่ยวข้อง	 ให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับข้อก�าหนดทางการ	ติดตาม

ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 และสอบทานการปฏิบัติงาน	

มีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง	คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง	หรือ

คณะกรรมการธนาคาร	 โดยมีนายไพศาล	 วรเศรษฐ์ศิริ	 ด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

9.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญ

12. รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันทีม่ีสาระส าคัญ     

1. เงินรบัฝาก เงินใหส้ินเช่ือ และภาระผูกพนั แก่กรรมการและผูบ้ริหารส าคญัของธนาคารและสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลช้ิด ซึ่งธนาคาร
ใชร้าคาตลาดในการคดิราคาระหว่างกนัอย่างยุติธรรม โดยเป็นเง่ือนไขปกติของการท าธุรกิจ หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไว ้ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี ้ 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 2565 2564 
เงินรบัฝาก 24,716 34,084 
เงินใหส้ินเช่ือ 243 265 
ภาระผกูพนั - 1 

2.  รายการบญัชีเพิ่มเติมระหว่างธนาคารกบับริษัทย่อย บรษิัทร่วมและการร่วมคา้ ซึ่งธนาคารใชร้าคาตลาดในการคิดราคาระหว่างกัน 
โดยเป็นเง่ือนไขปกตขิองการท าธุรกิจ หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงันี ้
2.1 เงินใหส้ินเช่ือ เงินรบัฝาก และภาระผูกพัน ระหว่างธนาคารกบับรษิัทย่อย บรษิัทรว่มและการรว่มคา้ มีดงัตอ่ไปนี ้

      (หน่วย : ลา้นบาท) 
 2565 2564 สัดส่วน   

การถือหุ้น
(%) 

กรรมการ/ผู้บริหาร เงนิให้ 
สินเชื่อ 

เงนิ 
รับฝาก 

ภาระ 
ผูกพัน 

เงนิให้ 
สินเชื่อ 

เงนิ 
รับฝาก 

ภาระ 
ผูกพัน 

บริษัทย่อย         
บจก. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสิกร 
ไทย 
 
 

- 4,151 1 - 4,074 -  100 ดร.พิพฒันพ์งศ ์โปษยานนท ์
นางนิศานาถ อู่วฒุิพงษ์ 
นายวศิน วณิชยว์รนนัต ์
นายสรุเดช เกียรติธนากร 

บจก. ศนูยว์ิจยักสิกรไทย   
   

- 159 - -  147 -  100 นายกฤษณ ์จิตตแ์จง้ 
ดร.อดิศวร ์หลายชไูทย 

บมจ. หลกัทรพัย ์กสิกรไทย 
 
 

-    10,974 - -  20,353 -  99.99 นายพิพิธ เอนกนิธิ 
นายธิติ ตนัติกลุานนัท ์ 
นายไพศาล วรเศรษฐ์ศิริ 

บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย 
 
 
 
 

124,542 3,362 -    109,756  2,874 -  100 นายกฤษณ ์จิตตแ์จง้ 
นางชลารตัน ์พินิจเบญจพล 
ดร.เกษชญง สกาวรตันานนท ์
ดร.วิชยั ณรงคว์ณิชย ์
นายปัญญา คงคาไพศาล 

บจก. แฟคเตอรี แอนด ์
อีควิปเมนท ์กสิกรไทย 

20,375 83 3 21,956  167  37  100 นายกฤษณ ์จิตตแ์จง้ 
นางชลารตัน ์พินิจเบญจพล 
ดร.เกษชญง สกาวรตันานนท ์
นายพงศพิ์เชษฐ์ นานานกุลู 
นางสาวมณฑา วรประสิทธ์ิ 

บจก. กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป          
เซเครเทเรียต 

-    143 -    -  134  -  100 นายจงรกั รตันเพียร 
นางสาววาสนา สรุะกิจ 
นายศาสตรา มงักรอศัวกลุ 

148		 149ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565						 ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
•	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

 2565 2564 สัดส่วน   

การถือหุ้น

(%) 

กรรมการ/ผู้บริหาร เงนิให ้

สินเชื�อ 

เงนิ 

รับฝาก 

ภาระ 

ผูกพัน 

เงนิให ้

สินเชื�อ 

เงนิ 

รับฝาก 

ภาระ 

ผูกพัน 

บจก. กสิกร แล็บส ์ - 69 90 - 65 68  100 นายจงรกั รตันเพียร 

ดร.กรินทร ์บญุเลิศวณิชย ์

บจก. กสิกร ซอฟต ์ -    904 2,268 - 796 2,237  100 นายจงรกั รตันเพียร 

นางสาววาสนา สรุะกิจ 

บจก. กสิกร อินฟรา   

 

-    171 -    - 148 -  100 นายจงรกั รตันเพียร 

นางสาววาสนา สรุะกิจ 

บจก. กสิกร เซิรฟ์ -    12 -    - 16 -  100 นายจงรกั รตันเพียร 

นางสาววาสนา สรุะกิจ 

บจก. กสิกร เอกซ ์ - 323 -    - 20 -  100 นายกฤษณ ์จิตตแ์จง้ 

นายจงรกั รตันเพียร 

ดร.กรินทร ์บญุเลิศวณิชย ์

บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ �ง -    1,534 -    - 3,148 -  51 นางสาวสจิุตพรรณ ลํ�าซาํ 

นายพิพธิ เอนกนิธิ 

ดร.พิพฒันพ์งศ ์โปษยานนท ์

นายสาระ ล ํ�าซาํ 

นายจงรกั รตันเพียร 

นายดิถีชยั ลิมโปดม 

บจก. ธนาคารกสิกรไทย -    554 519 - 156 -  100 นายพจนารถ แสงพฤกษ์ 

นางสาวณชัชา อากาศฤกษ ์ 

นางสนุนัท ์ศิริอกัษร 

ดร.อนวุรรตน ์ศรีอดุม 

บจก. ธนาคารกสิกรไทย  

(ประเทศจีน)  

-    83 281 - 25 353  100 นายพิพธิ เอนกนิธิ 

นายภทัรพงศ ์กณัหสวุรรณ 

นายวรวิทย ์เกียรติทวีอนนัต ์

นางสาวจริภรณ ์กิจเจริญไพศาล 

นางสาวขจาริน เมณฑกา 

บจก. รว่มทนุ เค-เอสเอ็มอี -    164 -    - 166 -  100 นายสรุตัน ์ลีลาทวีวฒัน ์

นายทวี ธีระสนุทรวงศ ์

นายวรวิทย ์เกียรติทวีอนนัต ์

บจก. บีคอน เวนเจอร ์แคปิทลั -    767 -    - 164 -  100 นายพิพธิ เอนกนิธิ 

นายกฤษณ ์จิตตแ์จง้ 

นายจงรกั รตันเพียร 

ดร.กรินทร ์บญุเลิศวณิชย ์

นายชชั เหลืองอาภา 

นายธนพงษ ์ณ ระนอง 

บจก. กสิกร วิชั�น -    2,280 -    - 3,199 -  100 นายภทัรพงศ ์กณัหสวุรรณ 

นายชชั เหลืองอาภา 

นายพจนารถ แสงพฤกษ์ 

นางสาวจริภรณ ์กิจเจริญไพศาล 

นางสาวศิริพร เริงจิตต ์

บจก. กสิกร วิชั�น ไฟแนนเชียล -    -    -    -  - -  100 นายภทัรพงศ ์กณัหสวุรรณ 

นายชชั เหลืองอาภา 

 2565 2564 สัดส่วน   
การถือหุ้น

(%) 
กรรมการ/ผู้บริหาร เงนิให้ 

สินเชื่อ 
เงนิ 

รับฝาก 
ภาระ 
ผูกพัน 

เงนิให้ 
สินเชื่อ 

เงนิ 
รับฝาก 

ภาระ 
ผูกพัน 

บจก. ยนิูตา้ แคปิทลั1) 
 
 

-    2,576 -    -    -    -     100 
 
 

นายจงรกั รตันเพียร 
ดร.กรินทร ์บญุเลิศวณิชย ์
นายไพศาล วรเศรษฐ์ศิริ 

บจก. กสิกร อินเวสเจอร ์7) 

 
 
 

-    80 -    -    -    -     100 
 
 
 

นายพชัร สมะลาภา 
นายจงรกั รตันเพียร 
นางสาวศภุนีวรรณ จตูระกลู 
นางชลารตัน ์พินิจเบญจพล 

บจก. กสิกร โกลบอล เพยเ์มนต ์ -    270 -    - 163 -  100 - 

บบส. เพทาย -    51 -    - 48 -  100 นายอติพฒัน ์อศัวจินดา 
บจก. โพรเกรส พลสั   -    32 -    - 28 -  100 ดร.เกษชญง สกาวรตันานนท ์

นางสาววาสนา สรุะกิจ 
นายพรชยั ยงนพกลุ 

บจก. โพรเกรส แอพไพรซลั   - 242 -    - 190 -  100 ดร.เกษชญง สกาวรตันานนท ์
นายชิดโชติ ลอยประเสริฐ 

บจก. รกัษาความปลอดภยัโพรเกรส 
กนัภยั 

5 256 -    4 271 -  100 ดร.เกษชญง สกาวรตันานนท ์
นายสรศกัดิ์ พึง่รตัน ์

บจก. โพรเกรส แมเนจเมนท ์  - 34 -    - 34 -  100 นายสรุตัน ์ลลีาทวีวฒัน ์
นางสาวสวคนธ ์เมฆาสวสัดิ ์

บจก. โพรเกรส ฟาซิลิตีส ์  
แมเนจเมนท ์ 

- 64 -    - 56 -  100 ดร.เกษชญง สกาวรตันานนท ์
นายพรชยั ยงนพกลุ 

บจก. รกัษาความปลอดภยั  
โพรเกรส เซอรว์ิส  

- 106 -    - 112 -  100 ดร.เกษชญง สกาวรตันานนท ์
นายพรชยั ยงนพกลุ 

บจก. โพรเกรส สโตรเ์รจ   -    58 -    - 46 -  100 ดร.เกษชญง สกาวรตันานนท ์
นายชิดโชติ ลอยประเสริฐ 

บจก. โพรเกรส เอช อาร ์ -    107 -    - 134 -  100 นางสาวศนัสนา สขุะนนัท ์
นายกิตติพงศ ์คุม้มั่น 
นางสาวหทยัพร เจียมประเสริฐ 

บจก. โพรเกรส เซอรว์ิส ซพัพอรท์   -    134 -    - 194 -  100 นางสาวศภุนีวรรณ จตูระกลู 
นางสาธินี ศรีรตันพงษ ์
นางสาวอรธิดา บญุเป่ียมศกัดิ์ 

บจก. โพรเกรส คอลเลคชั่น   
 

-    62 -    - 56 -  100 นายสรุตัน ์ลีลาทวีวฒัน ์
นางสาวสวคนธ ์เมฆาสวสัดิ ์

บจก. โพรเกรส เทรนน่ิง   -    33 -    - 29 -  100 นางสาวศนัสนา สขุะนนัท ์
นางสาวหทยัพร เจียมประเสริฐ 

บจก. หลกัทรพัยจ์ดัการเงินรว่ม 
ลงทนุขา้วกลา้ 

-    29 -    - 27 -  100 นายสรุตัน ์ลีลาทวีวฒัน ์

บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต -    1,965 1,050 - 13,715 943  38.25 นางสาวสจิุตพรรณ ล ่าซ  า 
นายสาระ ล  ่าซ  า 
นายพิภวตัว ์ภทัรนาวิก 
นางนิศานาถ อู่วฒุิพงษ์ 

150		 151ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจำาปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจำาปี	2565						 ส่วนที่ 2 การกำากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
•	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

 2565 2564 สัดส่วน   

การถือหุ้น

(%) 

กรรมการ/ผู้บริหาร เงนิให ้

สินเชื�อ 

เงนิ 

รับฝาก 

ภาระ 

ผูกพัน 

เงนิให ้

สินเชื�อ 

เงนิ 

รับฝาก 

ภาระ 

ผูกพัน 

บจก. เมืองไทย โบรกเกอร ์ - 53 2 1 26 3  50.99 - 

บจก. เอ็มที อินชวัร ์โบรกเกอร ์ -    1 - - 1 -  38.25 - 

บจก. ฟเูชีย เวนเจอร ์แคปิทลั   -    218 -    - 33 -  38.25 นางสาวสจิุตพรรณ ลํ�าซาํ 

นายสาระ ล ํ�าซาํ 

บจก. ไอเจ็น 1 31 -    - 84 -  49.94 - 

บจก. บีคอน อินเตอรเ์ฟซ -    11 -    - 9 -  100 - 

บจก. โพรเกรส มลัติ อินชวัรนัส ์ 

โบรกเกอร ์  

- 154 -    - 114 -  100 ดร.เกษชญง สกาวรตันานนท ์

 

KASIKORN VISION INFORMATION  

TECHNOLOGY COMPANY  

LIMITED 

-    -    -    - - -   100 นายจงรกั รตันเพียร 

นายภทัรพงศ ์กณัหสวุรรณ 

นางสาวจริภรณ ์กิจเจริญไพศาล 

บจก. คิวบิกซ ์ดิจิทลั แอสเสท -    69 -    - 22 -   100 นายศีลวตั สนัติวสิฎัฐ ์

นายภานพ องัศสุิงห ์

นายปวเรศร ์เชษฐพงศพ์นัธุ์ 

ดร.กรินทร ์บญุเลิศวณิชย ์

บจก. ออรบ์ิกซ ์คสัโทเดียน 2) -    97 -    -    -    -     100 นายพงศพิ์เชษฐ์ นานานกุลู 

KBTG Vietnam Company Limited4) 

 

 

-    207 103 -    -    -     100 

 

 

นายจงรกั รตันเพียร 

นายภทัรพงศ ์กณัหสวุรรณ 

นายชชั เหลืองอาภา 

KASIKORN VISION ANALYTICS 

COMPANY LIMITED5) 

-    34 -    -    -    -     100 

 

- 

ธนาคารแมสเปี�ยน  

ประเทศอินโดนีเซีย8) 

- 1 - - - -  67.5 - 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า         

บจก. ศนูยป์ระมวลผล   -    85 -    - 166 -  30 ดร.พิพฒันพ์งศ ์โปษยานนท ์

นางสาวศิริพร วงศต์รีภพ 

บจก. เนชั�นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ ์ -    2,252 -    - 1,548 -  26.73 ดร.พิพฒันพ์งศ ์โปษยานนท ์

บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย) -    15 -    - 53 -  22.17 นายศีลวตั สนัติวสิฎัฐ ์

บจก. ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวิรก์ -    27 -    - 252 -  33.33 นายภทัรพงศ ์กณัหสวุรรณ 

Sovannaphum Life Assurance 

PLC 

-    -    -    - - -  18.74 นายสาระ ล ํ�าซาํ 

บจก. กสิกร ไลน ์ 14,000 963 3 9,001 470 -  50 นายพชัร สมะลาภา 

นางสาวศภุนีวรรณ จตูระกลู 

นางสาวณชัชา อากาศฤกษ์ 

บบส. เจเค3) 

 

 

500 505 -    -    -    -     50 

 

 

นายสรุตัน ์ลีลาทวีวฒัน ์

นางสาวศภุนีวรรณ จตูระกลู 

นางชลารตัน ์พินิจเบญจพล 

บจก. กสิกร คาราบาว6) 

 

 

-    69 -    -    -    -     50 

 

 

นายพชัร สมะลาภา 

นางสาวศภุนีวรรณ จตูระกลู 

นางชลารตัน ์พินิจเบญจพล 

   

   

  1)   ในเดือน มีนาคม 2565 ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั�งบริษัทย่อยภายใต้ชื�อ บริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จาํกัด โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 100 มีทุนจดทะเบียน  

   จาํนวน 5 ลา้นบาท ซึ�งเป็นทุนชาํระแลว้เต็มจาํนวน และในเดือน พฤษภาคม 2565 ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 3,700 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,705 ลา้นบาท 

โดยชาํระค่าหุน้เพิ�มทนุดงักลา่วจาํนวน 2,971 ลา้นบาท รวมเป็นทนุชาํระแลว้จาํนวนทั�งสิ �น 2,976 ลา้นบาท 

 

   2)   ในเดือน มีนาคม 2565 บริษัท ยนิูตา้ แคปิทัล จาํกัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ไดจ้ดทะเบียนจัดตั�งบริษัทย่อยภายใตชื้�อ บริษัท ออรบิ์กซ ์คัสโทเดียน จาํกัด โดยบริษัท  

    ยนิูตา้ แคปิทัล จาํกัด เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 5 ลา้นบาท ชาํระแลว้จาํนวน 1 ลา้นบาท ในเดือน กรกฎาคม 2565 เรียกชาํระค่าหุน้เพิ�ม

จาํนวน 4 ลา้นบาทรวมเป็นทนุชาํระแลว้เต็มจาํนวน และในเดือน ธันวาคม 2565 ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 95 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท 

โดยไดช้าํระค่าหุน้เพิ�มทนุดงักลา่วแลว้เต็มจาํนวน 

 

   3) ในเดือน มีนาคม 2565 บริษัท กสิกร วิชั�น จาํกัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ได้จัดตั�งบริษัท บริหารสินทรัพย ์เจเค จาํกัด ร่วมกับ บริษัท บริหารสินทรัพย ์เจ จาํกัด  

    ตามสญัญาร่วมลงทุนในโครงการบริหารสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 บริษัท บริหารสินทรพัย ์เจเค จาํกัด มีทุนจดทะเบียนที�ออกและชาํระแลว้จาํนวน 4 ลา้นบาท 

และในเดือน มถินุายน 2565 ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 9,996 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้เต็มจาํนวนทั�งสิ �น 10,000 ลา้นบาท โดยเป็นเงินลงทุนจาก

บริษัท กสิกร วิชั�น จาํกดั เป็นจาํนวน 5,000 ลา้นบาท 

 

   4) ในเดือน มิถุนายน 2565 บริษัท กสิกร วิชั�น จาํกัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ได้จดทะเบียนจัดตั�งบริษัทย่อยภายใต้ชื�อ KBTG Vietnam Company Limited  

    ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัท กสิกร วิชั�น จาํกัด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 100 มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 170,000 ล้านดองเวียดนาม โดยชาํระ 

    ค่าหุ้นดังกล่าวแลว้เต็มจาํนวนในเดือน กนัยายน 2565 

     

   5) ในเดือน มิถุนายน 2565 บริษัท กสิกร วิชั�น จาํกัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ไดจ้ดทะเบียนจัดตั�งบริษัทย่อยภายใตชื้�อ KASIKORN VISION ANALYTICS COMPANY 

LIMITED ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัท กสิกร วิชั�น จาํกัด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 22,870 ล้านดองเวียดนาม 

โดยชาํระค่าหุน้ดงักลา่วแลว้เต็มจาํนวนในเดือน กนัยายน 2565  

       

   6)   ในเดือน สิงหาคม 2565 บริษัท กสิกร วิชั�น จาํกัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ได้จัดตั�งบริษัท กสิกร คาราบาว จาํกัด ร่วมกับ บริษัท ทีดี เวนเจอร ์จาํกัด ตามสญัญาร่วม

ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 บริษัท  กสิกร คาราบาว จาํกัด มีทุนจดทะเบียนจาํนวน  2 ล้านบาท และในเดือน กันยายน 2565 ได ้เพิ�มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 

98 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท โดยชาํระค่าหุน้แลว้จาํนวนทั�งสิ �น 75 ลา้นบาท โดยเป็นเงินลงทุนจากบริษัท กสิกร วิชั�น จาํกัด เป็นจาํนวน 37.5 

ลา้นบาท 

   7) ในเดือน ตุลาคม 2565 ธนาคารไดจ้ดทะเบียนจัดตั�งบริษัทย่อยภายใตชื้�อ บริษัท กสิกร อินเวสเจอร ์จาํกัด โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุน้ ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 มีทุนจดทะเบียน 

จาํนวน 5 ลา้นบาท ซึ�งเป็นทุนชาํระแลว้เต็มจาํนวน และในเดือน พฤศจิกายน 2565 บริษัท กสิกร อินเวสเจอร ์จาํกัด เพิ�มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 300 ลา้นบาท รวมเป็นทุน

จดทะเบียนจาํนวน 305 ลา้นบาท โดยชาํระค่าหุน้เพิ�มทนุดงักลา่วจาํนวน 75 ลา้นบาท รวมเป็นทนุชาํระแลว้จาํนวนทั�งสิ �น 80 ลา้นบาท  

  8) เมื�อวันที� 25 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริษัทได้มาซึ�งอาํนาจควบคุมในธนาคารแมสเปี�ยน (PT Bank Maspion Indonesia Tbk) จากการทยอยเขา้ซื �อหุ้นเพิ�มเติมในวันที� 

28 ตลุาคม 2565 จาํนวนรอ้ยละ 30.01 และวนัที� 25 พฤศจิกายน 2565 จาํนวนรอ้ยละ 27.50 รวมเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 67.50 ของหุน้ที�ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด ที�ราคา

เฉลี�ย 546 รูเปียต่อหุน้ มลูค่าธุรกรรมสาํหรบัการซื �อหุน้รวม 3,178,103 ลา้นรูเปีย (เทียบเท่า 7,368 ลา้นบาท)      

 

 

 

 

 

 

 

152		 153ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจำาปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจำาปี	2565						 ส่วนที่ 2 การกำากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
•	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

 

 

2.2 บริษัทย่อยและการร่วมคา้บางแห่ง ไดท้าํสญัญาเช่าพื �นที�อาคารและรบับริการจากธนาคาร อายุตามสัญญา 1-2 ปี ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มลูคา่ตามอายสุญัญาเช่าคงเหลือเป็นจาํนวน 80 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

2.3 ธนาคารไดท้าํสัญญารบับริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลุ่มบริษัทกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัท บีคอน 

อินเตอรเ์ฟซ จาํกดั อายุสัญญา 1 ปี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารมีภาระผูกพันที�จะตอ้งจ่ายค่าบริการใน

อนาคตเป็นจาํนวน 2,233 ลา้นบาท และ 2,277 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

2.4 ธนาคารไดท้าํสญัญาจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตกบับริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ("MTL") อายุสญัญา 

10 ปี โดยมีผลตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2565 ทั�งนี � ธนาคารไดร้ับค่าตอบแทนจากการใหส้ิทธิในการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์

ประกนัชีวิตแก่ลูกคา้ผ่านช่องทางธนาคารและบริษัทย่อยแก่ MTL แต่เพียงผูเ้ดียวเป็นจาํนวน 12,700 ลา้นบาท ธนาคารยัง

ไดร้ับค่าตอบแทนอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับผลการดาํเนินการขายตามที�ระบุในสัญญา ณ วันที� 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารมี 

 รายไดร้บัล่วงหนา้เป็นจาํนวน 11,430 ลา้นบาท 
 

2.5 ธนาคารไดท้าํสญัญารบับรกิารกบับรษิัทร่วมและกิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั อายสุัญญา 1-5 ปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 

2564 ธนาคารมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าบรกิารในอนาคตเป็นจาํนวน 168 ลา้นบาท และ 159 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

2.6 รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ระหว่างธนาคารกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สาํหรบัปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

สรุปไดด้งันี � 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

 บริษัทย่อย     

 รายได้ :     

 รายไดด้อกเบี �ย - - 3,777 3,464 

 เงินปันผลรบั - - 5,637 5,015 

 ค่าธรรมเนียมรบั - - 3,258 5,029 

 รายไดอื้�น - - 5,885 5,823 

 ค่าใช้จ่าย :     

 คา่ใชจ่้ายดอกเบี �ย - - 97     118 

 ค่าธรรมเนียมจ่าย - - 5,331 1,068 

 คา่ใชจ่้ายอื�น - - 2,719 6,063 

 บริษัทร่วมและการร่วมค้า     

 รายได้ :     

 รายไดด้อกเบี �ย 219 105 219 105 

 เงินปันผลรบั 182 104 182 104 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
 คา่ธรรมเนียมรบั 2 1 2 1 
 รายไดอ่ื้น 82 101 82 101 
  

ค่าใช้จ่าย : 
    

 คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 5 4 5 4 
 คา่ธรรมเนียมจ่าย 4 3 4 3 
 คา่ใชจ้่ายอ่ืน 709 587 709 587 
 บุคคลและกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
 รายได้ :     
 รายไดด้อกเบีย้ 117 358 117 358 
 ค่าใช้จ่าย :     
 คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 221 287 221 286 
 คา่ใชจ้่ายอ่ืน 350 408 350 408 
 

3. เงินใหส้ินเช่ือ เงินรบัฝาก และภาระผกูพนัระหวา่งธนาคารกบักิจการท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารส าคญัของธนาคาร และสมาชิกในครอบครวั
ท่ีใกลช้ิดเขา้ไปมีอ านาจจดัการและหรือถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ  10 ขึน้ไปของทุนท่ีช าระแลว้ของกิจการ โดยธนาคารใชร้าคา
ตลาดในการคดิราคาระหวา่งกนั ซึง่เป็นเง่ือนไขปกตขิองการท าธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
2565 2564 สัดส่วน  

การถอืหุ้น 
(%) 

กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้น  
และความสัมพันธ ์เงนิให้ 

สินเชื่อ 
เงนิ 

รับฝาก 
ภาระ 
ผูกพัน 

เงนิให้ 
สินเชื่อ 

เงนิ 
รับฝาก 

ภาระ 
ผูกพัน 

บจก. 159 แคพพิทอลส ์ -    -    -    - 1 - 75 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. กระทิงแดง -    10 -    - 10 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. กระทิงแดง เอ็กเซลเลน้ซ ์เซ็นเตอร ์ -    20 -    - 17 - 95 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. กรีน เนเจอรลั โปรดกัส ์ -    3 -    - 3 - 84.85 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. กสิกร ไลน ์อินชวัรนัส ์โบรกเกอร2์) -    2 -    -    -    -    99.99 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. กิฟฟารีน สกายไลน ์ยนิูตี  ้ - 568 - - 506 - 80 

10.66 
ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
น.ต.พญ.นลินี ไพบลูย ์

บจก. กู๊ดเซิรฟ์ - 1 - - 1 - 12 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. คานะบานะ - 2 - - 2 - 80 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. คาร ์คอนวิน่ี - 4 - - 4 - 25 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. คาวาลลิโน เซอรว์ิส - 14 - - 12 - 21 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. คาวาลลิโน มอเตอร ์ 1 193 76 - 259 40 21 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. เคทีดี พร็อพเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมนท ์ - 85 - - 71 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. เครื่องด่ืมกระทิงแดง - 173 - - 562 - 99.97 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. แครายกอลฟ์ - 2 - - 2 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
 คา่ธรรมเนียมรบั 2 1 2 1 
 รายไดอ่ื้น 82 101 82 101 
  

ค่าใช้จ่าย : 
    

 คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 5 4 5 4 
 คา่ธรรมเนียมจ่าย 4 3 4 3 
 คา่ใชจ้่ายอ่ืน 709 587 709 587 
 บุคคลและกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
 รายได้ :     
 รายไดด้อกเบีย้ 117 358 117 358 
 ค่าใช้จ่าย :     
 คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 221 287 221 286 
 คา่ใชจ้่ายอ่ืน 350 408 350 408 
 

3. เงินใหส้ินเช่ือ เงินรบัฝาก และภาระผกูพนัระหวา่งธนาคารกบักิจการท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารส าคญัของธนาคาร และสมาชิกในครอบครวั
ท่ีใกลช้ิดเขา้ไปมีอ านาจจดัการและหรือถือหุน้รวมกันเกินกวา่รอ้ยละ  10 ขึน้ไปของทุนท่ีช าระแลว้ของกิจการ โดยธนาคารใชร้าคา
ตลาดในการคดิราคาระหวา่งกนั ซึง่เป็นเง่ือนไขปกตขิองการท าธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
2565 2564 สัดส่วน  

การถอืหุ้น 
(%) 

กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้น  
และความสัมพันธ ์เงนิให้ 

สินเชื่อ 
เงนิ 

รับฝาก 
ภาระ 
ผูกพัน 

เงนิให้ 
สินเชื่อ 

เงนิ 
รับฝาก 

ภาระ 
ผูกพัน 

บจก. 159 แคพพิทอลส ์ -    -    -    - 1 - 75 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. กระทิงแดง -    10 -    - 10 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. กระทิงแดง เอ็กเซลเลน้ซ ์เซ็นเตอร ์ -    20 -    - 17 - 95 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. กรีน เนเจอรลั โปรดกัส ์ -    3 -    - 3 - 84.85 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. กสิกร ไลน ์อินชวัรนัส ์โบรกเกอร2์) -    2 -    -    -    -    99.99 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. กิฟฟารีน สกายไลน ์ยนิูตี  ้ - 568 - - 506 - 80 

10.66 
ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
น.ต.พญ.นลินี ไพบลูย ์

บจก. กู๊ดเซิรฟ์ - 1 - - 1 - 12 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. คานะบานะ - 2 - - 2 - 80 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. คาร ์คอนวิน่ี - 4 - - 4 - 25 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. คาวาลลิโน เซอรว์ิส - 14 - - 12 - 21 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. คาวาลลิโน มอเตอร ์ 1 193 76 - 259 40 21 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. เคทีดี พร็อพเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมนท ์ - 85 - - 71 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. เครื่องด่ืมกระทิงแดง - 173 - - 562 - 99.97 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. แครายกอลฟ์ - 2 - - 2 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

154		 155ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจำาปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจำาปี	2565						 ส่วนที่ 2 การกำากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
•	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

 
2565 2564 สัดส่วน  

การถอืหุ้น 
(%) 

กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้น  
และความสัมพันธ ์เงนิให้ 

สินเชื่อ 
เงนิ 

รับฝาก 
ภาระ 
ผูกพัน 

เงนิให้ 
สินเชื่อ 

เงนิ 
รับฝาก 

ภาระ 
ผูกพัน 

บจก. จานเด่น - 1 - - 1 - 45 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของผูบ้ริหาร 
บจก. เจทีบี (ประเทศไทย) - 56 - - 15 - 24 

23.95 
นายชนินทธ ์โทณวณิก 
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 

บจก. เฉลิมสขุรว่มพฒันา - 2 - - 2 - 35 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. ชนภรณ ์ - 4 - - 1 - 94 

- 
ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 

บจก. ซาวาฟจิู อิเลคทริค (ประเทศไทย) - 10 - - 6 - 26 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ซิมพอรต์ - 20 - - 23 - 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ซีเอชแอล อีวี - - - - 2 - 30 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. เซ็นทรลักอลฟ์ - 7 - - 8 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. เซอรเ์คียวเฮอบอลเมด - 7 - - 9 - 71.40 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. ดาตา้ มายน่ิง - 3 - - 3 - 100 

- 
ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
นายสรุช ล  ่าซ  า 

บจก. เดอเบล - 888 - - 1,225 - 98 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. เดอะ เพนนินซูลา่ ทราเวล เซอรว์ิส 3 4 - 3 8 - 12 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ตลาดนอ้ยเจา้พระยาวิว พรอพเพอรตี์ส ์ - 2 - - 2 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. โตชิบา ไทยแลนด ์ - 3 - - 4 - 10.72 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของประธานกรรมการ 
บจก. ทรพัยเ์มืองไทย - 3 - - 4 - 14.61 

10.59 
ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 

บจก. ท่าจีนกอลฟ์ - 6 - - 5 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. ที ซี - กรุงเทพฯ คอนโด - 16 - - 13 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. ที ซี สาธร คอนโด - 11 - - 11 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. ที.จี.เวนดิง้ แอนด ์โชวเ์คส อินดสัทรีส ์ - 32 - - 24 - 93.75 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. ที.ซี. คอนโด แอนด ์ดีพารเ์มน้ทส์โตร ์ - 2 - - 4 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. ที.ซี. ปากน า้ คอนโด2) - 1 - - - - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. ที.ซี. ป่ินเกลา้ พรอพเพอรตี์ส้ ์ - 12 - - 8 - 90 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. ที.ซี. สมทุรปราการ คอนโด - 120 - - - - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. ที.ซี.ฟารม์า-เคม 1 185 1 1 180 - 16.67 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. ที.ซี.ฟารม์าซูติคอล อตุสาหกรรม - 3,219 - - 13,130 2 98 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. ที.ซี.รม่เกลา้ คอนโด - 1 - - 6 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. ที.ซี.สขุมุวิทคอนโด 101 แอนด ์คอนซลั 
แตนท ์

- 26 - - 74 - 14.29 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา 

บจก. ทีซี-เทรดดิง้ แอนด ์ลีสซิ่ง - 24 - - 14 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. ทีซีพี อินคิวเบเตอร ์ - 4 - - 4 - 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ทีซี-มยัซิน - 3 - - 3 - 14.29 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา 
บจก. ทีซี-มยัซิน อตุสาหกรรม - 15 - - 17 - 14.29 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา 
บจก. ไทยเกทเวย ์ - 5 1 - 2 1 100 

- 
ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
นายสรุช ล  ่าซ  า 

บจก. ไทยเฉลิม1) - - - - 1 - -  - 
บจก. ไทยดิจิทลั ไอดี - 9 - - 4 - 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเนน้ท ์ - 1 - - 1 1 31.71 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ธนโชติ อพารท์เมนท ์ - 1 - - 1 - 16.15 นายทิพากร สายพฒันา 
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ภาระ 
ผูกพัน 

บจก. ธัญธิญะ เทคโนโลยี - 3 - - 1 - 30 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. นครชยัศรีกอลฟ์ - 2 - - 2 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. น า้มะเขือเทศ (ประเทศไทย) - 17 - - 17 - 99.80 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. เน็ทวนั เน็ทเวิรค์ โซลชูั่น - 1 3 - 9 4 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. บางกอก อารคิ์เทคเชอรลั รีเสิรช์1) - - - - 5 - - - 
บจก. บางบอนผลิตภณัฑอ์าหาร - 1 - - 1 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. บางปะกงผลไม ้ - 1 - - 1 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. บางปะกงผลิตภณัฑอ์าหาร - 1 - - 1 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. บี.กริม บีไอพี เพาเวอร ์1 - 317 213 - 305 213 26 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. บี.กริม บีไอพี เพาเวอร ์2 - 424 230 - 404 230 26 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. บีพี - คาสตรอล (ประเทศไทย) - 328 - - 283 - 40 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บมจ. บรูพากอลฟ์ - 61 3 - 111 3 66.24 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บมจ. เบริล 8 พลสั2) - 39 34 - - - 11.4 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. ปิยะศิริ - - - - 2 - 26.99 

19.33 
ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 

บจก. แปดริว้ผลไม ้ - 2 - - 2 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. แปดริว้ผลิตภณัฑอ์าหาร - 2 - - 2 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. โปรเฟสชั่นนลั คอมพิวเตอร ์ - 18 65 - 54 126 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ผลิตภณัฑผ์ลไมไ้ทย - 35 - - 2 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. พิทกัษแ์ลนด ์ - 5 - - 4 - 30.53 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา 
บจก. พี แลนดส์เคป 22 28 - 26 86 - 98 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. เพชรเกษมกรีนโฮลดิง้ - 3 - - 3 - 99.98 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. โฟเซโก ้(ประเทศไทย) - 8 - - 7 - 26 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ภทัรสมัพนัธ ์ - 4 - - 1 - 13.50 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. มหาชยัผลิตภณัฑอ์าหาร - - - - 1 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บมจ. เมืองไทย เรียล เอสเตท - 19 - - 10 - 79.97 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บมจ. เมืองไทยประกนัภยั - 627 - - 423 - 20 

- 
ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 

บจก. โมบาย อินโนเวชั่น - 8 - - 6 - 27.39 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ยพุงษ์ - 6 - - 13 - 38.26 นายสาระ ล  ่าซ  า และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. ยพุยงค ์ - 1 - - 2 - 47.93 

12 
ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
นายสาระ ล  ่าซ  า 

บจก. ย ูเทคโนโลยี กรุ๊ป (ประเทศไทย) - 4 - - 8 - 51 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. รว่มสมัพนัธ์ - 4  

 
 

- - 3 - 30 
20 
- 

นายสรุช ล  ่าซ  า 
ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 

บจก. รกัษาความปลอดภยั เมืองไทย 
แมเนจเมน้ท ์

- 23 - - 24 - 99.99 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
 

บจก. รกัษาความปลอดภยั เอ็มแอนดเ์อ - 4 - - 8 - 35 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. รกัษาความปลอดภยั เอเอสเอ็ม  
แมเนจเมนท ์

- 3 - - 5 - 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
 

บมจ. ล็อกซบิท - 10 36 74 6 36 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

156		 157ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจำาปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจำาปี	2565						 ส่วนที่ 2 การกำากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
•	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
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และความสัมพันธ ์เงนิให้ 

สินเชื่อ 
เงนิ 

รับฝาก 
ภาระ 
ผูกพัน 

เงนิให้ 
สินเชื่อ 

เงนิ 
รับฝาก 

ภาระ 
ผูกพัน 

บมจ. ล็อกซบิท พีเอ - 3 - - 2 - 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บมจ. ล็อกซเลย่ ์ - 145 166 327 112 639 25.79 

- 
ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
นายสรุช ล  ่าซ  า 

บจก. ล็อกซเลย่ ์จ็อยท ์แอนด ์โฮลด ์ - 1 - - 12 - 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ล็อกซเลย่ ์ซิมเูลชั่น เทคโนโลยี - 1 - - 5 - 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ล็อกซเลย่ ์ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร ์ - 102 149 - 89 149 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ล็อกซเลย่ ์เทรดดิง้ - 72 - - 85 - 94.99 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ล็อกซเลย่ ์บิซิเนส อินโนเวชั่น - 19 - - 22 - 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ล็อกซเลย่ ์พร็อพเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์ - 5 - - 5 - 92.95 

- 
ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
นายสรุช ล  ่าซ  า 

บจก. ล็อกซเลย่ ์เพาเวอร ์ซิสเต็มส ์ - 74 233 - 70 280 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บมจ. ล็อกซเลย่ ์ไวรเ์ลส - 7 - - 5 - 85.33 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ล็อกซเลย่ ์อีโวลชูั่น เทคโนโลยี - 14 - - 14 - 80 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ล็อกซเลย่ ์เอ็นจิเนียริ่ง - 5 - - 2 - 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. วนธาร - 3  

 
 

- - 3 - 42.08 
15.83 

- 

นายสรุช ล  ่าซ  า 
ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 

บจก. วาบิ ซาบิ สตดิูโอ - 15 - - 12 - 99.98 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. เวสโก ฟารม์าซูติคอล - 44 1 - 42 1 25.32 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. ศาลายากอลฟ์ - 2 - - 2 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. สตอรม์เบรกเกอร ์เวนเจอร ์ - 2 - - 4 - 60 

30 
ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา 

บจก. สติลวอเทอร ์สตดิูโอ 4 1 -    11 17 1 85 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. สถิระพฒันา - 3 - - 2 - 12.50 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. สม้ท่าขอ่ย - 1 - - 1 - 99.97 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. สมทุรสงคราม ซูเปอรม์ารเ์ก็ต แอนด ์ 
ฟูด้ เซ็นเตอร ์

- 11 - - 13 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

บจก. สมทุรสาครผลไม ้ - 1 - - 1 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. สมยุ ดารแ์ลนด ์ - 1 - - 1 - 25.50 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. สยาม เบฟเวอเรจ - 7 - - 6 - 99.67 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. สยาม ไวเนอรี่ - 509 6 - 468 6 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิง้พลสั - 74 2 - 106 2 74.66 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. สยาม ไวเนอรี่คอมเมอรเ์ช่ียล 2 131 - 2 147 - 98.85 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. สยาม ไวเนอรี่โฮลดิง้ - 21 - - 1 - 31.98 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. สยาม แอรเ์น็ท - - 3 - 6 3 98.57 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. สยามสมทุร วาริน - 6 - - 15 - 60 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. สวนสตัวเ์ปิดบา้นสรา้ง - 8 - - 5 - 99.97 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. ส านกักฎหมาย ปณุยฤทธ์ิ - 4 - - 3 - 99.99 น.ส.ชนมช์นมัม ์สนุทรศารทลู 
บจก. สฤุดี - 11  

 
 

- - 41 - 27.50 
25 
- 

นายสรุช ล  ่าซ  า 
ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 

บจก. สวุินทวงศก์อลฟ์ - 1 - - 1 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2565 2564 สัดส่วน  

การถอืหุ้น 
(%) 

กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้น  
และความสัมพันธ ์เงนิให้ 

สินเชื่อ 
เงนิ 

รับฝาก 
ภาระ 
ผูกพัน 

เงนิให้ 
สินเชื่อ 

เงนิ 
รับฝาก 

ภาระ 
ผูกพัน 

บจก. หนองปลาตะเพียนกอลฟ์ - 6 - - 17 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. หนองโพกอลฟ์ - 2 - - 17 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. หาดแกว้โกลเด็นแซนด ์ - 3 1 - 5 1 11.24 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. อลเูม็ท 
 

629 - 11 397 6 310 48 
35 

ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 

บจก. อารุไทย - 3 - - 4 - 99.98 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. อินเตอรซ์อ้สโปรดกัท ์ - 1 - - 1 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจก. อินสปายเรชั่น สยาม 1 116 - - 90 - 99.99 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. เอ็กซิมเน็ท - 13 - - 9 - 18.33 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. เอช อาร ์เซอรว์ิสเซส - 3 - - 2 - 99.93 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. เอ็นเอส บลสูโคป ไลสาจท ์(ประเทศไทย) - 13 - 1 227 - 20 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. เอ็ม แอนด ์เอ คอนซลัแทนส ์เซอรว์สิ - 1 - - 1 - 55 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. เอ็มโอแค็ป - 8 - - 70 - 24.64 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. เอสทีอาร ์พรอพเพอรตี์ ้ดีเวลอปเมนท ์ - 6 - - 5 - 100 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ 
บจก. เอิบเอเชีย - 1 - - 1 - 15.24 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของผูบ้ริหาร 
บจก. แอล โซลาร ์3 - 1 - - 2 - 74 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. แอล ฟูด้โซลชูนัส ์ - 4 - - 8 - 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. แอล เอลิเวเตอร ์แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง - 8 - - 9 - 99.99 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. แอล ฮารด์แวร ์แอนด ์เซอรว์ิส - 25 - - 19 - 100 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. แอลบี อีวี - 10 - - 10 - 51 

- 
ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
นายสรุช ล  ่าซ  า 

บจก. เฮลทเ์วน่ - 2 - - 1 - 99.99 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. แฮปป้ี กิฟ - 2 - - 1 - 80 ถือหุน้ทางออ้มผ่านกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
บจก. ไฮ-เกียร ์ - 52 - - 43 - 100 นายสราวฒุิ อยูว่ิทยา และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1)   ปี 2565 ไมเ่ป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 2) ปี 2564 ไมเ่ป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท่ี์ ทจ. 79/2561 เรื่อง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรพัย ์(ฉบบัท่ี 15) ก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกัน
ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ดงันี ้
 ช่องทางที่เปิดเผยขอ้มลู ผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องธนาคารภายใตส้่วนนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 “https://www.kasikornbank.com/th/IR/FinanInfoReports/Pages/financial-reports.aspx” 
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ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจำาปี	2565						 ส่วนที่ 2 การกำากับดูแลกิจการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
•	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

160  161ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      ส่วนที่ 3 งบการเงิน

3สวนที่

งบการเงิน

(งบการเงินยอนหลัง 3 ป)000งบการเงิน

ส่วนที่

(งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี)

งบการเงิน

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
 ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำาปี 2565 2564 และ 2563 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ปี 2565
 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ปี 2564
 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ปี 2563
 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 ส่วนงบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ สำาหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2565 สามารถดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้จากเอกสารแนบ 9  

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 218 - 357

160  161ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      ส่วนที่ 3 งบการเงิน

3สวนที่

งบการเงิน

(งบการเงินยอนหลัง 3 ป)000งบการเงิน

ส่วนที่

(งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี)

งบการเงิน

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
 ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำาปี 2565 2564 และ 2563 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ปี 2565
 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ปี 2564
 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ปี 2563
 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 ส่วนงบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ สำาหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2565 สามารถดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้จากเอกสารแนบ 9  

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 218 - 357

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

162		 163ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจำาปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจำาปี	2565						 ส่วนที่ 3 งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

13-3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ  (ต่อ) 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 

 2565 2564 2563 

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ    

เงินรบัฝาก 2,748,684,528 2,598,629,803 2,344,998,490 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 155,239,770 186,449,469 87,797,449 

หนี�สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 24,887,230 25,349,542 26,443,268 

หนี�สินทางการเงินที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 670,081 1,613,857               286,816 

หนี�สินอนพุนัธ ์ 53,959,439 37,927,060 46,826,209 

ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูยื้ม 67,897,113 103,885,868 69,389,789 

ประมาณการหนี�สิน 31,683,474 43,053,019 40,382,546 

หนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 271,591 1,576,205 1,694,649 

หนี�สินจากสญัญาประกนัภยั 513,477,884 498,789,728 472,015,127 

บญัชีลกูคา้จากธรุกิจหลกัทรพัย ์ 20,993,893          20,712,299          18,697,903 

หนี�สินอื�น 61,524,445 48,736,650 58,979,464 

รวมหนี�สิน 3,679,289,448 3,566,723,500 3,167,511,710 

ส่วนของเจา้ของ    

ทนุเรือนหุน้    

ทนุจดทะเบียน    

 หุน้สามญั 3,024,682,097 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 30,246,821 30,246,821 30,246,821 

ทนุที�ออกและชาํระแลว้    

 หุน้สามญั 2,369,327,593 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 23,693,276 23,693,276          23,693,276 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 18,103,110 18,103,110 18,103,110 

ตราสารอื�นที�มีลกัษณะคลา้ยทนุ 15,549,174 15,549,174          15,549,174 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 20,889,729 23,554,842 20,219,325 

กาํไรสะสม    

จดัสรรแลว้    

           ทนุสาํรองตามกฎหมาย     3,050,000 3,050,000 3,050,000 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 421,984,592 392,763,308 359,054,745 

รวมส่วนของธนาคาร 503,269,881 476,713,710 439,669,630 

 ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 63,809,553 59,961,310 51,616,419 

รวมส่วนของเจ้าของ 567,079,434 536,675,020 491,286,049 

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 4,246,368,882 4,103,398,520 3,658,797,759 

 

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน 
และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และงบกระแสเงินสด

13-2 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น และงบกระแสเงนิสด 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 

 2565 2564 2563 

สินทรัพย ์    

เงินสด 57,114,801 59,971,933 61,962,028 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 502,535,945 420,493,772 417,419,545 

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 47,263,976 63,499,563          46,666,317           

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ 65,032,151 38,057,114 59,986,346 

เงินลงทนุสทุธิ 973,358,035 1,030,533,667 775,738,968 

เงินลงทนุในบรษัิทย่อย บรษัิทรว่มและการรว่มคา้สทุธิ 8,818,550 3,838,740 2,051,175 

เงินใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสทุธิ 2,377,773,934 2,293,639,598 2,121,700,105 

ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 51,007,012 42,313,680 28,034,547 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ 60,098,414 54,870,969 57,629,924 

ค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื�นสทุธิ 26,996,479 24,936,336 23,834,166 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,536,452 11,130,020 10,255,761 

สินทรพัยอื์�นสทุธิ 67,833,133 60,113,128 53,518,877 

รวมสินทรัพย ์ 4,246,368,882 4,103,398,520 3,658,797,759 

 

 

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

164		 165ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจำาปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ	56-1	One	Report	ประจำาปี	2565						 ส่วนที่ 3 งบการเงิน

13-5 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 

 2565 2564 2563 

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ    

เงินรบัฝาก 2,719,710,100 2,590,806,959 2,340,470,350 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 157,992,319 200,949,040 109,510,714 

หนี�สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 24,887,230 25,349,542 26,443,268 

หนี�สินอนพุนัธ ์ 53,837,360 36,361,614 47,144,356 

ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูย้ืม 54,047,731 90,397,985 68,771,154 

ประมาณการหนี�สิน 29,002,961 40,695,840 38,031,210 

หนี�สินอื�น 55,254,323 33,940,185 39,859,877 

รวมหนี�สิน 3,094,732,024 3,018,501,165 2,670,230,929 

ส่วนของเจา้ของ    

ทนุเรือนหุน้    

ทนุจดทะเบียน    

 หุน้สามญั 3,024,682,097 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 30,246,821 30,246,821 30,246,821 

ทนุที�ออกและชาํระแลว้    

 หุน้สามญั 2,369,327,593 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 23,693,276 23,693,276          23,693,276 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 18,103,110 18,103,110 18,103,110 

ตราสารอื�นที�มีลกัษณะคลา้ยทนุ 15,549,174 15,549,174          15,549,174 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 19,897,560 18,877,268 17,350,747 

กาํไรสะสม    

จดัสรรแลว้    

           ทนุสาํรองตามกฎหมาย     3,050,000 3,050,000 3,050,000 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 366,388,099 339,729,967 313,429,895 

รวมส่วนของธนาคาร 446,681,219 419,002,795 391,176,202 

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 3,541,413,243 3,437,503,960 3,061,407,131 

 

 

 

13-4 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 

 2565 2564 2563 

สินทรัพย ์    

เงินสด 56,852,284 59,920,148 61,920,050 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 513,260,804 416,758,217 421,151,618 

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 20,423,350 35,758,359          24,741,742 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ 60,475,712 36,385,317 55,591,660 

เงินลงทนุสทุธิ 393,408,762 482,158,069 268,329,632 

เงินลงทนุในบรษัิทย่อย บรษัิทรว่มและการรว่มคา้สทุธิ 64,234,879 41,937,622 36,062,557 

เงินใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสทุธิ 2,269,748,835 2,219,172,926 2,066,637,672 

ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 50,083,425 42,291,283 28,011,870 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ 45,520,901 43,696,083 46,191,969 

ค่าความนิยมและสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื�นสทุธิ 18,132,732 18,084,928 17,429,868 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,814,924 8,795,553 7,081,985 

สินทรพัยอื์�นสทุธิ 42,456,635 32,545,455 28,256,508 

รวมสินทรัพย ์ 3,541,413,243 3,437,503,960 3,061,407,131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

13-7 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ต่อ) 

 (หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินรวม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

2565 2564 2563 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น 

รายการที�จดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

(ขาดทนุ) กาํไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนี�ดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น (5,700,230) (2,802,074)   641,282 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมเครื�องมือที�ใชส้าํหรบัการปอ้งกนัความเสี�ยง

ในกระแสเงินสด 7,561,285 364,049   (4,657,662) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 315,228 1,736,224  (477,546) 

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น (526,083) 218,552 872,158 

รายการที�ไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

การเปลี�ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตรีาคาสินทรพัย ์ 3,261,118 9,848 1,016,412 

(ขาดทนุ) กาํไรจากเงินลงทนุในตราสารทนุที�กาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น (10,193,304) 9,788,583   (4,585,536) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

สาํหรบัโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน 1,579,290 1,336,236 (192,875) 

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น 653,142 (2,302,534) 778,770 

รวมกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�นสทุธิ (3,049,554) 8,348,884 (6,604,997) 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 34,903,121 50,593,206 27,085,496 

การแบ่งปันกาํไรสทุธิ 

ส่วนที�เป็นของธนาคาร 35,769,490 38,052,722 29,487,117 

      ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 2,183,185 4,191,600 4,203,376 

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 

ส่วนที�เป็นของธนาคาร 34,581,998 42,688,718 26,382,910 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 321,123 7,904,488 702,586 

กาํไรตอ่หุน้ของผูถื้อหุน้ธนาคาร 

กาํไรตอ่หุน้ขั�นพื �นฐาน (บาท) 14.78 15.77 12.42 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (พนัหุน้) 2,369,328 2,369,328 2,373,316 

P.167

13-6 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

 (หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินรวม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

2565 2564 2563 

รายไดด้อกเบี�ย 151,332,681 135,414,597 127,591,781 

คา่ใชจ่้ายดอกเบี�ย 18,334,326 16,024,111 18,569,976 

 รายไดด้อกเบี�ยสทุธิ 132,998,355 119,390,486 109,021,805 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 48,345,142 48,627,900 45,698,898 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร 15,462,889 13,311,515 12,694,548 

 รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธิ 32,882,253 35,316,385 33,004,350 

กาํไรสทุธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 5,053,081 5,539,225   8,119,419 

(ขาดทนุ) กาํไรสทุธิจากเงินลงทนุ (130,479) 817,188 1,308,312 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สีย 114,723 (694,344) (193,346) 

รายไดเ้งินปันผล 3,445,695 3,309,622 2,384,312 

รายไดเ้บี�ยประกนัภยัรบัสทุธิ 66,056,237 69,359,913 72,128,657 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น ๆ  2,122,501 1,289,344 1,682,381 

 รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 242,542,366 234,327,819 227,455,890 

ค่าใชจ่้ายในการรบัประกนัภยั 69,284,761 70,978,874 72,564,619 

 รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธิ 173,257,605 163,348,945 154,891,271 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�น ๆ  

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 34,602,347 34,480,637 32,143,480 

ค่าตอบแทนกรรมการ 154,280 146,356 160,006 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอปุกรณ ์ 11,407,579 11,345,266 12,165,157 

ค่าภาษีอากร 5,967,475 5,443,210 5,088,132 

อื�น ๆ 22,621,261 19,628,397 20,439,836 

รวมค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�น ๆ  74,752,942 71,043,866 69,996,611 

ผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ �น 51,919,456 40,332,238   43,547,841 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 46,585,207 51,972,841 41,346,819 

ภาษีเงินได ้ 8,632,532 9,728,519 7,656,326 

กาํไรสทุธิ 37,952,675 42,244,322 33,690,493 

P.166

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ธนำคำรกสิกรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ธนำคำรกสิกรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย

166  167ธนาคารกสิกรไทย           
รำยงำนแบบ	56-1	One	Report	ประจ�ำปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รำยงำนแบบ	56-1	One	Report	ประจ�ำปี	2565						 ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

13-9 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น (ต่อ) 

 (หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

2565 2564 2563 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น 

รายการที�จดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

(ขาดทนุ) กาํไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนี�ดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น (5,405,987) (2,605,884)   630,562 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่ายตุธิรรมเครื�องมือที�ใชส้าํหรบัการปอ้งกนัความเสี�ยง

ในกระแสเงินสด 3,977,695 960,762   (1,031,459) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 720,426 1,723,546 (545,479) 

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น 138,619 22,849 189,275 

รายการที�ไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

การเปลี�ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตรีาคาสินทรพัย ์   3,252,643 - - 

(ขาดทนุ) กาํไรจากเงินลงทนุในตราสารทนุที�กาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น (997,541) 2,100,395  (424,624) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

สาํหรบัโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน 1,471,592 1,136,504 (201,384) 

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น (745,339) (647,380) 125,201 

รวมกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�นสทุธิ 2,412,108 2,690,792 (1,257,908) 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 36,128,698 35,584,180 23,707,016 

กาํไรตอ่หุน้ของผูถื้อหุน้ธนาคาร 

กาํไรตอ่หุน้ขั�นพื �นฐาน (บาท) 13.91 13.59 10.52 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (พนัหุน้) 2,369,328 2,369,328 2,373,316 

P.169

13-8 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น 

 (หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

2565 2564 2563 

รายไดด้อกเบี�ย 123,993,202 110,368,852 104,426,672 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 16,802,179 15,283,649 18,152,230 

 รายไดด้อกเบี�ยสทุธิ 107,191,023 95,085,203 86,274,442 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 44,018,899 42,439,762 41,712,345 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร 14,398,950 12,200,743 12,073,161 

 รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธิ 29,619,949 30,239,019 29,639,184 

กาํไรสทุธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 7,848,245 2,892,793   7,072,278 

(ขาดทนุ) กาํไรสทุธิจากเงินลงทนุ (194,615) 775,773 1,178,699 

รายไดเ้งินปันผล 6,764,357 6,105,074 5,277,453 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น ๆ  3,807,905 2,838,069 3,108,401 

 รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 155,036,864 137,935,931 132,550,457 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�น ๆ  

คา่ใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 23,824,934 24,331,484 22,923,404 

ค่าตอบแทนกรรมการ 95,400 91,358 108,079 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอปุกรณ ์ 12,262,847 11,992,177 12,453,092 

ค่าภาษีอากร 5,284,250 4,783,372 4,410,450 

อื�น ๆ 21,916,944 18,557,982 20,547,291 

รวมค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�น ๆ  63,384,375 59,756,373 60,442,316 

ผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ �น 51,641,361 38,534,778   42,430,991 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 40,011,128 39,644,780 29,677,150 

ภาษีเงินได ้ 6,294,538 6,751,392 4,712,226 

กาํไรสทุธิ 33,716,590 32,893,388 24,964,924 

P.168

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ธนำคำรกสิกรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ธนำคำรกสิกรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย
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ธนาคารกสิกรไทย           
รำยงำนแบบ	56-1	One	Report	ประจ�ำปี	2565						 ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

13-11 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

 (หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินรวม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

2565 2564 2563 

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ �น) ลดลง  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สนิทรพัย)์  (69,608,246) 8,795,204 (31,462,964) 

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 14,135,056 (20,078,583) 13,716,889 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ (26,975,037) 21,929,232 (18,207,242) 

เงินใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี�  (157,210,711) (218,361,822) (282,430,231) 

ทรพัยส์นิรอการขาย  12,752,340 6,294,211 3,984,785 

สินทรพัยอื์�น (8,180,210) (6,346,829) (16,169,491) 

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ �น (ลดลง) 

เงินรบัฝาก  125,080,049  251,175,049 272,254,625 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี�สิน)  (37,361,307) 92,055,927 4,807,529 

หนี�สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม  (411,077) (1,093,944) 4,764,525 

หนี�สินทางการเงินที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ  (943,776) 1,327,041 286,816 

หนี�สินอนพุนัธ ์  16,686,937 (11,498,756) 15,717,064 

ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูยื้มระยะสั�น  (11,896,275) 13,334,872 460,776 

ค่าใชจ่้ายคา้งจา่ยอื�น  139,255  3,436,386 (2,099,214) 

ประมาณการหนี�สิน  1,458,781  (610,367) 9,526,923 

หนี�สินอื�น  35,944,868 14,706,279 31,816,216 

 เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 503,928 241,746,798 85,736,303 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายเงินลงทนุที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 

 ผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น 218,706,413 276,129,282 360,951,901 

เงินสดรบัจากการไถ่ถอนเงินลงทนุที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 85,829,724 36,638,346 25,567,639 

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม 5,640 78 240 

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อเงินลงทนุที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น (149,194,157) (371,528,740) (367,437,899) 

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อเงินลงทนุที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย (107,928,769) (184,492,499) (79,251,074) 

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อเงินลงทนุในบรษัิทย่อย (6,684,392) - - 

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ (5,037,481) (2,578,291) (250,814) 

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 50,818 34,618 64,155 

เงินสดจ่ายในการซื �อที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (5,153,118) (920,674) (6,403,502) 

เงินสดจ่ายเพื�อสทิธิการเช่า (18,286) (3,314) (16,115) 

เงินสดจ่ายในการซื �อสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน (4,799,079) (4,503,185) (3,814,503) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 25,777,313 (251,224,379) (70,589,972) 

P.171

13-10 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด   

 (หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินรวม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

2565 2564 2563 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 46,585,207 51,972,841 41,346,819 

รายการปรบักระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรม

ดาํเนินงาน 

ค่าเสื�อมราคาและรายจา่ยตดับญัชี 8,583,601 7,328,530  8,736,206 

ผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ �น 56,541,162 44,080,429   47,037,668 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่ของเงินกูยื้มระยะยาว 472,411 - - 

ขาดทนุจากการปรบัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 

 ผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 2,613,222 3,397,555   5,343,390 

ขาดทนุ (กาํไร) จากการจาํหน่ายเงินลงทนุ 175,261 (817,026) (1,308,312) 

ขาดทนุจากการเปลี�ยนแปลงสดัสว่นในบรษัิทย่อย 874 - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (274) - - 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทรพัยส์นิรอการขาย 1,080,504 1,222,028  1,125,161 

(กลบัรายการขาดทนุ) ขาดทนุจากการดอ้ยค่าที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (624) (57,449)  215,823 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรพัยอื์�น 40,534 272,938 432,750 

สาํรองสาํหรบัสินทรพัยอื์�น (298,223) (230,548)  417,621  

ขาดทนุ (กาํไร) จากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1,623 (17,772)  (19,148) 

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 30,468 27,393  24,468  

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยอื์�น 53 3,696  72  

กลบัรายการขาดทนุจากการตีราคาที�ดินและอาคาร (29,601) - (4,245) 

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย (114,723) 694,344  193,346 

115,681,475 107,876,959  103,541,619  

รายไดด้อกเบี�ยสทุธิ  (132,998,355) (119,390,486)  (109,021,805) 

รายไดเ้งินปันผล  (3,445,695) (3,309,622)  (2,384,312) 

เงินสดรบัดอกเบี�ย  151,022,885  125,866,147  116,043,076  

เงินสดจ่ายดอกเบี�ย  (16,384,632) (15,037,976)  (21,297,620) 

เงินสดรบัเงินปันผล  3,633,080  3,413,688  2,425,317  

เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้  (10,615,477) (12,735,812) (10,536,978) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัย ์

และหนี�สินดาํเนินงาน 106,893,281 86,682,898 78,769,297 

P.170

งบกระแสเงินสด

ธนำคำรกสิกรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ธนำคำรกสิกรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

13-13 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด  

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2565 2564 2563 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

 กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 40,011,128 39,644,780 29,677,150 

 รายการปรบักระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรม

ดาํเนินงาน 

   

 ค่าเสื�อมราคาและรายจา่ยตดับญัชี 7,350,113 6,305,805  7,639,214  

 ผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ �น 56,014,183 42,078,041 45,810,780 

 (กาํไร) ขาดทนุจากการปรบัมลูคา่สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่าน

 กาํไรหรือขาดทนุ (61,288) 4,220,078           4,796,589 

 กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ  -    -  (80,000) 

 ขาดทนุ (กาํไร) จากการจาํหน่ายเงินลงทนุ 194,616 (775,773)  (1,098,699) 

 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทรพัยส์นิรอการขาย 1,048,381 1,215,149  1,141,314  

 (กลบัรายการขาดทนุ) ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (624) (57,449)  215,823  

 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สนิทรพัยอื์�น 38,109 272,938  432,750  

 สาํรองสาํหรบัสินทรพัยอื์�น (304,040) (230,548)  417,618  

 ขาดทนุ (กาํไร) จากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1,538 (12,772)  (9,109)  

 ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 20,187 23,910  7,891  

 ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยอื์�น 53 3,696  72  

กลบัรายการขาดทนุจากการตีราคาที�ดินและอาคาร (29,601) -    - 

 104,282,755 92,687,855  88,951,393  

 รายไดด้อกเบี�ยสทุธิ  (107,191,023) (95,085,203)  (86,274,442) 

 รายไดเ้งินปันผล  (6,764,357) (6,105,074)  (5,277,453) 

 เงินสดรบัดอกเบี�ย  125,939,756  102,071,797  93,240,128  

 เงินสดจ่ายดอกเบี�ย  (14,998,191) (14,651,804)  (21,059,273) 

 เงินสดรบัเงินปันผล  6,776,398  6,105,730  5,225,071  

 เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้  (6,892,972) (9,056,943)  (6,657,205) 

 กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัย ์

  และหนี�สินดาํเนินงาน 101,152,366 75,966,358 68,148,219 

13-12 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

 (หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินรวม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

2565 2564 2563 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรบัจากตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูยื้มระยะยาว 2,928,947 31,929,703  190,124  

เงินสดจ่ายชาํระคืนตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูยื้มระยะยาว (21,504,326) (14,499,950)  (14,596,172) 

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (7,700,315) (7,107,983) (10,661,974) 

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ (489,134) (466,749)  (463,249) 

เงินสดรบัจากการออกตราสารอื�นที�มีลกัษณะคลา้ยทนุ - -   15,579,650 

เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายจากการออกตราสารอื�นที�มีลกัษณะคลา้ยทนุ - -  (38,095) 

เงินสดจ่ายผลตอบแทนของตราสารอื�นที�มีลกัษณะคลา้ยทนุ (941,370)  (857,762) - 

เงินสดจ่ายซื �อหุน้ทนุซื �อคืน - -   (3,207,966) 

เงินสดจ่ายหนี�สินตามสญัญาเช่า (1,422,014) (1,515,599)   (1,368,474) 

เงินสดสทุธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (29,128,212) 7,481,660  (14,566,156)  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงินตราตา่งประเทศคงเหลือสิ �นปี (10,161) 5,826  (3,029) 

เงินสด (ลดลง) เพิ�มขึ �นสทุธิ (2,857,132) (1,990,095)  577,146 

เงินสด ณ วนัตน้ปี 59,971,933 61,962,028  61,384,882 

เงินสด ณ วนัสิ �นปี 57,114,801 59,971,933  61,962,028 

P.172

งบกระแสเงินสด

ธนำคำรกสิกรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ธนำคำรกสิกรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

13-15 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

 (หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

2565 2564 2563 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรบัจากตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูยื้มระยะยาว  2,928,947  18,563,725 190,124 

เงินสดจ่ายชาํระคืนตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูยื้มระยะยาว  (21,504,326) (14,499,950)  (14,596,172) 

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (7,700,315) (7,107,983) (10,661,974) 

เงินสดรบัจากการออกตราสารอื�นที�มีลกัษณะคลา้ยทนุ - -   15,579,650 

เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายจากการออกตราสารอื�นที�มีลกัษณะคลา้ยทนุ - -  (38,095) 

เงินสดจ่ายผลตอบแทนของตราสารอื�นที�มีลกัษณะคลา้ยทนุ (941,370)  (857,762) - 

เงินสดจ่ายซื �อหุน้ทนุซื �อคืน - -   (3,207,966) 

เงินสดจ่ายหนี�สินตามสญัญาเช่า (1,261,192) (1,351,596)   (1,288,746) 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (28,478,256) (5,253,566)  (14,023,179)  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงินตราตา่งประเทศคงเหลือสิ �นปี 3,968 9,185  133 

เงินสด (ลดลง) เพิ�มขึ �นสทุธิ (3,067,864) (1,999,902)  569,073 

เงินสด ณ วนัตน้ปี 59,920,148 61,920,050  61,350,977 

เงินสด ณ วนัสิ �นปี 56,852,284 59,920,148  61,920,050 

P.175

13-14 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

 (หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

2565 2564 2563 

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ �น) ลดลง  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรพัย)์  (93,182,874) 12,404,901 (39,584,854)  

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ  15,707,291 (15,232,792)   9,740,327 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ (23,866,791) 17,324,968 (18,161,844) 

เงินใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี�  (141,224,285) (201,883,011)  (278,725,246) 

ทรพัยส์นิรอการขาย  11,304,087 5,535,008  3,281,022  

สินทรพัยอื์�น  (14,630,009) (4,490,922) (7,689,293) 

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ �น (ลดลง) 

เงินรบัฝาก  128,863,005  250,117,751  274,708,647  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี�สิน)  (44,265,667) 90,715,012  19,309,610 

หนี�สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม  (462,077) (1,093,944)  4,764,525 

หนี�สินอนพุนัธ ์  17,226,258 (10,782,742) 15,596,309 

ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูยื้มระยะสั�น  (11,785,363)   13,831,602 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจา่ยอื�น  325,125  2,899,901 (2,010,689)  

ประมาณการหนี�สิน  1,220,627  (816,425)  9,269,611  

หนี�สินอื�น  25,100,544 (7,657,050)  (1,405,001) 

เงินสดสทุธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (28,517,763) 226,838,615 57,241,343 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายเงินลงทนุที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น  143,634,713  174,990,815  253,619,245 

เงินสดรบัจากการไถ่ถอนเงินลงทนุที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย  54,519,301 17,460,947   10,482,722 

เงินสดรบัจากการลดทนุของบรษัิทย่อย - -  80,000  

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อเงินลงทนุที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น (72,690,450) (270,241,968)   (252,796,370) 

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อเงินลงทนุที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย (44,073,325) (137,368,964)  (40,120,084) 

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อเงินลงทนุในบรษัิทย่อย (22,520,861) (3,702,235)  (4,863,698) 

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ - (291,455)  (814) 

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 8,166 11,038  26,002  

เงินสดจ่ายในการซื �อที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (1,968,207) (654,595)  (5,744,980) 

เงินสดจ่ายเพื�อสทิธิการเช่า (15,896) (2,260)  (12,863) 

เงินสดจ่ายในการซื �อสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน (2,969,254) (3,795,459)  (3,318,384) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 53,924,187 (223,594,136)  (42,649,224) 

P.174

งบกระแสเงินสด

ธนำคำรกสิกรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ธนำคำรกสิกรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย

174		 175ธนาคารกสิกรไทย           
รำยงำนแบบ	56-1	One	Report	ประจ�ำปี	2565						

ธนาคารกสิกรไทย           
รำยงำนแบบ	56-1	One	Report	ประจ�ำปี	2565						 ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

รายละเอียดเกี�ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ มีอํานาจควบคมุ เลขานกุารบริษัท 
และสมห์ุบญัชีใหญ่

169 เอกสารแนบ 1

ทรัพย์สนิที�ใช้ในการประกอบธรุกิจ
และรายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี�ยวกบัการดํารงตําแหนง่ของ
กรรมการและผู้บริหารธนาคาร ในบริษัทยอ่ย
บริษัทร่วมกิจการร่วมค้า และบริษัทที�เกี�ยวข้อง

รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหน้าหนว่ยงาน
ตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกํากบัดแูล
การปฏิบตัิงาน

นโยบายและแนวปฏิบตักิารกํากบัดแูลกิจการ
และจรรยาบรรณธรุกิจ (ฉบบัเตม็)

รายงานคณะกรรมการซดุยอ่ย

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารตอ่รายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

188 เอกสารแนบ 2

192 เอกสารแนบ 3

193 เอกสารแนบ 4

194 เอกสารแนบ 5

195 เอกสารแนบ 6

200 เอกสารแนบ 7

201 เอกสารแนบ 8

206 เอกสารแนบ 9

344 รางวัลเกียรติคุณ

176  177ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้มีอ�านาจควบคุม เลขานุการบริษัท และสมุห์บัญชีใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม เลขานุการบริษัท และสมุห์บัญชีใหญ่

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 1/2543 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 19 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่น 1  

สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 4 

สถาบันวิทยาการการค้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ รุ่น 2  

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 

และการลงทุน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน  

รุ่น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน 

   ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - ส.ค. 2565 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

2561 - เม.ย. 2565  ประธานกรรมการอิสระ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561 - 2563 ประธานกรรมการกำากับความเสี่ยง  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561 - 2563  ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล 

  และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561 - 2563 รองประธานกรรมการ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561 - 2562 ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร   

  สำานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

1. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน 

อายุ 62 ปี 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์) Rhode Island School of Design, USA

• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

• หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP)  

รุ่น 0/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  

รุ่น 4/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 11/2548 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

177 เอกสารแนบ 1 
        รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร  
        ผู้มีอำานาจควบคุม เลขานุการบริษัท และสมุห์บัญชีใหญ่

199 เอกสารแนบ 2 
        รายละเอียดเกี่ยวกับการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
        และผู้บริหารธนาคาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
        กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

203  เอกสารแนบ 3 
        รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
        และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

204  เอกสารแนบ 4 
        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด
        เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

205  เอกสารแนบ 5 
        นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ
        และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับเต็ม)

206  เอกสารแนบ 6 
        รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

213  เอกสารแนบ 7 
        รายงานความรับผิดชอบของ
        คณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน

214  เอกสารแนบ 8 
        รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

218 เอกสารแนบ 9 
        งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

358 รางวัลเกียรติคุณ

รายละเอียดเกี�ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ มีอํานาจควบคมุ เลขานกุารบริษัท 
และสมห์ุบญัชีใหญ่

169 เอกสารแนบ 1

ทรัพย์สนิที�ใช้ในการประกอบธรุกิจ
และรายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี�ยวกบัการดํารงตําแหนง่ของ
กรรมการและผู้บริหารธนาคาร ในบริษัทยอ่ย
บริษัทร่วมกิจการร่วมค้า และบริษัทที�เกี�ยวข้อง

รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหน้าหนว่ยงาน
ตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกํากบัดแูล
การปฏิบตัิงาน

นโยบายและแนวปฏิบตักิารกํากบัดแูลกิจการ
และจรรยาบรรณธรุกิจ (ฉบบัเตม็)

รายงานคณะกรรมการซดุยอ่ย

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารตอ่รายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

188 เอกสารแนบ 2

192 เอกสารแนบ 3

193 เอกสารแนบ 4

194 เอกสารแนบ 5

195 เอกสารแนบ 6

200 เอกสารแนบ 7

201 เอกสารแนบ 8

206 เอกสารแนบ 9

344 รางวัลเกียรติคุณ

176  177ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้มีอ�านาจควบคุม เลขานุการบริษัท และสมุห์บัญชีใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม เลขานุการบริษัท และสมุห์บัญชีใหญ่

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 1/2543 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 19 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่น 1  

สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 4 

สถาบันวิทยาการการค้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ รุ่น 2  

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 

และการลงทุน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน  

รุ่น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน 

   ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - ส.ค. 2565 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

2561 - เม.ย. 2565  ประธานกรรมการอิสระ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561 - 2563 ประธานกรรมการกำากับความเสี่ยง  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561 - 2563  ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล 

  และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561 - 2563 รองประธานกรรมการ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561 - 2562 ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร   

  สำานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

1. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน 

อายุ 62 ปี 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์) Rhode Island School of Design, USA

• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

• หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP)  

รุ่น 0/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  

รุ่น 4/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 11/2548 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

177 เอกสารแนบ 1 
        รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร  
        ผู้มีอำานาจควบคุม เลขานุการบริษัท และสมุห์บัญชีใหญ่

199 เอกสารแนบ 2 
        รายละเอียดเกี่ยวกับการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
        และผู้บริหารธนาคาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
        กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

203  เอกสารแนบ 3 
        รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
        และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

204  เอกสารแนบ 4 
        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด
        เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

205  เอกสารแนบ 5 
        นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ
        และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับเต็ม)

206  เอกสารแนบ 6 
        รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

213  เอกสารแนบ 7 
        รายงานความรับผิดชอบของ
        คณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน

214  เอกสารแนบ 8 
        รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

218 เอกสารแนบ 9 
        งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

358 รางวัลเกียรติคุณ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
•	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

178  179ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

2561 - 2562 กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา

   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายกรัฐมนตรี

2561  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

2560 - 2564  ที่ปรึกษา หอการค้าไทย

2557 - 2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็นพี จำากัด

ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซอนเน่อ คลีน เอนเนอร์ยี จำากัด

เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ  

  บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์  

  ดิเวลลอปเม้นท์ จำากัด

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย จำากัด

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิกรกิจและบุตร จำากัด

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ไลท์ เอ็น.เค.เอส. โฮลด้ิง จำากัด

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  

  บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำากัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ไลท์ เรียลเอสเตท จำากัด

2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำากัด

2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำากัด

2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำากัด

2561 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำากัด

ต�าแหน่งอื่น

• ประธานกรรมการ มูลนิธิกสิกรไทย

• ประธาน มูลนิธิ ดร.กร-ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์

• ประธาน มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

• นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น

• รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย

• กรรมการอำานวยการ  

คณะกรรมการอำานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

• กรรมการอำานวยการ  

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรมการ สภากาชาดไทย

• กรรมการ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย

• กรรมการ โรงเรียนนานาชาติรักบี้

• กรรมการ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

• อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ 

การขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต

• ที่ปรึกษาประธาน สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี

2. นางสาวสุจิตพรรณ ล�่าซ�า

รองประธานกรรมการ

กรรมการกำากับความเสี่ยง

อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 เมษายน 2541

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (การจัดการ) Massachusetts Institute of Technology, USA

• ปริญญาโท (เกียรตินิยม) (เศรษฐศาสตร์) Cambridge University, UK

• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (เศรษฐศาสตร์) Cambridge University, UK

การอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร Stanford Executive Program,  

Stanford Graduate School of Business, Stanford University

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2561 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับความเสี่ยง  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2559 - 2561 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ 

   ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2551 - 2562 ประธานคณะอำานวยการบริหาร 

   บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2562 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ 

   บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

   และกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

   บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำากัด

2552 - ปัจจุบัน ประธานคณะอำานวยการบริหาร 

   บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำากัด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำากัด

2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 

   บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 

ต�าแหน่งอื่น

• Advisory Board Member, MIT Golub Center for Finance and Policy

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• เป็นอาของนายสาระ ลำ่าซำา และนายสุรช ลำ่าซำา 

3. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการกำากับความเสี่ยง

(มีอำานาจลงนามผูกพัน)

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มกราคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การเงินและการลงทุน)  

The University of Texas at Austin, USA

• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ - การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

• วุฒิบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 52/2559 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่น 224/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 60  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 22/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตร Climate Action Leaders Forum 2021 รุ่น 1  

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

• หลักสูตร Stanford Executive Program,  

Stanford Graduate School of Business, Stanford University

• หลักสูตร Essential IT for Non-IT Executives,  

MIT Sloan School of Management

• หลักสูตร Design Thinking: Empathizing to Understand the Problem, 

Rochester Institute of Technology

• หลักสูตร Stanford Business Leadership Series:  

Module 5 - Leading with Purpose, Stanford Graduate School of Business, 

Stanford University

• หลักสูตร Situational Leadership, Slingshot Group

• หลักสูตร The Extraordinary Coach, Slingshot Group

• หลักสูตร Storytelling for Leaders, Slingshot Group

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับความเสี่ยง  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - 2565  กรรมการอำานวยการ  

  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

2560 - 2563 กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำากัด

2559 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด

2559 - 2563 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2559 - 2563 ประธานกรรมการ  

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด

2556 - 2562 กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด

2553 - 2561 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ต�าแหน่งอื่น

• กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

• กรรมการ สมาคมธนาคารไทย

• กรรมการ มูลนิธิกสิกรไทย

• กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสวนหลวง ร.9

• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาสังคมและ CSR หอการค้าไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
•	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

180  181ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2560 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด

2560 - 2561 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

  บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำากัด

ต�าแหน่งอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

4. นายพิพิธ เอนกนิธิ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการกำากับความเสี่ยง

(มีอำานาจลงนามผูกพัน)

อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มกราคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Fachhochschule Pforzheim, Germany

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Brighton, UK

• ปริญญาตรี (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 41/2560  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 231/2559  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 61  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 31/2564 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตร Executive Program, Singularity University, USA

• หลักสูตร Executive Leadership Program, Cambridge University, UK

• หลักสูตร Senior Executive Program, Harvard Business School, USA

• หลักสูตร Senior Executive Program, Tsinghua University, China

• หลักสูตร Senior Executive Program,  

China European International Business School, China

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2561 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับความเสี่ยง  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

5. นายพัชร สมะลาภา

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

(มีอำานาจลงนามผูกพัน)

อายุ  52 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Massachusetts Institute of Technology, USA

• ปริญญาตรี (การจัดการอุตสาหกรรม) Carnegie Mellon University, USA

การอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 253/2561 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 13/2554 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตร Advanced Management Program (AMP 196),  

Harvard Business School

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ  

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด

2561 - 2562 กรรมการกำากับความเสี่ยง  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561  สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2560 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2559 - 2561  กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2558 - 2561  กรรมการ บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำากัด

2556 - 2562 กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท กสิกร อินเวสเจอร์ จำากัด

ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร คาราบาว จำากัด

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร ไลน์ จำากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย อีสเทิร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

ต�าแหน่งอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

6. นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการกำากับความเสี่ยง

(มีอำานาจลงนามผูกพัน)

อายุ 51 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

24 กันยายน 2563

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Sloan School of Management, 

 Massachusetts Institute of Technology, USA

• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (บริหารธุรกิจ - การธนาคารและการเงิน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่น 20/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 140/2553  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 64 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตร Leading in a Disruptive World,  

SEAC at Stanford Center for Professional Development

• หลักสูตร Executive Coaching Certification Program 2016,  

Berkeley Executive Coaching Institute

• หลักสูตร Advanced Human Resource Executive Program, 

 University of Michigan’s Ross School of Business

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับความเสี่ยง  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561 - 2563 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561 - 2563 เลขานุการคณะกรรมการกำากับความเสี่ยง 

   ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561  สมาชิกและเลขานุการ 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2558 - 2563   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จำากัด

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท กสิกร แล็บส์ จำากัด

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท กสิกร ซอฟต์ จำากัด

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท กสิกร โปร จำากัด

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จำากัด

2557 - 2564 ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส แมเนจเมนท์ จำากัด

2557 - 2564 ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำากัด

2557 - 2561 เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 

  และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2556 - 2561 ประธานกรรมการ  

  บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จำากัด

2556 - 2561 ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส พลัส จำากัด

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
•	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

182  183ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

2556 - 2561 ประธานกรรมการ  

  บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำากัด

2556 - 2561 ประธานกรรมการ  

  บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำากัด

2556 - 2561 ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำากัด

2556 - 2561 ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำากัด

2556 - 2561 ประธานกรรมการ  

  บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำากัด

2556 - 2561 ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส เทรนนิ่ง จำากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด

ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

  บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำากัด

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำากัด

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กสิกร เอกซ์ จำากัด

ต�าแหน่งอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาเอก (การจัดการวิศวกรรม) University of Missouri-Rolla, USA

• ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)  

University of Southwestern Louisiana, USA

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 231/2559 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - ม.ค. 2565 ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด

2563 - ม.ค. 2565 ประธานกรรมการ  

  บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำากัด

2561 - 2564  ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส พลัส จำากัด

2561 - 2564  ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำากัด

2561 - 2564  ประธานกรรมการ  

  บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำากัด

2561 - 2564  ประธานกรรมการ  

  บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จำากัด

2561 - 2564  ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำากัด

2561 - 2564  ประธานกรรมการ  

  บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำากัด

2560 - 2563 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2559 - 2561  กรรมการ บริษัท โพรเกรส พลัส จำากัด

2556 - 2561 กรรมการ บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำากัด

2556 - 2561  กรรมการ บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำากัด

2556 - 2561  กรรมการ บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด

มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำากัด

ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำากัด

2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พีพี พอช จำากัด

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พี เอ็น พี 2015 จำากัด

ต�าแหน่งอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

7. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

(มีอำานาจลงนามผูกพัน)

อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

24 กันยายน 2563

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ (ToPCATS) รุ่น 1 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 25 

 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน  กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน 

   ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2559 - 2563  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเครื่องสำาอาง  

  กระทรวงสาธารณสุข

2556 - 2560 กรรมการกำากับดูแลกิจการ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สกายไลน์ ยูนิตี้ จำากัด

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น ดับบลิว เอ็น ไบโอเทค จำากัด

2556 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ  

  บริษัท กิฟฟารีน บิวต้ี แอนด์ เฮลท์  

  คลินิกเวชกรรม จำากัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฮปปี้ กิฟ จำากัด

2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

   บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำากัด

2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

  บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ 

   แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำากัด

2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำากัด

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

  บริษัท สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ จำากัด

ต�าแหน่งอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

8. น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์

กรรมการ

กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน

ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ

อายุ 64 ปี 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

22 สิงหาคม 2555

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการเทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารทั่วไป)  

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2556  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 29/2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตร TLCA Exclusive Development Program รุ่น 14/2557 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ 

และอุตสาหกรรมการลงทุน รุ่น 4  

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) 

 รุ่น 11 สถาบันวิทยาการการค้า

• หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 

ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
•	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

184  185ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

2539 - 2560 กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท ที.จี.เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำากัด
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2565 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก จำากัด
2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เครื่องดื่มสปอนเซอร์ จำากัด
2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ  

  บริษัท ที.ซี.สุขุมวิทคอนโด 101 แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำากัด
2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทีซี-มัยซิน อุตสาหกรรม จำากัด
2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ เอ็ดดูเคช่ัน พาร์ทเนอร์ส จำากัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซี-มัยซิน จำากัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฮลท์เว่น จำากัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีพี อินคิวเบเตอร์ จำากัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คราวน์ ทีซีพี เบฟเวอเรจ แคนส์ จำากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตอร์มเบรกเกอร์ เวนเจอร์ จำากัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พิทักษ์แลนด์ จำากัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คานะบานะ จำากัด
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

  บริษัท ที.จี.เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำากัด
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอเบล จำากัด
2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

  บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำากัด
2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง จำากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กระทิงแดง เอ็กเซลเล้นซ์ เซ็นเตอร์ จำากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสทีอาร์ พรอพเพอร์ต้ี ดีเวลอปเมนท์ จำากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำากัด
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูรพากอล์ฟ จำากัด (มหาชน)
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กระทิงแดง จำากัด
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวนสัตว์เปิดบ้านสร้าง จำากัด
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.ซี. ปิ่นเกล้า พรอพเพอร์ตี้ส์ จำากัด
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรด บูล ไวตามิน ดร้ิงค์ (ประเทศไทย) จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ  

  บริษัท สมุทรสงคราม ซูเปอร์มาร์เก็ต แอนด์ ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กระเจี๊ยบไทย จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซอร์เคียวเฮอบอลเมด จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นำ้ามะเขือเทศ (ประเทศไทย) จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางบอนผลไม้ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางบอนผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางปะกงผลไม้ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางปะกงผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แปดริ้วผลไม้ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แปดริ้วผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทย จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มหาชัยผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ส้มท่าข่อย จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุทรสาครผลไม้ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หนองจอกผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ซ้อสโปรดักท์ จำากัด

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Notre Dame, USA

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมอุตสาหการ) Lehigh University, USA

การอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 105/2556  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 57  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 17/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตร Advanced Management Program (AMP 171),  

Harvard Business School

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน 

   ประธานกรรมการกำากับความเสี่ยง 

   และกรรมการกำากับดูแลกิจการ 

   ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - 2565 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2563 - ส.ค. 2565 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

2563 - เม.ย. 2565 ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - 2564  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 

  ภาคตะวันออก

2562 - ต.ค. 2565 ประธานกรรมการ  

  บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำากัด

2562 - 2564 กรรมการ คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน  

  ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

2562 - 2564 กรรมการ คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์ 

  เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของ 

  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

2562 - 2564  กรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

2560 - ธ.ค. 2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ  

  คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2560 - ธ.ค. 2565 กรรมการ 

   คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล

   เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2560 - 2565 นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2560 - 2564 ประธานกรรมการ หอการค้าไทย 

  และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2558 - 2564 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

2558 - 2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

2558 - 2560 รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 

  และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

9. นายสราวุฒิ อยู่วิทยา

กรรมการ
กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
กรรมการกำากับดูแลกิจการ
กรรมการกำากับความเสี่ยง
อายุ 52 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
2 ตุลาคม 2555
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (วิศวกรรมอุตสาหการ) Oregon State University, USA
• ปริญญาตรี (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  

รุ่น 10/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 20/2558 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2556  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      
• หลักสูตร Introduction to Blockchain for Financial Service, INSEAD
• หลักสูตร Blockchain, Cryptoassets, and Decentralized Finance, INSEAD
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน  

  และกรรมการกำากับดูแลกิจการ  
  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับความเส่ียง ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2564 - ต.ค. 2565  กรรมการ บริษัท บอตเติล คลีนเนอร์ จำากัด
2558 - เม.ย. 2565 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2555 - 2560 กรรมการ บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำากัด (มหาชน)
2554 - 2560  ประธานกรรมการ บริษัท เดอเบล จำากัด
2539 - 2562 กรรมการ บริษัท วันเดอร์แลนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค จำากัด

10. นายกลินท์ สารสิน

กรรมการ

กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน

ประธานกรรมการกำากับความเสี่ยง

กรรมการกำากับดูแลกิจการ 

อายุ 61 ปี 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3 เมษายน 2556

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮ-เกียร์ จำากัด  
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แครายกอล์ฟ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกอล์ฟ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ท่าจีนกอล์ฟ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นครชัยศรีกอล์ฟ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศาลายากอล์ฟ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุวินทวงศ์กอล์ฟ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หนองปลาตะเพียนกอล์ฟ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หนองโพกอล์ฟ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตลาดน้อยเจ้าพระยาวิวพรอพเพอร์ตีส์ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.ซี. คอนโด แอนด์ ดีพาร์เม้นท์สโตร์ จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที ซี - กรุงเทพฯ คอนโด จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซี-เทรดดิ้ง แอนด์ ลีสซิ่ง จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.ซี. ปากนำ้า คอนโด จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.ซี.ร่มเกล้า คอนโด จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.ซี. สมุทรปราการ คอนโด จำากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที ซี สาธร คอนโด จำากัด
ต�าแหน่งอื่น 
• ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา หอการค้าไทย
• รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
• ที่ปรึกษา สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
•	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

186  187ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการทรัพยากรบุคคล
   และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลกิจการ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2560 - 2562 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำากัด
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด
ต�าแหน่งอื่น 
• ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ  

กรมประชาสัมพันธ์
• กรรมการ คณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาต ิ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
• กรรมการ มูลนิธิโยนก 
• กรรมการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยฟูดาน นครเซี่ยงไฮ้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

11. นายวิบูลย์ คูสกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
กรรมการกำากับดูแลกิจการ
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน
อายุ 68 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
2 เมษายน 2558
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ) 
 Johns Hopkins University, USA
• ปริญญาโท (รัฐศาสตร์  - การระหว่างประเทศและการทูต) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์  - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2558  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2557 - 2565 กรรมการ  

  มูลนิธิโรงพยาบาลตำารวจในพระบรมราชินูปถัมภ์

2557 - 2561  ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2557 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

  คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  

  สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

2557 - 2560 กรรมการ บริษัท โอ เนเจอร์ กรุ๊ป จำากัด

2557 - 2560 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2556 - เม.ย. 2565 กรรมการทรัพยากรบุคคล 

  และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2556 - 2564 Director-Government Liaison and Public Affairs  

  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

2544 - 2564 กรรมการ 

   บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำากัด

2538 - 2561 กรรมการ บริษัท แพน ระยอง กลาส แพ็คเกจจิ้ง จำากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  

  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

2565 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  

  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ Amata City Halong Joint Stock Company

2564 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำากัด

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ  

  บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ BeerCo Limited, Singapore

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทบพัน (ประเทศไทย) จำากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สารสิน จำากัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีทราน พอร์ท จำากัด

ต�าแหน่งอื่น 

• ประธานอาวุโส หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• ประธานกรรมการ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

• ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

สภากาชาดไทย

• ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model  

สาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

• นายกสมาคมไทย - ญี่ปุ่น

• กรรมการอำานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

• กรรมการอำานวยการบริหารกิจการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา  

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

• กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สภากาชาดไทย

• กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ

• กรรมการ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ

หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

• กรรมการ สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ

• ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรม  

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

• คณะทำางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3)  

และหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำางานด้านการส่งเสริม SMEs  

และ Productivity (D2) ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

12. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

กรรมการอิสระ
กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำากับความเสี่ยง 
อายุ 58 ปี 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6 ตุลาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ) 

Northrop University, USA
• ปริญญาตรี (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 23/2559 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 89/2550  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 16/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 19  

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่น 1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน 
   ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล 

  และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน  
  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับความเสี่ยง  
  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2562  กรรมการ บริษัท ดุสิต ฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเซส จำากัด
2561 - 2563 กรรมการ  

  บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำากัด (มหาชน)
2560 - 2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560 - 2561 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

  บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)
2559 - ธ.ค. 2565 กรรมการ บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำากัด
2559 - 2565 กรรมการ Dusit Hospitality Education Philippines, Inc.
2559 - 2562 กรรมการ บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
2559 - 2562 กรรมการ บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จำากัด
2559 - 2562 กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จำากัด
2559 - 2561 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)
2559 - 2560 กรรมการในคณะกรรมการลงทุน  

  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
2559 - 2560 กรรมการ  

  บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำากัด
2558 - 2562 อนุกรรมการเตรียมความพร้อม 

  การจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ

2558 - 2562 กรรมการ บริษัท ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จำากัด

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
•	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

188  189ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน  

  บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
   บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม กรรมการบริหาร และ
   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

  บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พอร์ต รอยัล จำากัด
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท บองชู จำากัด
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บองชูร์ เบเกอรี่ เอเชีย จำากัด
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ ฟู้ดเอ็ดดูเคชั่น แบงคอก จำากัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ คุ๊กก้ิง แคปิตอล แบงคอก จำากัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ จำากัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำากัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ  

  Dusit Fudu Hotel Management  
  (Shanghai) Company Limited

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ง จำากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ LVM Holdings Pte. Ltd.
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิต กาสโทร จำากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำากัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาศัย โฮลดิ้งส์ จำากัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ D&J Company Limited
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จำากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Dusit Overseas Company Limited
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc.
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ DMS Property Investment Private Limited
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งอื่น 
• ประธานคณะอนุกรรมการเรื่อง Digital Literacy  

ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• กรรมการอำานวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

• กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

• กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยดุสิตธานี
• Member of the International Advisory Board,  

Ecole Hoteliere de Lausanne
• อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต  

ภายใต้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

13. นายสาระ ล�่าซ�า

กรรมการ

กรรมการกำากับดูแลกิจการ

อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มกราคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหาร) Boston University, USA

• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) Northeastern University, USA

• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงิน)  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 4/2543  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 63  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 4/2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตร Advanced Management Program (AMP 186),  

Harvard Business School

• หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำานวยการ (สจว.) รุ่น 97  

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

• หลักสูตรสุดยอดผู้นำาวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่น 2 

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 

• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 1  

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่น 1 

สถาบันพัฒนาเมือง

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 17  

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ 

การลงทุน (วธอ.) รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 8 

สถาบันวิทยาการการค้า

• หลักสูตร Global Business Leaders Program (GBL) รุ่น 1 LEAD  

Business Institute, a Partner of Cornell University

• หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่น 2  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่น 2 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2561 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลกิจการ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2562 - 2564  กรรมการ  

  มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2560 - 2563 ที่ปรึกษา หอการค้าไทย

2559 - 2563 อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย

2559 - 2563 นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

2559 - 2561 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2558 - 2560 ประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย

2553 - 2564 กรรมการผู้จัดการ  

  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

2551 - 2565 กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จำากัด

2550 - 2562 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  

  บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำากัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ  

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  

  บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการคณะอำานวยการบริหาร  

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน ประธานคณะอำานวยการบริหาร  

  บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2562 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์  

  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำากัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

  MB Ageas Life Insurance Company Limited

2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  

  Sovannaphum Life Assurance PLC

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยุพงษ์ จำากัด

2553 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน  

  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำากัด

2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ  

  บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด

2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ  

  บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำากัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำากัด

2548 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  และกรรมการอำานวยการบริหาร  

  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยุพยงค์ จำากัด

ต�าแหน่งอื่น 

• นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

• รองประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย

• กรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช

• กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลตำารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

• กรรมการอำานวยการจัดหาทุน กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

มหาราชินี (อาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)  

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

• กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

• กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• กรรมการ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• กรรมการ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

• ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• เป็นหลานของนางสาวสุจิตพรรณ ลำ่าซำา

• เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายสุรช ลำ่าซำา

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
•	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

190  191ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

14. นายชนินทธ์ โทณวณิก

กรรมการอิสระ

กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน

กรรมการตรวจสอบ 

อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3 เมษายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Boston University, USA

การอบรม

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA)  

รุ่น 1/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2549  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2547  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน และ 

  กรรมการตรวจสอบ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561 - พ.ย. 2565 กรรมการ บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำากัด

2560 - เม.ย. 2565 กรรมการกำากับดูแลกิจการ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2559 - 2560 กรรมการ  

  บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำากัด

2559 - 2560 กรรมการ บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จำากัด

2559 - 2560 กรรมการ บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

2558 - 2563 รองประธานกรรมการ  

  Dusit Hospitality Education Philippines, Inc.

2557 - 2562 กรรมการ บริษัท ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จำากัด

2555 - 2562 กรรมการ Dusit USA Management Inc.

2554 - 2561 กรรมการ Dusit Bird Hotels Private Limited

2553 - 2562 กรรมการ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำากัด

2551 - 2562 กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จำากัด

2549 - 2562 กรรมการ บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำากัด

2543 - 2562 กรรมการ บริษัท เทวารัณย์ สปา จำากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  

  และประธานคณะกรรมการบริหาร 

  บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำากัด

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

  บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม  

  วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

  บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ D&J Company Limited

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำากัด

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ปิยะศิริ จำากัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  

  Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai)  

  Company Limited

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จำากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จำากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ DMS Property Investment Private Limited

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชนัตถ์และลูก จำากัด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จำากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ Dusit Overseas Company Limited

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc.

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำากัด

2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำากัด

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนจิรัง จำากัด

ต�าแหน่งอื่น 

• ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทย

• อุปนายกสภาวิทยาลัยดุสิตธานี

• หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ 

MICE (D3) ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

15. นางเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำากับดูแลกิจการ

กรรมการกำากับความเสี่ยง

อายุ 43 ปี 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Harvard University, USA

• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

• หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP)  

รุ่น 0/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 278/2562  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 13/2554 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน และ 

  กรรมการกำากับดูแลกิจการ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับความเสี่ยง  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2560 - 2563 กรรมการ บริษัท ธัญอารา จำากัด

2559 - 2563 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท แคนดี้ เครป จำากัด

2553 - 2563 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เอ็มเอสเซ็นเชียล จำากัด

2551 - 2562  ผู้อำานวยการบริหาร บริษัท อลูเม็ท จำากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อลูเม็ท จำากัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมททา กรุ๊ป จำากัด

ต�าแหน่งอื่น 

• กรรมการบริหาร โรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด  

Harvard Business School Association of Thailand

• กรรมการบริหาร Young Presidents’ Organization (YPO)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

16. นางสาวชนม์ชนัมม์ สุนทรศารทูล

กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย

กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน 

อายุ 54 ปี 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2 เมษายน 2563

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (นิติศาสตร์) Tulane University, USA

• ปริญญาโท (รัฐศาสตร์) Mississippi State University, USA

• ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 320/2565  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  

รุ่น 12/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
•	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

192  193ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

รุ่น 22/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 43/2563 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)  

รุ่น 14/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่น 22/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2562  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 

รุ่น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2564 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2564 - ปัจจุบัน  กรรมการทรัพยากรบุคคล 

  และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - เม.ย. 2565 กรรมการกำากับดูแลกิจการ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2543 - 2563 กรรมการ บริษัท เทพธัญญภา จำากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำากัด

2543 - ปัจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท  

  สำานักกฎหมาย ปุณยฤทธิ์ จำากัด

ต�าแหน่งอื่น 

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ด้านกฎหมาย สภากาชาดไทย

• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ด้านกฎหมาย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

2563 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2563 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จำากัด

2562 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำากัด

2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ  

  บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำากัด

2562 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลบี อีวี จำากัด

2561 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ ฟู้ดซอร์ส จำากัด

2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สยามสมุทร วาริน จำากัด

2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์ โฮลด์ จำากัด

2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำากัด

2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท คาร์ คอนวินี่ จำากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด (กวางโจว) จำากัด

2560 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซบิท จำากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ  

  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำากัด

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำากัด

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำากัด

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล จำากัด

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จำากัด

2551 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ  

  บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำากัด

2548 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอกภาวี จำากัด 

2543 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเกทเวย์ จำากัด

2542 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์นำ้ามันพืช จำากัด

2542 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สมบัติลำ่าซำา จำากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พอยท์ เอเชีย แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุรช จำากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วนธาร จำากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชนภรณ์ จำากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สถิระพัฒนา จำากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมสัมพันธ์ จำากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุฤดี จำากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำากัด

ต�าแหน่งอื่น 

• กรรมการ สภาหอการค้าไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• เป็นหลานของนางสาวสุจิตพรรณ ลำ่าซำา

• เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายสาระ ลำ่าซำา

 

17. นายสุรช ล�่าซ�า

กรรมการ

กรรมการกำากับความเสี่ยง 

อายุ 57 ปี 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

9 เมษายน 2564

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

• ปริญญาโท (Communications) New York University, USA

• ปริญญาตรี (Marketing and Consumer Studies) Syracuse University, USA

การอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2548  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 61  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำาหรับ 

นักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับความเสี่ยง  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2564 - เม.ย. 2565 กรรมการทรัพยากรบุคคล 

  และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2562 - 2564  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอชแอล อีวี จำากัด

2561 - 2562 กรรมการ บริษัท ล็อกซ์เทรด สเปเชียลต้ี อินโนเวช่ัน จำากัด

2560 - 2562  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน)

2555 - 2562  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จำากัด

2540 - 2562  ประธานกรรมการ  

  บริษัท แอล บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง จำากัด

18. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

กรรมการอิสระ

กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำากับความเสี่ยง 

อายุ 61 ปี 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7 เมษายน 2565

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

• หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP)  

รุ่น 0/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 36/2563 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 16/2556 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 30/2556  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2543  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำากับความเส่ียง

   ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561 - 2563  กรรมการ  

  บริษัท พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) จำากัด

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
•	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

194  195ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

2561 - 2563  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)

2559 - ม.ค. 2565 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย

2559 - 2560  ที่ปรึกษา 

   สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 

  และตลาดหลักทรัพย์

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

2565 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  

  บริษัท แม็คกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  

  และกำากับดูแลกิจการ  

  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2561 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ  

  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ท๊อป ที 2015 จำากัด

ต�าแหน่งอื่น 

• ประธานกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรากแก้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

20. นายธิติ ตันติกุลานันท์

ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน*

อายุ 53 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) University of Washington, USA

การอบรม

• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่น 15/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 19/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 2/2555  

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2551 - ปัจจุบัน ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2562 - 2564 กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำากัด

2559 - 2562 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

2551 - 2561 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ   

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  

• ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำากัด

ต�าแหน่งอื่น 

• กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

*  ตำ�แหน่งเทียบเท่�รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส

การอบรม
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)  

รุ่น 53/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• วุฒิบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 25/2552 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่น 115/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนาบทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริม 

ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน  เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ 

  และการลงทุน  
  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน Chief Investor Relations Officer  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2558 - 2561 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

  มหาวิทยาลัยเนชั่น 
2558 - 2560   กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
2556 - เม.ย. 2565  เลขานุการคณะกรรมการอิสระ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  
• กรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด
ต�าแหน่งอื่น 
• กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิกสิกรไทย
• กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา
• กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ในพระราชูปถัมภ์  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

• กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำาเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน
• กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

19. ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

ผู้บริหารสายงานเลขาธิการองค์การ

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข - การบริหารทรัพยากรสุขภาพ: 

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข) University of Illinois at Chicago, USA

• ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข)  

University of Illinois at Chicago, USA

• ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์การนโยบาย)  

University of Illinois at Urbana - Champaign, USA

• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                     

21. นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

Private Banking Group Head*
อายุ 54 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2561 - ปัจจุบัน Private Banking Group Head  

  ธนาคารกสิกรไทยจำากัด (มหาชน)
2558 - 2561 ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์ 
   ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  
• กรรมการ บริษัท คริสตัล ฟุตบอลคลับ จำากัด
ต�าแหน่งอื่น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
*  ตำ�แหน่งเทียบเท่�รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส

22. นายจงรัก รัตนเพียร 

สมุห์บัญชีใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม
อายุ 54 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การเงิน)  

William Paterson University of New Jersey, USA
• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 38/2563 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  

รุ่น 3/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 190/2557  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) (Exclusive Class) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program  

(TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2565 หัวข้อ PDPA for Accounting and 
Finance สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (2 ชั่วโมง)

• หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program  
(TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2565 หัวข้อ Economic Update for CFO  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (2 ชั่วโมง)

• หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program  
(TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2565 หัวข้อ การยกระดับคุณภาพรายงาน
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (2 ชั่วโมง)

• หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program  
(TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2564 หัวข้อ How to Manage  
the Company’s Finance & Accounting and Communicate with 
Stakeholders during COVID-19 Crisis  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (2 ชั่วโมง)

• หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program  
(TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2564 หัวข้อ COVID-19 Implications for 
Financial Reporting and Audit สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (2 ชั่วโมง)

• หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program  
(TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2564 หัวข้อ Economic Update for CFO 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (2 ชั่วโมง)

• สัมมนา Director’s Briefing 11/2564: What Your Board Needs to Know 
about C - Suite Development สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program  
(TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 7/2563 หัวข้อ Data Privacy Law  
and Cyber Security Law สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (2 ชั่วโมง)

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
•	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

196  197ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

25. นางสาวณัชชา อากาศฤกษ์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อายุ 47 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

   ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

มี.ค. - ธ.ค. 2565 กรรมการ บริษัท ออร์บิกซ์ คัสโทเดียน จำากัด

2559 - 2561 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนการเงิน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  

• กรรมการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำากัด

• กรรมการ บริษัท กสิกร ไลน์ จำากัด

ต�าแหน่งอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

• หลักสูตรบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 1/2563  
สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (7 ชั่วโมง)

• หลักสูตรสรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำาคัญของ TFRS  
(ฉบับปรับปรุง 2561) รุ่น 1/2562 สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
(6 ช่ัวโมง)

• The Chartered Financial Analyst (CFA), The CFA Institute
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2561 - 2563 กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
2560 - 2562 กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด
2559 - 2561 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2555 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  
• กรรมการ บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จำากัด
• กรรมการ บริษัท กสิกร แล็บส์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท กสิกร ซอฟต์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท กสิกร อินฟรา จำากัด
• กรรมการ บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จำากัด
• กรรมการ บริษัท กสิกร เอกซ์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำากัด
• กรรมการ  

KASIKORN VISION INFORMATION TECHNOLOGY  
COMPANY LIMITED

• กรรมการ บริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำากัด
• กรรมการ KBTG VIETNAM COMPANY LIMITED
• กรรมการ บริษัท กสิกร อินเวสเจอร์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด
• กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำากัด
ต�าแหน่งอื่น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่น 4/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 18/2558 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 30/2563 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

• หลักสูตร CIMB INSEAD Leadership Program 2014 - 2015, INSEAD

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2564 - 2565  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการอำานวยการบริหารจัดการ 

  การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

  (COVID-19)

2562 - 2564  ประธานกรรมการ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำากัด

2561 - 2565  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำานวยการ   

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

2561 - 2564  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

  คณะกรรมการบริหารงบประมาณ  

  และการเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร

2561 - 2564 รองประธานกรรมการ  

  และประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำากัด

2561 - 2563 กรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำากัด

2559 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  

• กรรมการ บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำากัด

• กรรมการ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำากัด

• กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

• กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำากัด

• กรรมการ บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำากัด

ต�าแหน่งอื่น 

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม 

ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

• กรรมการ คณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• คณะทำางานด้านการเงินการคลัง สถาบันวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สถาบันวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  

กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

23. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อายุ 59 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

• ปริญญาโท (วิศวกรรมเคมี) The University of Texas at Austin, USA

การอบรม

• หลักสูตร The Board’s Role in Mergers & Acquisitions (BMA)  

รุ่น 2/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 303/2564  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

24. นางสาววาสนา สุระกิจ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

อายุ 55 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรม

• หลักสูตรการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้  

รุ่นที่ 1/2565 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (6 ชั่วโมง)

• หลักสูตร CFO 2023 บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำากัด (7 ชั่วโมง)

• หลักสูตร TFRS ปี 66 บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำากัด (7 ชั่วโมง)

• หลักสูตรศาสตร์การเงินน่ารู้ สำาหรับนักบัญชี ปี 2564  

บริษัท เลิร์น ซีพีดี จำากัด (7 ชั่วโมง)

• หลักสูตร TFRS 16 สัญญาเช่า ปี 2564 บริษัท เลิร์น ซีพีดี จำากัด (7 ช่ัวโมง)

• หลักสูตร TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน ปี 2564 บริษัท เลิร์น ซีพีดี จำากัด 

(7 ชั่วโมง)

• หลักสูตรสารสนเทศทางการบัญชี 2 ปี 2563  

สถาบันการอบรม DBD Academy (9 ชั่วโมง)

• หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน ปี 2563  

สถาบันการอบรม DBD Academy (7 ชั่วโมง)

• หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร  

ปี 2562 บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำากัด (7 ชั่วโมง)

• หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่น 17/2562 (หลักสูตรที่ 2)  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (6 ชั่วโมง)

• หลักสูตรรู้ทัน รู้ครบ กฎหมายใหม่ ปี 62 และแนวโน้ม ปี 63 (ปี 2562) 

บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - ก.พ. 2565  กรรมการ บริษัท กสิกร เอกซ์ จำากัด

2563 - ก.พ. 2565 กรรมการ บริษัท กสิกร แล็บส์ จำากัด

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  

• กรรมการ บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จำากัด

• กรรมการ บริษัท กสิกร ซอฟต์ จำากัด

• กรรมการ บริษัท กสิกร อินฟรา จำากัด

• กรรมการ บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จำากัด

• กรรมการ บริษัท โพรเกรส พลัส จำากัด

ต�าแหน่งอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

26. นางสาวขจาริน เมณฑกา

ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส

ผู้ร่วมบริหารฝ่ายจัดการบัญชี

อายุ 43 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การเงินและกลยุทธ์)  

International University of Japan 

• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  

รุ่น 15/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 3/2564 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 36/2563 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 254/2561  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2560  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน สถาบันการอบรม DBD Academy  

(5.30 ชั่วโมง)

• หลักสูตรการเงินขั้นพื้นฐาน สถาบัน ซีพีดี ติวเตอร์  (7 ชั่วโมง)

• หลักสูตรหลักการบัญชีขั้นพื้นฐาน สถาบัน ซีพีดี ติวเตอร์  (7 ชั่วโมง)

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
•	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

198  199ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

28. นางประภัศรา อุตตมะเวทิน

ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส

ผู้ร่วมบริหารฝ่ายวางแผนการเงิน

อายุ 50 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การเงิน) California State University, USA

• ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนการเงิน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2562 - ต.ค. 2565 ผู้อำานวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนการเงิน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2555 - 2562 รองผู้อำานวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนการเงิน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  ไม่มี

ต�าแหน่งอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
27. นางสาวเยาวลักษณ์ อยู่ยงสินธุ์

ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส

ผู้ร่วมบริหารฝ่ายจัดการบัญชี

อายุ 46 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ - การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรม

• TFRS ปี 66 บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำากัด (7 ชั่วโมง)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายจัดการบัญชี  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2559 - ต.ค. 2565 ผู้อำานวยการฝ่าย ฝ่ายจัดการบัญชี  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  ไม่มี

ต�าแหน่งอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

29. นายธนชัย ตรีสวัสดิ์

ผู้อำานวยการฝ่าย

ผู้ร่วมบริหารฝ่ายวางแผนการเงิน

อายุ 40 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2563 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนการเงิน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2559 - 2563 รองผู้อำานวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนการเงิน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  ไม่มี

ต�าแหน่งอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

• หลักสูตรจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สถาบัน ซีพีดี ติวเตอร์  

(1 ชั่วโมง)

• หลักสูตรสรุปสาระสำาคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS  

ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ ปี 2566  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายจัดการบัญชี  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2563 - มิ.ย. 2565 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนการเงิน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2558 - 2563 ผู้อำานวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนการเงิน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  

• กรรมการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำากัด

ต�าแหน่งอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการและผู้บริหารของธนาคารในบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ

ต�าแหน่ง

ธนาคารกสิกรไทย
บริษัทย่อย

บริษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ

2 นางสาวสุจิตพรรณ ลำ่าซำา รองประธานกรรมการ

3 นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4 นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ

5 นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ

6 นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ

7 ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ

8 น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ กรรมการ

9 นายสราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการ

10 นายกลินท์ สารสิน กรรมการ

11 นายวิบูลย์ คูสกุล กรรมการอิสระ

12 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระ

13 นายสาระ ลำ่าซำา กรรมการ

14 นายชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการอิสระ

15 นางเจนนิสา คูวินิชกุล  

จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

16 นางสาวชนม์ชนัมม์  

สุนทรศารทูล

กรรมการและ

ที่ปรึกษากฎหมาย

17 นายสุรช ลำ่าซำา กรรมการ

18 นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการอิสระ

19 ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการ

ผู้จัดการอาวุโส

20 นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงาน

ธุรกิจตลาดทุน

21 นายจิรวัฒน์  สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group 

Head

22 นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการ

ผู้จัดการอาวุโส

23 นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการ

ผู้จัดการอาวุโส

24 นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา รองกรรมการผู้จัดการ

25 นายภานพ อังศุสิงห์ ผู้บริหารสายงาน

วาณิชธนกิจ

26 นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ

27 นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ

28 นายดิถีชัย ลิมโปดม รองกรรมการผู้จัดการ

29 นายทิพากร สายพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ

30 นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก รองกรรมการผู้จัดการ

31 นายอัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ

32 นางสาวศันสนา สุขะนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
•	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

200  201ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

รายชื่อ

ต�าแหน่ง

ธนาคารกสิกรไทย
บริษัทย่อย

บริษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

33 นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ

34 นางสาวศุภนีวรรณ  จูตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ

35 นางสาวศิริพร วงศ์ตรีภพ รองกรรมการผู้จัดการ

36 นางชลารัตน์  พินิจเบญจพล รองกรรมการผู้จัดการ

37 ดร.เกษชญง สกาวรัตนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ

38 นายกระมล พูลเกษ รองกรรมการผู้จัดการ

39 ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ

40 นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ

41 นางสาวศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ

42 นายวศิน วณิชย์วรนันต์ รองกรรมการผู้จัดการ

43 นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร รองกรรมการผู้จัดการ

44 นายทวี ธีระสุนทรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ

45 นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองกรรมการผู้จัดการ

46 นายชัช เหลืองอาภา รองกรรมการผู้จัดการ

47 นายทวิช ธนะชานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

48 นายสุวัฒน์ เจริญวิจิตรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

49 นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

50 นายอติพัฒน์ อัศวจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

51 นายสุรเดช เกียรติธนากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

52 นายเมธี พรรณเชษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

53 นายพจนารถ แสงพฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

54 นายธนธิป ตั้งเจตนาพร ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจงานค้า

55 ดร.วิชัย ณรงค์วณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

56 นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

57 นายวรวิทย์  เกียรติทวีอนันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

58 นายพงศกร ลำ่าซำา Private Banking 

Business Head

59 ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ Private Banking 

Business Head

60 นายชลัฐ ศิริพงศ์วุฒิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

61 นางสาวพัลลภา ศรีสุกใส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

62 นางมาริสา วัตถพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

63 นางสาววาสนา สุระกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

64 นายกิตติพงศ์ คุ้มมั่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

65 นายตรีวุฒิ ศรีเกตุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

66 นางปกเกศ วงศกิตติรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

67 นางสาวมณฑา วรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

68 นางสาวสวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

69 นายอมร สุวจิตตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

70 นางสาวศิริพร สุวรรณการ Financial Advisory 

Head

71 นายธนพงษ์ ณ ระนอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

72 นายปรัชญา เกิดแก้วฟ้า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อ

ต�าแหน่ง

ธนาคารกสิกรไทย
บริษัทย่อย

บริษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

73 นางสาวจริภรณ์ กิจเจริญไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

74 นางสาวจิตราวิณี วรรณกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

75 นายณพวิทย์ โทเทอดวิไล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

76 นางสาวณัชชา อากาศฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

77 นางนลินรัตน์ ทรรทรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

78 นายปัญญา คงคาไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

79 นายพรชัย ยงนพกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

80 นายไพศาล วรเศรษฐ์ศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

81 ดร.สรรเพชญ สุขเพสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

82 นางสุนันท์ ศิริอักษร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

83 นางสาวหทัยพร เจียมประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

84 นาวสาวพรวิภา ตั้งตรงจิตร ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ

วาณิชธนกิจ

85 นายสุรพงษ์ ศิวาลัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

86 ดร.อนุวรรตน์ ศรีอุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

87 นางสาวเกษมศรี เจริญสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

88 นายชัยยศ ตันพิสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

89 นายชิดโชติ ลอยประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

90 นายรักษภาส วิชินโรจน์จรัล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

91 นายวรวุฒิ เวสารัชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

92 นายสรุจ วนรัตน์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

93 นายสิทธิโชค เตชพาหพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

94 นางอุษา เกาศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

95   นางสาธินี ศรีรัตนพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

96 นายธีรวัฒน์ อัศวโภคี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

97 นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ตลาดทุน

98 นายพีระพัฒน์ เหรียญประยูร Wealth Planning 

and Non Capital 

Market Head

99 นางสาวสุใจ หาญเชาว์วงศ์ Business Strategy and 

Marketing Head

100 นางสาวชนกสุดา ชิตรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

101 นางสาวชุติมา กิตติบัณฑูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

102 นางสาวนันทิกา ศันสนียเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

103 นางสาวบุญวรงค์ บุญยไวโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

104 นายพรเทพ กู้ไมตรีจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

105 นางวราลักษณ์ อภิกุลวณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

106 นายศาสตรา มังกรอัศวกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

107 นายสรศักดิ์ พึ่งรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

108 นายสิริพัฒน์ อรรฆย์ศุภกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

109 นางสาวอรธิดา บุญเปี่ยมศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

110 นางสาวอาภรณ์  สิริศรกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

111 นายบุรินทร์ อดุลวัฒนะ Private Banking 

Business Head
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
•	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

202  203ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

เอกสารแนบ : 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสายงานตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

อายุ 57 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 24/2559 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 16/2556 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 131/2553  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End 

ปี 2558 สภาวิชาชีพบัญชี สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

สำาหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 รุ่น 1/2560 

สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ 1/2561  

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

• หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์สำาหรับ 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน ประจำาปี 2562 

สมาคมธนาคารไทย

• หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์สำาหรับ 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน ประจำาปี 2564 

สมาคมธนาคารไทย

2. นายไพศาล วรเศรษฐ์ศิริ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

อายุ 49 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การบัญชี)  

University of Illinois at Urbana - Champaign, USA  

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 215/2559  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์สำาหรับ 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน  

สมาคมธนาคารไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2558 - 2561  ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  

• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำากัด

ต�าแหน่งอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2557 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  ไม่มี

ต�าแหน่งอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

รายชื่อ

ต�าแหน่ง

ธนาคารกสิกรไทย
บริษัทย่อย

บริษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

112 นายสาวิตร ศรีศรันยพงศ์ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ

วาณิชธนกิจ

113 นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

114 นางสาวศิริพร เริงจิตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

115 นางสาวศิริลักษณ์ 

อานันทศุภกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

116 นางสาวขจาริน เมณฑกา ผู้ร่วมบริหาร

ฝ่ายจัดการบัญชี

117 นางสาวเยาวลักษณ์ อยู่ยงสินธุ์ ผู้ร่วมบริหาร

ฝ่ายจัดการบัญชี

118 นางประภัศรา อุตตมะเวทิน ผู้ร่วมบริหาร

ฝ่ายวางแผนการเงิน

119 นายธนชัย ตรีสวัสดิ์ ผู้ร่วมบริหาร

ฝ่ายวางแผนการเงิน

           

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 1 3 4 5 6 7 8 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94

114 //

/

117

118

119

หมายเหตุ            
1) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามนิยามของสำานักงาน ก.ล.ต. และให้หมายรวมถึงการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดด้วย   
2)  X  =  ประธานกรรมการ   :   /   =  กรรมการ  :   //   =  กรรมการบริหาร        
3) รายชื่อบริษัทย่อย

23 บริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำากัด

24 บริษัท ออร์บิกซ์ คัสโทเดียน จำากัด

25 KBTG VIETNAM CO., LTD.

26 บริษัท กสิกร อินเวสเจอร์ จำากัด

27 บริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จำากัด

28 บริษัท โพรเกรส พลัส จำากัด

29 บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำากัด

30 บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส กันภัย จำากัด

31 บริษัท โพรเกรส แมเนจเมนท์ จำากัด

32 บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำากัด

33 บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จำากัด

5 บริษัท กสิกร ไลน์ จำากัด**

6 บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำากัด

69  บริษัท ทบพัน (ประเทศไทย) จำากัด

70 บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน)

71 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท จำากัด

72 บริษัท ยุพยงค์ จำากัด

73 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

74 บริษัท ยุพงษ์ จำากัด

75 Dusit Thani Philippines, Inc.

76 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำากัด

77 บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จำากัด

78 บริษัท สำานักกฎหมาย ปุณยฤทธิ์ จำากัด

79 บริษัท สุฤดี จำากัด

80 บริษัท ร่วมสัมพันธ์ จำากัด

81 บริษัท วนธาร จำากัด

82 บริษัท สุรช จำากัด

83 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน)

84 บริษัท ไทยเกทเวย์ จำากัด

34 บริษัท โพรเกรส สโตรเรจ จำากัด

35   บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำากัด 

36   บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำากัด

37   บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำากัด

38   บริษัท โพรเกรส เทรนนิ่ง จำากัด

39   บริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด

40   บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำากัด

7   บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำากัด

8   บริษัท กสิกร คาราบาว จำากัด**

85   บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำากัด

86   บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

87  บริษัท ล็อกซบิท จำากัด (มหาชน)

88   บริษัท เดอะ ฟู้ดซอร์ส จำากัด

89   บริษัท แอลบี อีวี จำากัด

90   บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จำากัด

91   บริษัท คริสตัล ฟุตบอลคลับ จำากัด

92   บริษัท เอส.บี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

93   บริษัท พฤฒิธาดา จำากัด

94   บริษัท โปร ซิส (ไทยแลนด์) จำากัด

 1  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด

 2  บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด

 3  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

 4  บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด

 5  บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำากัด

 6  บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จำากัด

 7  บริษัท กสิกร แล็บส์ จำากัด

 8  บริษัท กสิกร ซอฟต์ จำากัด

 9  บริษัท กสิกร อินฟรา จำากัด

 10  บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จำากัด

 11  บริษัท กสิกร เอกซ์ จำากัด

4) รายชื่อบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
 1  บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำากัด

 2  บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำากัด

5) รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 1  บริษัท โตชิบา ไทยเลนด์ จำากัด

 2  บริษัท ซุปเปอร์ไลท์ เรียลเอสเตท จำากัด

 3  บริษัท ซุปเปอร์ไลท์ เอ็น.เค.เอส. โฮลดิ้ง จำากัด

 4  บริษัท นิกรกิจและบุตร จำากัด

 5  บริษัท ซอนเน่อ คลีน เอนเนอร์ยี จำากัด

 6  บริษัท เอ็มเอ็นพี จำากัด

 7  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

 8  บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำากัด

 9  บริษัท ไทย อีสเทิร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

 10  บริษัท พี เอ็น พี 2015 จำากัด

 11  บริษัท พีพี พอช จำากัด

 12  บริษัท สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ จำากัด

 13  บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำากัด

 14  บรษิทั กิฟฟารนี สกายไลน์ แลบบอราทอรี ่แอนด์ เฮลท์แคร์ จำากัด

 15  บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำากัด

 16    บริษัท กิฟฟารีน บิวตี้ แอนด์ เฮลท์ คลินิกเวชกรรม จำากัด

 12   บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด

 13  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 

 14  บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำากัด

 15  บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำากัด

 16  บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำากัด

 17  บริษัท หลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า จำากัด

 18  บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำากัด

 19  บริษัท กสิกร วิชั่น จำากัด

 20  KASIKORN VISION INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

 21  บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำากัด

 22  KASIKORN VISION FINANCIAL PTE. LTD.

 3  บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำากัด

 4  Sovannaphum Life Assurance PLC*

 17  บริษัท เอ็น ดับบลิว เอ็น ไบโอเทค จำากัด

 18  บริษัท สกายไลน์ ยูนิตี้ จำากัด

 19  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำากัด

 20  บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำากัด

 21  บริษัท เดอเบล จำากัด

 22  บริษัท ที.จี.เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำากัด

 23  บริษัท สตอร์มเบรกเกอร์ เวนเจอร์ จำากัด

       24-68  ดูรายละเอยีดในหวัข้อการดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

   ของนายสราวุฒิ อยู่วิทยา หน้า 184-185 ยกเว้น

   บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำากัด 

   บริษัท เอสทีอาร์ พรอพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเมนท์ จำากัด

   บริษัท กระทิงแดง เอ็กเซลเล้นซ์ เซ็นเตอร์ จำากัด

   บริษัท คราวน์ ทีซีพี เบฟเวอเรจ แคนส์ จำากัด 

   บริษัท ทีซีพี อินคิวเบเตอร์ จำากัด บริษัท เฮลท์เว่น จำากัด

   บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ เอ็ดดูเคชั่น พาร์ทเนอร์ส จำากัด

   และบริษัท โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก จำากัด

6) กรรมการอิสระไม่ได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
* ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้เป็นบริษัทลูกภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย      
** เป็นกิจการร่วมค้า และธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้เป็นบริษัทลูกภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
•	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติ

การก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับเต็ม)

นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ

 ธนาคารเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการฉบับเต็มบนเว็บไซต์ธนาคาร www.kasikornbank.com โดยสามารถดูได้ที่หัวข้อ
นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการกำากับดูแลกิจการ หมวดหลักการกำากับดูแลกิจการ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

จรรยาบรรณธุรกิจ

 ธนาคารเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มบนเว็บไซต์ธนาคาร www.kasikornbank.com โดยสามารถดูได้ที่หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย
การกำากับดูแลกิจการ หมวดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

 1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 ธนาคารได้อธิบายลักษณะสำาคัญของทรัพย์สินถาวรหลักท่ีธนาคารและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ ทรัพย์สิน 
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 37 

 2. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน
ที่ประเมิน

ราคาประเมิน 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

2565

วัตถุประสงค์
การประเมินราคา

บริษัท
ผู้ประเมิน

ราคา

ส�ารวจ
และประเมิน

ราคา

วันที่
ในรายงาน

รายชื่อผู้ประเมินหลัก

ที่ดิน 20,306,854,546.11 เพื่อปฏิบัติตามประกาศ 

ธปท. ที่ สนส. 7/2562 เรื่อง

องค์ประกอบของเงินกองทุน

สำาหรับธนาคารพาณิชย์ที่จด

ทะเบียนในประเทศ ลว. 28 

มิ.ย. 2562 และปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี เรื่องที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์

บริษัท โปรสเปค 

แอพเพรซัล 

จำากัด

อาคาร

ขนาดใหญ่

13 มกราคม 2565

14 มกราคม 2565

17 มกราคม 2565

19 มกราคม 2565

นายสินธุศักดิ์ พรหมสินธุ์ วฒ.055

นายบุญชัย เมฆศรีสุวรรณ วฒ.102

นายเดชธน จีรภัทรวดี วฒ.142

นายยุทธศักดิ์ พวงมณี วฒ.316

อาคาร 14,479,138,479.68 บริษัท ไซมอน 

ลิม และหุ้นส่วน 

จำากัด

อาคารที่ทำาการ

สาขา

4 กุมภาพันธ์ 2565

11 กุมภาพันธ์ 2565

18 กุมภาพันธ์ 2565

25 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวนวพร วงศ์อุไร  วฒ.012

นายสุรสิทธิ์ พันธนาคง  วฒ.013

(หน่วย: บาท)

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
•	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
•	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกสกิรไทย จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระของธนาคารจำานวน 4 ท่าน โดยม ีนางไขศร ีเนือ่งสกิขาเพียร  

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายชนินทธ์ โทณวณิก และนางเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ

 ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 ครั้ง (การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนได้รายงานไว้ในหัวข้อ 

การเข้าร่วมประชมุของกรรมการรายบคุคลในปี  2565  หน้า 131) เพ่ือปฏิบติัหน้าทีต่ามขอบเขตความรบัผดิชอบทีร่ะบไุว้ในข้อบงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดคร่ึงปี และประจำาปี ร่วมกับผู้บริหารของสายงานการเงินและควบคุม โดยพิจารณารายงาน 

ทางการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำาคัญ การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน การบริหารความเสี่ยงด้านภาษีรวมถึงให้ 

ความสำาคัญเรือ่งการจดัการการประมาณผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss) ของธนาคาร การปฏิรปูอตัราดอกเบีย้ 

อ้างอิง และการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

   นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของธนาคารอย่างสมำ่าเสมอโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม  

เพ่ือรับทราบและหารือเก่ียวกับความเห็นของผู้สอบบัญชีและประเด็นที่พบจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งมาตรฐาน 

การสอบบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สัญญาประกันภัย (TFRS 17)

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

• สอบทานการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ แนวทางการจัดการปัจจัยความเสี่ยง และเหตุการณ์ความเสียหาย รวมถึงติดตามภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย  

มกีารพิจารณาข้อมลูการรายงานสถานะความเสีย่งของธนาคารจากทีป่ระชมุคณะกรรมการกำากับความเสีย่งเพ่ือให้มัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่ง 

มีความเหมาะสม รวมถึงสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์และ 

ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบสารสนเทศของธนาคาร ตลอดจนควบคุมดูแลให้มี 

การติดตามการดำาเนินการแก้ไขประเด็นสำาคัญที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมและทันเวลา เตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจ 

เกิดขึ้นทั้งในด้านการป้องกัน การตรวจสอบภัยคุกคาม การรับมือ และตอบสนองเมื่อเกิดเหตุการณ์

• จากทิศทางการดำาเนินธุรกิจของธนาคารในปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำาคญักับการดำาเนนิการของธนาคารในเรือ่งการให้สนิเชือ่ 

แก่กลุ่มคนตัวเล็ก (Small Ticket Size Lending) เรื่องกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ และการบริหารจัดการคุณภาพหนี้และความเพียงพอ 

ของการตั้งสำารองหนี้ อีกทั้งยังสนับสนุนด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการดำาเนินการตามนโยบายของภาครัฐ 

และธนาคารแห่งประเทศไทยในโครงการต่างๆ เช่น โครงการสินเชื่อฟื้นฟู โครงการพักทรัพย์พักหนี้ (Asset Warehousing) มาตรการแก้หนี้ 

อย่างย่ังยืน ตลอดจนการให้บรกิารลกูค้าอย่างท่ัวถึงและเหมาะสม เช่น การบรหิารจดัการ Contact Center รวมถึงให้ความสำาคญัเรือ่งการจดัการ

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของธนาคาร ตลอดจนนโยบายการขยายตัวในธุรกิจใหม่ของธนาคาร 

ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดตั้งบริษัทย่อยเพ่ิมเติมของธนาคาร การร่วมทุนกับบริษัทคู่ค้า และการลงทุนเพ่ิมในธุรกิจ 

ต่างประเทศ

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการ

• กำากับดูแลและติดตามการปฏิบติังานหรอืการดำาเนินการของธนาคารและบรษิทัในกลุม่ธุรกิจทางการเงนิให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของทางการ

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม การปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที ่

โดยมิชอบ และการรับรองผลการประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยพิจารณาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีอย่างสมำ่าเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ  

ข้อสงัเกตหรอืหนังสอืแจ้งจากหน่วยงานทางการ และรายงานการบรหิารความเสีย่งด้านการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ โดยได้เน้นยำา้ให้มกีารดำาเนินการ 

ที่เหมาะสมและทันเวลาเพื่อรองรับกฎหมาย ข้อกำาหนดที่เปลี่ยนแปลงไป

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

• พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาผลการตรวจสอบท่ีมีนัยสำาคัญของผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมิน

ความเพียงพอของการควบคุมภายในที่ประเมินโดยฝ่ายจัดการและฝ่ายงานต่างๆ  และผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึง 

หน่วยงานอื่นๆ ที่กำากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขและความคืบหน้าของการดำาเนินการ

ต่อประเดน็ท่ีสำาคญัต่างๆ รวมถึงรบัทราบรายงานเหตุการณ์ความเสยีหายด้านปฏิบตักิารท่ีมนัียสำาคญัเพ่ือพิจารณาสาเหตแุละความเหมาะสม 

ของแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต 

• สนบัสนนุให้ธนาคารมกีารเสรมิสร้างความตระหนักอย่างต่อเนือ่งในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึงสนับสนนุ

ให้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการแจ้งเหตุอันควรสงสัย หรือข้อมูลที่อาจเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆ ผ่านช่องทาง Whistleblowing ของธนาคาร 

ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ธนาคารมีวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงที่เข้มแข็ง

การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในและสอบทานสินเชื่อ

• ให้ความเห็นชอบการทบทวนข้อบังคับการตรวจสอบ อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำาปีและการปรับแผนการตรวจสอบในระหว่างปี ติดตาม 

ผลการปฏิบตังิานตามแผนการตรวจสอบอย่างสมำา่เสมอ และพิจารณาผลการประเมนิคณุภาพงานตรวจสอบภายในท่ีประเมนิโดยฝ่ายตรวจสอบ  

รวมถึงกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล และสนับสนุนให้มีการพัฒนาท้ังในด้านบุคลากร 

กระบวนการ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบ โดยนำาข้อมูลมาใช้ในการตรวจสอบ (Data Driven Audit) ให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบ

ในเรื่องที่สอดคล้องกับการดำาเนินกลยุทธ์ของธนาคาร และการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพ่ือการพัฒนา 

อย่างย่ังยืน รวมถึงเน้นยำ้าเรื่องของการแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ (Root Cause Analysis) และการเพ่ิมคุณค่าของงานตรวจสอบ นอกจากนี้  

ยังให้ความเห็นชอบในการปรับโครงสร้างบุคลากรภายในฝ่ายตรวจสอบ เพ่ือพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ความก้าวหน้า/ซับซ้อน

ของเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการขยายขอบเขตธุรกิจของธนาคารทั้งในและต่างประเทศ

• อนุมัติแผนงานสอบทานประจำาปีของฝ่ายสอบทานสินเชื่อ และติดตามการปฏิบัติงานตามแผนรวมถึงพิจารณาผลการสอบทาน ตลอดจน 

ให้ข้อแนะนำาและติดตามการดำาเนินการแก้ไขประเด็นที่สำาคัญ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในการนำาเทคโนโลยีมาช่วยในการ

ทำางานมากขึ้น เพื่อให้เกิดการกำากับดูแลที่ดีและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

• เลอืกผูป้ระเมนิจากภายนอก เพ่ือประเมนิคุณภาพการปฏิบตังิานของฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายสอบทานสนิเชือ่ ซึง่ผลการประเมนิของฝ่ายตรวจสอบ 

เป็นไปตามมาตรฐานงานตรวจสอบภายในสากล และประมวลจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

อยู่ในระดับเดียวกันกับองค์กรชั้นนำาในสากล ส่วนผลการประเมินของฝ่ายสอบทานสินเชื่อน้ัน โดยรวมการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ของ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยและแนวปฏิบัติสากลทั่วไป

• ดูแลความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน และการสอบทาน 

สินเชื่อ พิจารณาความเหมาะสมของสายการบังคับบัญชาและความเพียงพอของทรัพยากรที่จำาเป็นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก
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เอกสารแนบ	6
•	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการธนาคารจำานวน 6 คน โดยมี น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ 

เป็นประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ นายสราวุฒิ อยู่วิทยา นายกลินท์ สารสิน นายวิบูลย์ คูสกุล นายสาระ ลำ่าซำา และนางเจนนิสา คูวินิชกุล  

จกัรพันธ์ุ ณ อยุธยา เป็นกรรมการกำากับดแูลกิจการ และนางสาวชนม์ชนมัม์ สนุทรศารทลู กรรมการและท่ีปรกึษากฎหมายของธนาคารร่วมประชมุด้วย 

 ในปี 2565 คณะกรรมการกำากับดแูลกิจการมกีารประชมุรวม 5 ครัง้ (การเข้าร่วมประชมุของกรรมการกำากับดแูลกิจการแต่ละคนได้รายงานไว้ในหัวข้อ 

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการรายบุคคลในปี 2565 หน้า 131) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบด้านการกำากับดูแลกิจการและ 

การพัฒนาเพ่ือความยัง่ยืน ตามทีร่ะบไุว้ในข้อบงัคบัคณะกรรมการกำากับดแูลกิจการ และได้รายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการธนาคารทราบทกุครัง้  

ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ
• พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติของธนาคารตามโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำาปี 2566  

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     

• ให้ความเห็นชอบการปฏบิตัแิละการเปิดเผยข้อมลูประจำาปีของธนาคาร ตามหลกัการกำากับดแูลกิจการท่ีดขีองสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• พิจารณาการดำาเนินการของธนาคารสำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำาหนดทางการ และแนวปฏิบัติ

ที่ดี รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ

การส่งคำาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

• ทบทวนข้อบังคับ หลักการ นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และให้ความเห็นชอบการปรับปรุงข้อบังคับ 

คณะกรรมการธนาคาร ข้อบังคับคณะจัดการ หลักการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบายการงดรับของขวัญ  

นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ นโยบายด้านภาษีของธนาคาร นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 

สภาพแวดล้อมในการทำางาน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ

การดำาเนินธุรกิจ ข้อกำาหนดทางการ หลักการกำากับดูแลกิจการ และมาตรฐานสากล

• ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทนกรณีพนักงานเข้าเป็นกรรมการบริษัทอื่น

• รับทราบการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

• พิจารณาอนุมัติแผนการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการและกิจกรรมส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการ ซึ่งมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและ 

การพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน และการสร้างให้การกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร และ

ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

• พิจารณาอนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน และคณะกรรมการ 

ชุดย่อย สำาหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี 

• พิจารณาอนุมัติแนวทางการจัดทำาข้อมูลการกำากับดูแลกิจการของธนาคารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีและรายงานประจำาปี  

(แบบ 56-1 One Report)

สนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการ

• ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบดูแลและรับทราบ 

ข้อร้องเรยีนหรอืเบาะแสทีไ่ด้รบัแจ้ง รวมทัง้ได้พิจารณาการจดัการข้อร้องเรียนหรอืเบาะแสดงักล่าว เพ่ือให้มัน่ใจว่ามกีารจดัการอย่างเหมาะสม 

และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

• ให้ความสำาคญักับการปฏิบัตติามกระบวนการพิจารณาอนุมตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีธ่นาคารกำาหนดไว้ โดยในปี 2565 

ไม่มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

• พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและสาขาต่างประเทศ สำาหรับปี 2566 เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการธนาคารพิจารณานำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติการแต่งตั้งและกำาหนดค่าสอบบัญชีต่อไป นอกจากน้ี คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้กำากับดูแลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเป็นอิสระ  

ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

• พิจารณาการใช้บริการอื่นของผู้สอบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการให้บริการสอบบัญชี และ 

มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชี รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสำานักงานสอบบัญช ี

และบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจเชื่อมโยงไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

 ทั้งน้ี ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบทบทวน 

ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบและทำาการประเมินตนเองสำาหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รายงานผลการประเมินให ้

คณะกรรมการธนาคารทราบ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ และโปร่งใส ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ และการควบคุมภายใน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย 

 คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะธนาคาร มีความถูกต้องในสาระสำาคัญ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำาหนดของทางการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม การดำาเนินธุรกิจของ

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำากับดูแลกิจการที่เหมาะสม และเป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกำาหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง 

(นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
•	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

210  211ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

• ให้ความเห็นชอบกรอบและนโยบายการดำาเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SD Framework and Policy) และ ESG Aspirations 

• ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจด้าน ESG ประจำาปี 2566 (ESG Strategy 2023) และตัวชี้วัดด้าน ESG ปี 2566 - 2568  

และปี 2566

• พิจารณาอนุมัติแผนการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงติดตามความคืบหน้าการดำาเนินงาน

• รับทราบแผนการดำาเนินงานเพ่ือมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์จากการดำาเนินงานของธนาคาร (ขอบเขตท่ี 1 และ 2) ภายใน

ปี 2573 (ค.ศ.2030) และแผนการดำาเนินงานเพ่ือมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพอร์ตโฟลิโอของธนาคาร (ขอบเขตที่ 3) 

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย และจะเร่งดำาเนินการในส่วนท่ีเป็นไปได้ให้รวดเร็วข้ึน รวมถึงติดตามความคืบหน้าการจัดการ 

อย่างสมำ่าเสมอ

• รับทราบการลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิก Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF Signatory)

• พิจารณาอนุมัติประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน และกรอบเนื้อหารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ปี 2565

 ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการน้ัน คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 

ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ผู้ถือหุ้น และคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 (น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์)

ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน

 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทนธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจำานวน  
3 คน โดยมี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เป็นประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน นายวิบูลย์ คูสกุล และนางสาวชนม์ชนัมม์  
สุนทรศารทูล เป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน 
 ในปี 2565 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 10 ครั้ง (การเข้าร่วมประชุมของกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทนแต่ละคนได้รายงานไว้ในหัวข้อการเข้าร่วมประชุมของกรรมการรายบุคคลในปี 2565 หน้า 131) เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน และได้รายงานผลการประชุม 
ให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

• ให้ข้อเสนอแนะต่อแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 - 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ
ธนาคารกสิกรไทย 

• ทบทวนข้อบังคับคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร สอดคล้อง
กับกฎหมาย ข้อกำาหนดของทางการ และแนวปฏิบัติที่ดี 

• ทบทวนนโยบายและกระบวนการสรรหากรรมการธนาคาร เพ่ือให้มีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับข้อกำาหนดของทางการ 
และแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงทิศทางและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร 

• ทบทวนหลกัเกณฑ์การให้สทิธิผูถื้อหุ้นเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ รวมถึงแบบสอบถามคณุสมบตัขิองผูไ้ด้รบั
การเสนอชื่อ

• พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการท่ีออกตามวาระและผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาเพ่ือเสนอกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง
ตามกระบวนการสรรหา รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยคำานึงถึงสดัส่วน จำานวน 
ความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีเหมาะสมในด้านต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต่อไป 

• พิจารณาเสนอชือ่กรรมการท่ีมคีณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการชดุย่อย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของกรรมการทีด่ ำารงตำาแหน่ง
ในคณะกรรมการชุดย่อย

• ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง เทียบเคียงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน 

• ให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาตัววัด 
ในมิติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของธนาคารและมาตรฐานสากล

• พิจารณาการประเมนิผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู เปรยีบเทยีบกับเป้าหมาย และแผนงาน 
ทีก่ำาหนดไว้ ตลอดจนการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดับสูง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร 

• พิจารณาระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ในการต่อสัญญากรรมการผู้จัดการ 
• พิจารณาการเสนอว่าจ้าง แต่งตัง้และเปลีย่นแปลงการมอบหมายงานผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือให้สอดคล้องกับทศิทางการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

และแผนการสืบทอดตำาแหน่ง และพิจารณาโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงและกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการกำากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

• ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงานเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำา เพ่ือจูงใจและผลักดันให้ธนาคารบรรลุ 
เป้าหมายที่กำาหนดไว้

• ให้ความเห็นชอบการพิจารณาอตัราการขึน้เงนิเดอืนและจ่ายโบนัสของผูบ้รหิารและพนักงาน ซึง่เชือ่มโยงกับผลประกอบการของธนาคารและ
ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เทียบเคียงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และคำานึงถึงอัตราเงินเฟ้อและแนวโน้ม 

 ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทนนั้น   
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
และผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ 

(นางศุภจี สุธรรมพันธุ์)
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
•	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

212  213ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

รายงานคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง

 คณะกรรมการกำากับความเสี่ยงธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร จำานวน  10 คน และผู้บริหารอีก 1 คน เป็น
สมาชิกคณะกรรมการกำากับความเสี่ยง โดยมี นายกลินท์ สารสิน เป็นประธานกรรมการกำากับความเสี่ยง
 ในปี 2565 คณะกรรมการกำากับความเสี่ยงมีการประชุมรวม 4 ครั้ง (การเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำากับความเสี่ยงแต่ละคนได้รายงานไว้ใน
หัวข้อการเข้าร่วมประชุมของกรรมการรายบุคคลในปี 2565 หน้า 131) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการกำากับความเสี่ยง 
ซึ่งกำาหนดให้มีประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

• ทบทวนและพิจารณารายละเอยีดของนโยบายการบรหิารความเสีย่งและการกำาหนดขอบเขตความเสีย่งท่ียอมรบัได้ ของกลุม่ธุรกิจทางการเงนิ 
ธนาคารกสิกรไทยประจำาปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการทำาธุรกิจผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ (Risk Efficiency) และการสร้างเสถียรภาพ
ด้านความเสี่ยง (Risk Stability)

• ให้ความเหน็ชอบ และกลัน่กรองการทบทวนขอบเขตความเสีย่งต่างๆ อาทิ กรอบความเสีย่งด้านการกระจกุตวัในระดบัอตุสาหกรรมและระดบั
ประเทศคู่สญัญา กรอบความเสีย่งสำาหรบักลุม่ธุรกิจและลกูค้าทีม่เีครดติขนาดใหญ่ และกรอบความเสีย่งด้านตลาดสำาหรบัธุรกิจเพ่ือค้า เป็นต้น

• ให้ความเห็นชอบการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และอนุมัติแผนการกำากับการปฏิบัติงานประจำาปี  
ข้อบังคับฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานและรายงานการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำาปีตามข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ 

• กำากับดูแลและตดิตามผลการปฏบิตังิานของฝ่ายกำากับการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามแผนกำากับการปฏิบตังิาน รวมถึงรบัทราบประเดน็การปฏิบตังิาน 
ท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางการและติดตามการดำาเนินการเพ่ือแก้ไขประเด็นดังกล่าวเพ่ือให้มั่นใจว่าธนาคารมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง 
ตามหลักเกณฑ์ทางการ

• ติดตามฐานะความเสี่ยงด้านต่างๆ และดูแลให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
การเมือง การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์ทางการ เทคโนโลยี ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม่ต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาต่อคณะทำางานในเรื่องการทดสอบภาวะวิกฤต ทั้งในส่วนของสมมติฐานการทดสอบ และการนำาผลไปใช้ในการจัดการ 
รวมถึงการทบทวนและกำาหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

• ให้ความเห็นต่อการกำาหนดกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ของธนาคาร เพ่ือให้
สอดคล้องกับทิศทางการทำาธุรกิจให้บริการทางการเงินในโลกดิจิทัล โดยคำานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า ความมั่นคงของระบบ
ของธนาคาร และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง 

• กำากับให้มีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการประเมินการบริหารความเสี่ยง
สำาหรับบริษัทของธนาคารกสิกรไทย (K Companies) อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือช่วยในการจัดลำาดับความสำาคัญของความเสี่ยงแต่ละประเภท 
และกำาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกัน และเน้นยำ้าถึงความสำาคัญของการร่วมมือระหว่างธนาคารและบริษัทของธนาคาร
กสิกรไทย ในการกำาหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานของธนาคารและเน้นยำ้าถึงความโปร่งใสในการทำาธุรกรรม
ภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงนิทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงให้ความเห็นต่อการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัของธนาคารกสกิรไทย 
อย่างสมำ่าเสมอ 

 ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการกำากับความเสี่ยงน้ัน คณะกรรมการกำากับความเสี่ยง 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย

(นายกลินท์ สารสิน)
 ประธานกรรมการกำากับความเสี่ยง

เอกสารแนบ 7 : รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน

(ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์)
กรรมการผู้จัดการ

 คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม 

ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะธนาคารที่แสดงฐานะ

การเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะธนาคาร ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 ตลอดจนผลการดำาเนนิงานรวมและผลการดำาเนนิงานเฉพาะธนาคาร สำาหรบั 

ปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 มคีวามน่าเชือ่ถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง โดยงบการเงนิ 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยธนาคารเลือกใช้

นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล 

ในการจัดทำา จึงสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานท่ีเป็นจริง โปร่งใส และสมเหตุสมผล อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ 

 ขณะเดยีวกันคณะกรรมการธนาคารได้จดัให้มกีารทบทวนระบบบรหิารความเสีย่ง ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำากับ

ดแูลทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิผล เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อมลูทางการเงนิมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ท่ีจะดำารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิของธนาคาร ตลอดจน 

ป้องกันความเสี่ยงจากการดำาเนินงานท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ โดยคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย

กรรมการอิสระท้ังสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  

รวมทั้งกระบวนการต่างๆ อย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม

 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรือ่งดงักล่าวปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงไว้ในรายงานแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำาปีและรายงานประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) ปีนี้แล้ว โดยคณะกรรมการธนาคารให้ความสำาคัญต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ในการดแูลกิจการให้เป็นไปตามหลกัการกำากับดแูลกิจการท่ีด ีพร้อมท้ังรบัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของธนาคารและบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะ

ธนาคาร รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานแบบ 56-1 One Report 

(นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
•	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

214  215ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
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เอกสารแนบ 8 : รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบ

คว�มเห็น

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“ธนาคารและบริษัทย่อย”) 
และของเฉพาะธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ตามลำาดับ ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
ธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคาร  
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและเรื่องอื่นๆ
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารและบริษัท
ย่อย และของธนาคาร ตามลำาดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร สำาหรับงวดปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย

เกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคคว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�รในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารและบริษัทย่อย และ 
จากธนาคารตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวล 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม 
ความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัช ีข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ

 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยสำาคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคารสำาหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นำาเรือ่งเหล่านีม้าพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร
โดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

 สำาหรบัการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับความเสีย่งด้านเครดติของเงินให้สนิเชือ่แก่ลกูหน้ี และค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน อ้างองิหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้อ 3.3.(2), 5, 14 และ 16

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้คิดเป็นร้อยละ 59.14 และร้อยละ 67.67 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร ตามลำาดบั โดยมค่ีาเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เป็นจำานวนเงนิ 133,529 ล้านบาท และ 126,898 ล้านบาท ตามลำาดบั
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 กำาหนดให้ธนาคารและบริษัทย่อยประมาณการและบันทึกการด้อยค่าของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีด้วยวิธี
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การประมาณการของผู้บริหารเก่ียวกับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีท่ี 
วัดมลูค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจำาหน่ายขึน้อยู่กับโมเดลด้านเครดติทีม่คีวามซบัซ้อน ผูบ้รหิารต้องใช้วจิารณญาณและการประมาณการทีส่ ำาคญัในการจดัทำาโมเดล 
ด้านเครดิตดังกล่าว ซึ่งรวมถึงวิธีการระบุระดับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต ค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำาระหนี้ ร้อยละ

ของความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำาระหนี้ต่อจำานวนเงินของยอดหน้ี และประมาณการยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำาระ การใช้ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจมหภาคและการปรับปรุงเชิงคุณภาพรวมถึงการประมาณการเพ่ิมเติมโดยผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้เพ่ิม 
ความซบัซ้อนให้กับกระบวนการในการประมาณการของผูบ้ริหาร ดงัน้ันจงึพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นเร่ืองสำาคญัในการตรวจสอบ

การจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างไรในการตรวจสอบ

 ในการวางแผนวิธีการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ประเมนิความเสีย่งโดยพิจารณาปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกซึง่อาจมผีลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน
ของลูกหนี้รายตัว กลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มลูกค้าหรือปัจจัยอื่นซึ่งอาจมีผลต่อการใช้ประมาณการ และการใช้วิจารณญาณ 
 วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการทดสอบการออกแบบ และประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงท่ีสำาคัญของ
กระบวนการให้สินเช่ือ และการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้าพเจ้าได้ประเมินการควบคุมภายใน
ที่สำาคัญในการประเมินค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหนี้จะผิดนัดชำาระหนี้ ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหน้ีผิดนัดชำาระหนี้ต่อยอดหน้ี และ
ประมาณการยอดหนี้เมื่อลูกหน้ีผิดนัดชำาระ และการพัฒนาวิธีการระบุระดับการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
มหภาค และการปรับปรุงเชิงคุณภาพ
 ข้าพเจ้าสุ่มตัวอย่างเพ่ือปฏิบัติงานสอบทานเงินให้สินเชื่อ โดยสอบทานในรายละเอียดของประวัติสินเชื่อรายตัวและข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง ซึ่งข้าพเจ้า
ปฏิบัติอย่างเป็นอิสระ ตัวอย่างที่เลือกรวมถึงลูกหนี้รายใหญ่ เงินให้สินเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายชำาระหนี้ รวมถึง
เงินให้สินเชื่อที่ได้เลือกจากการประเมินความเสี่ยงของข้าพเจ้า
 สำาหรับการจัดชั้นและการระบุความเสี่ยงด้านเครดิตของสินเชื่อท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ ข้าพเจ้าประเมินและทดสอบความสมเหตุสมผลของ
เกณฑ์ท่ีธนาคารและบริษัทย่อยใช้ในการโอนเปลี่ยนความเสี่ยงด้านเครดิตประเภทต่างๆ ข้าพเจ้าได้ประเมินว่าเกณฑ์การโอนน้ันสอดคล้องกับแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารและบริษัทย่อย
 สำาหรับการคำานวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าประเมินและทดสอบความสมเหตุสมผลของโมเดลด้านเครดิตของธนาคารและ
บริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง ข้อมูลที่ใช้ การออกแบบ และประสิทธิภาพของโมเดลสำาหรับกลุ่มลูกหนี้ที่สำาคัญ ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของปัจจัยทาง
เศรษฐศาสตร์มหภาค และความน่าจะเป็นที่ถ่วงนำ้าหนักของสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
 ข้าพเจ้าประเมินวิธีการและข้อมูลที่ฝ่ายบริหารใช้ในการระบุและประมาณการปรับปรุงเชิงคุณภาพ
 ข้าพเจ้าใช้ผูเ้ชีย่วชาญด้านการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิในการปฏบิตังิานตรวจสอบท่ีจำาเป็นต้องใช้ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านซึง่รวมถึงการประเมนิ
สมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาตัวแปรในโมเดล
 ข้าพเจ้าใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการทดสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้
 ข้าพเจ้าได้ประเมินว่าการเปิดเผยในงบการเงินมีความเพียงพอและเหมาะสมที่จะสะท้อนความเส่ียงของธนาคารและบริษัทย่อยต่อความเส่ียงด้าน
เครดิตตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน

 การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน และมูลค่ายุติธรรม อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ข้อ 3.15, 5 และ 29  

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 เคร่ืองมอืทางการเงนิบนัทกึด้วยมลูค่ายุตธิรรมในงบการเงนิรวม เป็นสนิทรัพย์จำานวน 438,853 ล้านบาท และหน้ีสนิจำานวน 
101,111 ล้านบาท ตามลำาดับ ในงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นสินทรัพย์จำานวน 313,080 ล้านบาท และเป็นหนี้สินจำานวน 100,312 ล้านบาท ตามลำาดับ
 ในจำานวนดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่จัดลำาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมเป็นข้อมูลระดับ 2 และระดับ 3 
ในงบการเงนิรวมเป็นจำานวน 335,322 ล้านบาท และจำานวน 100,779 ล้านบาท ตามลำาดบั และในงบการเงนิเฉพาะธนาคาร เป็นจำานวน 282,886 ล้านบาท  
และ 100,312 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากข้อมูลอื่นประกอบนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าโดยใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้วิจารณญาณในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ซึ่งอาจมีผลต่อความเสี่ยง 
ที่สูงขึ้นต่อจำานวนเงินของเครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินที่อาจแสดงราคาคลาดเคลื่อนไป ดังน้ันจึงพิจารณาการวัดมูลค่าของ 
เครื่องมือทางการเงินเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

การจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างไรในการตรวจสอบ

 ในการวางแผนวิธีการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน  
ทั้งในแง่ของข้อมูลที่ใช้ในการคำานวณ และความเหมาะสมของเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้
 สำาหรับเครื่องมือทางการเงิน ข้าพเจ้าได้เลือกตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบข้อมูลท่ีใช้ในการกำาหนดราคา เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และ 

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
•	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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ราคาหลกัทรพัย์ประเภทตราสารทุน ซึง่มาจากแหล่งข้อมลูภายนอก และทำาการใส่ข้อมลูท่ีถูกต้องในแบบจำาลองการคำานวณราคา ข้าพเจ้าได้ใช้ผู้เชีย่วชาญด้าน 
การวัดมลูค่าของข้าพเจ้าในการประเมนิความเหมาะสมของแบบจำาลองดังกล่าว และได้วัดมลูค่าของตราสารทุน ตราสารหน้ี และตราสารอนุพันธ์ของธนาคาร 
และบริษัทย่อยที่สุ่มเลือกอย่างเป็นอิสระ และเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ธนาคารและบริษัทย่อยคำานวณได้
 ข้าพเจ้าได้ประเมนิว่าการเปิดเผยในงบการเงนิมคีวามเพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิและหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

การวัดมูลค่าของส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

 การเปิดเผยเกี่ยวกับสำารองประกันภัย อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3.14, 5 และ 26

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่บันทึกของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมมีจำานวนเงิน 513,478 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสำารอง
ประกันภัยสำาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (ประมาณร้อยละ 98.77 ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย) ซึ่งประมาณการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวิธีการ และ
สมมติฐานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีการใช้วิจารณญาณที่มีความซับซ้อนอย่างมีนัยสำาคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระสำาคัญต่อจำานวนเงินของหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่บันทึก ดังนั้นจึงพิจารณาการวัดมูลค่าของสำารองประกันภัยเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

การจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างไรในการตรวจสอบ

 ในการวางแผนวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ประเมนิความเสีย่งโดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจมผีลกระทบต่อสมมตฐิานหลกัในการคำานวณ 
และกรอบการควบคุม ทั้งนี้ สมมติฐานหลักเหล่านี้รวมถึงสมมติฐานทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนการลงทุน และอัตราคิดลด และสมมติฐานที่
ไม่ใช่สมมติฐานทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตรามรณะ และการดำารงอยู่ของกรมธรรม์ประกันภัย
 วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าน้ันมีผู้เชี่ยวชาญนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ช่วยในการประเมินวิธีการ และสมมติฐานที่ใช้ในการคำานวณสำารอง 
ดังกล่าว และการทดสอบข้อมูลนำาเข้าที่สำาคัญ รวมถึงการประเมินผลการออกแบบ การนำาไปใช้ และประสิทธิผลการปฏิบัติของการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ
สมมติฐานต่างๆ ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ข้อมูล และกระบวนการวัดมูลค่า
 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องความถูกต้องของการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินที่จัดทำาโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมินความสมเหตุสมผลของอัตรา
คิดลดท่ีใช้ การประมาณการกระแสเงินสด และข้อสมมติฐานต่างๆ ที่นำามาปรับใช้กับประสบการณ์ของบริษัทย่อยลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ และ 
การปฏิบัติในอุตสาหกรรม อัตราคิดลดที่ผู้บริหารใช้ในการทดสอบดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติของผู้ร่วมตลาด

ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น 
 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร คือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี 
ความขดัแย้งท่ีมสีาระสำาคญักับงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารหรอืกับความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่มี
การแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสำาคญัหรอืไม่ หากในการปฏบิตังิานดงักล่าว ข้าพเจ้าสรปุได้ว่าข้อมลูอืน่มกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิ 
อันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
 เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญั ข้าพเจ้าต้องสือ่สารเรือ่งดงักล่าวกับ
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลและขอให้ทำาการแก้ไข

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รและผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

 ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทำาและนำาเสนองบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
 ในการจดัทำางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของธนาคารและบรษิทัย่อย และของธนาคาร
ในการดำาเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการดำาเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเน่ือง 
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารและบริษัทย่อย และธนาคาร หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย และของธนาคาร

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม 
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการปฏิบัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินจิและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีตลอดการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็น 
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคารและบริษัทย่อย และของธนาคาร

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
ซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่า
มคีวามไม่แน่นอนท่ีมสีาระสำาคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมนัียสำาคัญต่อความสามารถของธนาคาร
และบรษิทัย่อย และของธนาคารในการดำาเนินงานต่อเนือ่งหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมสีาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใน 
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการ 
เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีได้รบัจนถึงวันทีใ่น 
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารและบริษัทย่อย และธนาคารต้อง
หยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมลูทางการเงินของธนาคารภายในกลุม่หรอืกิจกรรมทางธุรกิจภายในธนาคารและ
บริษัทย่อยเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบธนาคาร
และบริษัทย่อย ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็น
ที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
 ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับ 
ผูม้หีน้าทีใ่นการกำากับดแูลเก่ียวกับความสมัพันธ์ท้ังหมด ตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตุผลท่ีบคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็น
อิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
 จากเรือ่งท่ีสือ่สารกับผูม้หีน้าท่ีในการกำากับดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัสำาคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
ธนาคารในงวดปัจจบุนัและกำาหนดเป็นเรือ่งสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่งเหล่านีใ้นรายงานของผู้สอบบญัชเีว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรือ่งดังกล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร 
ดังกล่าว

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4409

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2566

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
•	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
                                       หนีส้ินและสว่นของเจา้ของ
เงินรบัฝาก 21 2,748,684,528    2,598,629,803  2,719,710,100    2,590,806,959  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 22 155,239,770       186,449,469     157,992,319       200,949,040     
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 24,887,230         25,349,542       24,887,230         25,349,542       
หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 23 670,081              1,613,857         -                     -                    
หนีส้ินอนพุนัธ์ 11 53,959,439         37,927,060       53,837,360         36,361,614       
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม 24 67,897,113         103,885,868     54,047,731         90,397,985       
ประมาณการหนีส้ิน 25 31,683,474         43,053,019       29,002,961         40,695,840       
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 271,591              1,576,205         -                     -                    
หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั 26 513,477,884       498,789,728     -                     -                    
บญัชีลกูคา้จากธุรกิจหลกัทรพัย์ 20,993,893         20,712,299       -                     -                    
หนีส้ินอ่ืน 61,524,445         48,736,650       55,254,323         33,940,185       

รวมหนีส้ิน 3,679,289,448    3,566,723,500  3,094,732,024    3,018,501,165  

สว่นของเจา้ของ
ทนุเรอืนหุน้ 

ทนุจดทะเบยีน
   หุน้สามญั 3,024,682,097 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 30,246,821         30,246,821       30,246,821         30,246,821       
ทนุที่ออกและช าระแลว้ 
   หุน้สามญั 2,369,327,593 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 23,693,276         23,693,276       23,693,276         23,693,276       

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 18,103,110         18,103,110       18,103,110         18,103,110       
ตราสารอ่ืนที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 31 15,549,174         15,549,174       15,549,174         15,549,174       
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ 20,889,729         23,554,842       19,897,560         18,877,268       
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทนุส  ารองตามกฎหมาย 32 3,050,000           3,050,000         3,050,000           3,050,000         

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 421,984,592       392,763,308     366,388,099       339,729,967     
รวมสว่นของธนาคาร 503,269,881       476,713,710     446,681,219       419,002,795     

สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 63,809,553         59,961,310       -                     -                    
รวมสว่นของเจา้ของ 567,079,434       536,675,020     446,681,219       419,002,795     
รวมหนีส้ินและสว่นของเจา้ของ 4,246,368,882    4,103,398,520  3,541,413,243    3,437,503,960  

(นางสาวขตัติยา อินทรวชิยั) (ดร. พิพฒันพ์งศ ์โปษยานนท)์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 9

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
                                       หนีส้ินและสว่นของเจา้ของ
เงินรบัฝาก 21 2,748,684,528    2,598,629,803  2,719,710,100    2,590,806,959  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 22 155,239,770       186,449,469     157,992,319       200,949,040     
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 24,887,230         25,349,542       24,887,230         25,349,542       
หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 23 670,081              1,613,857         -                     -                    
หนีส้ินอนพุนัธ์ 11 53,959,439         37,927,060       53,837,360         36,361,614       
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม 24 67,897,113         103,885,868     54,047,731         90,397,985       
ประมาณการหนีส้ิน 25 31,683,474         43,053,019       29,002,961         40,695,840       
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 271,591              1,576,205         -                     -                    
หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั 26 513,477,884       498,789,728     -                     -                    
บญัชีลกูคา้จากธุรกิจหลกัทรพัย์ 20,993,893         20,712,299       -                     -                    
หนีส้ินอ่ืน 61,524,445         48,736,650       55,254,323         33,940,185       

รวมหนีส้ิน 3,679,289,448    3,566,723,500  3,094,732,024    3,018,501,165  

สว่นของเจา้ของ
ทนุเรอืนหุน้ 

ทนุจดทะเบยีน
   หุน้สามญั 3,024,682,097 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 30,246,821         30,246,821       30,246,821         30,246,821       
ทนุที่ออกและช าระแลว้ 
   หุน้สามญั 2,369,327,593 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 23,693,276         23,693,276       23,693,276         23,693,276       

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 18,103,110         18,103,110       18,103,110         18,103,110       
ตราสารอ่ืนที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 31 15,549,174         15,549,174       15,549,174         15,549,174       
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ 20,889,729         23,554,842       19,897,560         18,877,268       
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทนุส  ารองตามกฎหมาย 32 3,050,000           3,050,000         3,050,000           3,050,000         

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 421,984,592       392,763,308     366,388,099       339,729,967     
รวมสว่นของธนาคาร 503,269,881       476,713,710     446,681,219       419,002,795     

สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 63,809,553         59,961,310       -                     -                    
รวมสว่นของเจา้ของ 567,079,434       536,675,020     446,681,219       419,002,795     
รวมหนีส้ินและสว่นของเจา้ของ 4,246,368,882    4,103,398,520  3,541,413,243    3,437,503,960  

(นางสาวขตัติยา อินทรวชิยั) (ดร. พิพฒันพ์งศ ์โปษยานนท)์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 9

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
                                                        สินทรพัย์
เงินสด 57,114,801         59,971,933       56,852,284         59,920,148       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 9 502,535,945       420,493,772     513,260,804       416,758,217     
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 10 47,263,976         63,499,563       20,423,350         35,758,359       
สินทรพัยอ์นพุนัธ์ 11 65,032,151         38,057,114       60,475,712         36,385,317       
เงินลงทนุสทุธิ 12 973,358,035       1,030,533,667  393,408,762       482,158,069     
เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่มและการรว่มคา้สทุธิ 13 8,818,550           3,838,740         64,234,879         41,937,622       
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 14 2,377,773,934    2,293,639,598  2,269,748,835    2,219,172,926  
ทรพัยส์ินรอการขายสทุธิ 17 51,007,012         42,313,680       50,083,425         42,291,283       
ที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ 18 60,098,414         54,870,969       45,520,901         43,696,083       
คา่ความนิยมและสินทรพัยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนสทุธิ 19 26,996,479         24,936,336       18,132,732         18,084,928       
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 8,536,452           11,130,020       6,814,924           8,795,553         
สินทรพัยอ่ื์นสทุธิ 67,833,133         60,113,128       42,456,635         32,545,455       

รวมสินทรพัย์ 4,246,368,882    4,103,398,520  3,541,413,243    3,437,503,960  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 8

เอกสารแนบ 9 : งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
                                                        สินทรพัย์
เงินสด 57,114,801         59,971,933       56,852,284         59,920,148       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 9 502,535,945       420,493,772     513,260,804       416,758,217     
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 10 47,263,976         63,499,563       20,423,350         35,758,359       
สินทรพัยอ์นพุนัธ์ 11 65,032,151         38,057,114       60,475,712         36,385,317       
เงินลงทนุสทุธิ 12 973,358,035       1,030,533,667  393,408,762       482,158,069     
เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่มและการรว่มคา้สทุธิ 13 8,818,550           3,838,740         64,234,879         41,937,622       
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 14 2,377,773,934    2,293,639,598  2,269,748,835    2,219,172,926  
ทรพัยส์ินรอการขายสทุธิ 17 51,007,012         42,313,680       50,083,425         42,291,283       
ที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ 18 60,098,414         54,870,969       45,520,901         43,696,083       
คา่ความนิยมและสินทรพัยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนสทุธิ 19 26,996,479         24,936,336       18,132,732         18,084,928       
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 8,536,452           11,130,020       6,814,924           8,795,553         
สินทรพัยอ่ื์นสทุธิ 67,833,133         60,113,128       42,456,635         32,545,455       

รวมสินทรพัย์ 4,246,368,882    4,103,398,520  3,541,413,243    3,437,503,960  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 8

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
                                                        สินทรพัย์
เงินสด 57,114,801         59,971,933       56,852,284         59,920,148       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 9 502,535,945       420,493,772     513,260,804       416,758,217     
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 10 47,263,976         63,499,563       20,423,350         35,758,359       
สินทรพัยอ์นพุนัธ์ 11 65,032,151         38,057,114       60,475,712         36,385,317       
เงินลงทนุสทุธิ 12 973,358,035       1,030,533,667  393,408,762       482,158,069     
เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่มและการรว่มคา้สทุธิ 13 8,818,550           3,838,740         64,234,879         41,937,622       
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 14 2,377,773,934    2,293,639,598  2,269,748,835    2,219,172,926  
ทรพัยส์ินรอการขายสทุธิ 17 51,007,012         42,313,680       50,083,425         42,291,283       
ที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ 18 60,098,414         54,870,969       45,520,901         43,696,083       
คา่ความนิยมและสินทรพัยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนสทุธิ 19 26,996,479         24,936,336       18,132,732         18,084,928       
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 8,536,452           11,130,020       6,814,924           8,795,553         
สินทรพัยอ่ื์นสทุธิ 67,833,133         60,113,128       42,456,635         32,545,455       

รวมสินทรพัย์ 4,246,368,882    4,103,398,520  3,541,413,243    3,437,503,960  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 8

(นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์)
กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

  พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
รายการทีจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนีด้ว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (5,700,230)           (2,802,074)           (5,405,987)           (2,605,884)           
ก าไรจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมเครื่องมือทีใ่ชส้  าหรบัการปอ้งกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 7,561,285            364,049               3,977,695            960,762               
ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงานในตา่งประเทศ 315,228               1,736,224            720,426               1,723,546            
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (526,083)              218,552               138,619               22,849                 

รายการทีไ่มจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
การเปลีย่นแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัย์ 3,261,118            9,848                   3,252,643            -                       
(ขาดทนุ) ก าไรจากเงินลงทนุในตราสารทนุทีก่  าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม

ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (10,193,304)         9,788,583            (997,541)              2,100,395            
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส  าหรบัโครงการ

ผลประโยชนข์องพนกังาน 25 1,579,290            1,336,236            1,471,592            1,136,504            
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 653,142               (2,302,534)           (745,339)              (647,380)              

รวมก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนสทุธิ (3,049,554)           8,348,884            2,412,108            2,690,792            
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม 34,903,121          50,593,206          36,128,698          35,584,180          
การแบง่ปันก าไรสทุธิ
     สว่นทีเ่ป็นของธนาคาร 35,769,490          38,052,722          33,716,590          32,893,388          

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สียทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ 2,183,185            4,191,600            -                       -                       
การแบง่ปันก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของธนาคาร 34,581,998          42,688,718          36,128,698          35,584,180          
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สียทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ 321,123               7,904,488            -                       -                       

ก าไรตอ่หุน้ของผูถื้อหุน้ธนาคาร
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 14.78                   15.77                   13.91                   13.59                   
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั (พนัหุน้) 2,369,328            2,369,328            2,369,328            2,369,328            

               
(นางสาวขตัติยา อินทรวชิยั) (ดร. พิพฒันพ์งศ ์โปษยานนท)์
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการ
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  พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดด้อกเบีย้ 40 151,332,681        135,414,597        123,993,202        110,368,852        
คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 41 18,334,326          16,024,111          16,802,179          15,283,649          

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 132,998,355        119,390,486        107,191,023        95,085,203          
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 48,345,142          48,627,900          44,018,899          42,439,762          
คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 15,462,889          13,311,515          14,398,950          12,200,743          

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธิ 42 32,882,253          35,316,385          29,619,949          30,239,019          
ก าไรสทุธิจากเครื่องมือทางการเงินทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 43 5,053,081            5,539,225            7,848,245            2,892,793            
(ขาดทนุ) ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 44 (130,479)              817,188               (194,615)              775,773               
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวธีิสว่นไดเ้สีย 114,723               (694,344)              -                       -                       
รายไดเ้งินปันผล 3,445,695            3,309,622            6,764,357            6,105,074            
รายไดเ้บีย้ประกนัภยัรบัสทุธิ 66,056,237          69,359,913          -                       -                       
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 2,122,501            1,289,344            3,807,905            2,838,069            

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 242,542,366        234,327,819        155,036,864        137,935,931        
คา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัภยั 69,284,761          70,978,874          -                       -                       

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงานสทุธิ 173,257,605        163,348,945        155,036,864        137,935,931        
คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัพนกังาน 34,602,347          34,480,637          23,824,934          24,331,484          
คา่ตอบแทนกรรมการ 154,280               146,356               95,400                 91,358                 
คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัอาคาร สถานทีแ่ละอปุกรณ์ 11,407,579          11,345,266          12,262,847          11,992,177          
คา่ภาษีอากร 5,967,475            5,443,210            5,284,250            4,783,372            
อ่ืน ๆ 22,621,261          19,628,397          21,916,944          18,557,982          

รวมคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 74,752,942          71,043,866          63,384,375          59,756,373          
ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ 45 51,919,456          40,332,238          51,641,361          38,534,778          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 46,585,207          51,972,841          40,011,128          39,644,780          
ภาษีเงินได ้ 46 8,632,532            9,728,519            6,294,538            6,751,392            
ก าไรสทุธิ 37,952,675          42,244,322          33,716,590          32,893,388          

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
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งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

220  221ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
                                       หนีส้ินและสว่นของเจา้ของ
เงินรบัฝาก 21 2,748,684,528    2,598,629,803  2,719,710,100    2,590,806,959  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 22 155,239,770       186,449,469     157,992,319       200,949,040     
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 24,887,230         25,349,542       24,887,230         25,349,542       
หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 23 670,081              1,613,857         -                     -                    
หนีส้ินอนพุนัธ์ 11 53,959,439         37,927,060       53,837,360         36,361,614       
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม 24 67,897,113         103,885,868     54,047,731         90,397,985       
ประมาณการหนีส้ิน 25 31,683,474         43,053,019       29,002,961         40,695,840       
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 271,591              1,576,205         -                     -                    
หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั 26 513,477,884       498,789,728     -                     -                    
บญัชีลกูคา้จากธุรกิจหลกัทรพัย์ 20,993,893         20,712,299       -                     -                    
หนีส้ินอ่ืน 61,524,445         48,736,650       55,254,323         33,940,185       

รวมหนีส้ิน 3,679,289,448    3,566,723,500  3,094,732,024    3,018,501,165  

สว่นของเจา้ของ
ทนุเรอืนหุน้ 

ทนุจดทะเบยีน
   หุน้สามญั 3,024,682,097 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 30,246,821         30,246,821       30,246,821         30,246,821       
ทนุที่ออกและช าระแลว้ 
   หุน้สามญั 2,369,327,593 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 23,693,276         23,693,276       23,693,276         23,693,276       

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 18,103,110         18,103,110       18,103,110         18,103,110       
ตราสารอ่ืนที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 31 15,549,174         15,549,174       15,549,174         15,549,174       
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ 20,889,729         23,554,842       19,897,560         18,877,268       
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทนุส  ารองตามกฎหมาย 32 3,050,000           3,050,000         3,050,000           3,050,000         

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 421,984,592       392,763,308     366,388,099       339,729,967     
รวมสว่นของธนาคาร 503,269,881       476,713,710     446,681,219       419,002,795     

สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 63,809,553         59,961,310       -                     -                    
รวมสว่นของเจา้ของ 567,079,434       536,675,020     446,681,219       419,002,795     
รวมหนีส้ินและสว่นของเจา้ของ 4,246,368,882    4,103,398,520  3,541,413,243    3,437,503,960  

(นางสาวขตัติยา อินทรวชิยั) (ดร. พิพฒันพ์งศ ์โปษยานนท)์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ
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ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
                                       หนีส้ินและสว่นของเจา้ของ
เงินรบัฝาก 21 2,748,684,528    2,598,629,803  2,719,710,100    2,590,806,959  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 22 155,239,770       186,449,469     157,992,319       200,949,040     
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 24,887,230         25,349,542       24,887,230         25,349,542       
หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 23 670,081              1,613,857         -                     -                    
หนีส้ินอนพุนัธ์ 11 53,959,439         37,927,060       53,837,360         36,361,614       
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม 24 67,897,113         103,885,868     54,047,731         90,397,985       
ประมาณการหนีส้ิน 25 31,683,474         43,053,019       29,002,961         40,695,840       
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 271,591              1,576,205         -                     -                    
หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั 26 513,477,884       498,789,728     -                     -                    
บญัชีลกูคา้จากธุรกิจหลกัทรพัย์ 20,993,893         20,712,299       -                     -                    
หนีส้ินอ่ืน 61,524,445         48,736,650       55,254,323         33,940,185       

รวมหนีส้ิน 3,679,289,448    3,566,723,500  3,094,732,024    3,018,501,165  

สว่นของเจา้ของ
ทนุเรอืนหุน้ 

ทนุจดทะเบยีน
   หุน้สามญั 3,024,682,097 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 30,246,821         30,246,821       30,246,821         30,246,821       
ทนุที่ออกและช าระแลว้ 
   หุน้สามญั 2,369,327,593 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 23,693,276         23,693,276       23,693,276         23,693,276       

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 18,103,110         18,103,110       18,103,110         18,103,110       
ตราสารอ่ืนที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 31 15,549,174         15,549,174       15,549,174         15,549,174       
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ 20,889,729         23,554,842       19,897,560         18,877,268       
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทนุส  ารองตามกฎหมาย 32 3,050,000           3,050,000         3,050,000           3,050,000         

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 421,984,592       392,763,308     366,388,099       339,729,967     
รวมสว่นของธนาคาร 503,269,881       476,713,710     446,681,219       419,002,795     

สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 63,809,553         59,961,310       -                     -                    
รวมสว่นของเจา้ของ 567,079,434       536,675,020     446,681,219       419,002,795     
รวมหนีส้ินและสว่นของเจา้ของ 4,246,368,882    4,103,398,520  3,541,413,243    3,437,503,960  

(นางสาวขตัติยา อินทรวชิยั) (ดร. พิพฒันพ์งศ ์โปษยานนท)์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ
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(นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์)
กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

งบกระแสเงินสด

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หนี �สินดาํเนินงานเพิ�มขึ �น (ลดลง)

เงินรบัฝาก 125,080,049  251,175,049  128,863,005  250,117,751  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี �สิน) (37,361,307)  92,055,927  (44,265,667)  90,715,012  

หนี �สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม (411,077)  (1,093,944)  (462,077)  (1,093,944)  

หนี �สินทางการเงินที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทนุ (943,776)  1,327,041  -   -  

หนี �สินอนพุนัธ์ 16,686,937  (11,498,756)  17,226,258  (10,782,742)  

ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูยื้มระยะสั�น (11,896,275)  13,334,872  (11,785,363)  13,831,602  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื�น 139,255  3,436,386  325,125  2,899,901  

ประมาณการหนี �สิน 1,458,781  (610,367)  1,220,627  (816,425)  

หนี �สินอื�น 35,944,868  14,706,279  25,100,544  (7,657,050)  

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 503,928  241,746,798  (28,517,763)  226,838,615  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายเงินลงทนุที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น 218,706,413  276,129,282  143,634,713  174,990,815  

เงินสดรบัจากการไถ่ถอนเงินลงทนุที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 85,829,724  36,638,346  54,519,301  17,460,947  

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในบรษัิทย่อยและบรษิัทรว่ม 5,640  78  -  -  

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อเงินลงทนุที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น (149,194,157)  (371,528,740)  (72,690,450)  (270,241,968)  

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อเงินลงทนุที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย (107,928,769)  (184,492,499)  (44,073,325)  (137,368,964)  

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อเงินลงทนุในบรษัิทย่อย (6,684,392)  - (22,520,861) (3,702,235)  

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ (5,037,481)  (2,578,291)   - (291,455) 

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 50,818  34,618  8,166  11,038  

เงินสดจ่ายในการซื �อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ (5,153,118)  (920,674)  (1,968,207)  (654,595)  

เงินสดจ่ายเพื�อสิทธิการเช่า (18,286)  (3,314)  (15,896)  (2,260)  

เงินสดจ่ายในการซื �อสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (4,799,079)  (4,503,185)   (2,969,254)  (3,795,459)  

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 25,777,313  (251,224,379)  53,924,187  (223,594,136)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรบัจากตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูยื้มระยะยาว 2,928,947   31,929,703   2,928,947   18,563,725   

เงินสดจ่ายชาํระคืนตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูยื้มระยะยาว (21,504,326)   (14,499,950)   (21,504,326)   (14,499,950)   

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 33 (7,700,315)   (7,107,983)   (7,700,315)   (7,107,983)   

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ (489,134)   (466,749)   -   -   

เงินสดจ่ายผลตอบแทนของตราสารอื�นที�มีลกัษณะคลา้ยทนุ 31 (941,370)   (857,762)   (941,370)   (857,762)   

เงินสดจ่ายหนี�สินตามสญัญาเชา่ (1,422,014)   (1,515,599)   (1,261,192)   (1,351,596)   

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (29,128,212)  7,481,660  (28,478,256)  (5,253,566)  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ �นปี (10,161)  5,826  3,968  9,185  

เงินสดลดลงสทุธิ (2,857,132)  (1,990,095)   (3,067,864)  (1,999,902)  

เงินสด ณ วนัตน้ปี 8 59,971,933  61,962,028  59,920,148  61,920,050  

เงินสด ณ วนัสิ �นปี 8 57,114,801  59,971,933  56,852,284  59,920,148  

(นางสาวขตัติยา อินทรวิชยั) (ดร. พิพฒันพ์งศ ์โปษยานนท)์

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี � 15

P.225

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม สําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 46,585,207           51,972,841           40,011,128           39,644,780           

รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 8,583,601             7,328,530             7,350,113             6,305,805             

ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น 56,541,162           44,080,429           56,014,183           42,078,041           

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่าของเงินกู้ ยืมระยะยาว 472,411                -                        -                        -                        

ขาดทนุ (กําไร) จากการปรับมลูค่าสินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม

ผ่านกําไรหรือขาดทนุ 2,613,222             3,397,555             (61,288)                 4,220,078             

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายเงินลงทนุ 175,261                (817,026)               194,616                (775,773)               

ขาดทนุจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนในบริษัทย่อย 874                       -                        -                        -                        

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วม (274)                      -                        -                        -                        

ขาดทนุจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย 1,080,504             1,222,028             1,048,381             1,215,149             

กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ (624)                      (57,449)                 (624)                      (57,449)                 

ขาดทนุจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื�น 40,534                  272,938                38,109                  272,938                

สํารองสําหรับสินทรัพย์อื�น (298,223)               (230,548)               (304,040)               (230,548)               

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,623                    (17,772)                 1,538                    (12,772)                 

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 30,468                  27,393                  20,187                  23,910                  

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์อื�น 53                         3,696                    53                         3,696                    

กลบัรายการขาดทนุจากการตีราคาที�ดินและอาคาร (29,601)                 -                        (29,601)                 -                        

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย (114,723)               694,344                -                        -                        

115,681,475         107,876,959         104,282,755         92,687,855           

รายได้ดอกเบี �ยสทุธิ (132,998,355)        (119,390,486)        (107,191,023)        (95,085,203)          

รายได้เงินปันผล (3,445,695)            (3,309,622)            (6,764,357)            (6,105,074)            

เงินสดรับดอกเบี �ย 151,022,885         125,866,147         125,939,756         102,071,797         

เงินสดจ่ายดอกเบี �ย (16,384,632)          (15,037,976)          (14,998,191)          (14,651,804)          

เงินสดรับเงินปันผล 3,633,080             3,413,688             6,776,398             6,105,730             

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (10,615,477)          (12,735,812)          (6,892,972)            (9,056,943)            

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี �สินดําเนินงาน 106,893,281         86,682,898           101,152,366         75,966,358           

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ �น) ลดลง 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) (69,608,246)          8,795,204             (93,182,874)          12,404,901           

สินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 14,135,056           (20,078,583)          15,707,291           (15,232,792)          

สินทรัพย์อนพุนัธ์ (26,975,037)          21,929,232           (23,866,791)          17,324,968           

เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี � (157,210,711)        (218,361,822)        (141,224,285)        (201,883,011)        

ทรัพย์สินรอการขาย 12,752,340           6,294,211             11,304,087           5,535,008             

สินทรัพย์อื�น (8,180,210)            (6,346,829)            (14,630,009)          (4,490,922)            

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี � 14

P.224
224  225ธนาคารกสิกรไทย           

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      
ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
                                       หนีส้ินและสว่นของเจา้ของ
เงินรบัฝาก 21 2,748,684,528    2,598,629,803  2,719,710,100    2,590,806,959  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 22 155,239,770       186,449,469     157,992,319       200,949,040     
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 24,887,230         25,349,542       24,887,230         25,349,542       
หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 23 670,081              1,613,857         -                     -                    
หนีส้ินอนพุนัธ์ 11 53,959,439         37,927,060       53,837,360         36,361,614       
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม 24 67,897,113         103,885,868     54,047,731         90,397,985       
ประมาณการหนีส้ิน 25 31,683,474         43,053,019       29,002,961         40,695,840       
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 271,591              1,576,205         -                     -                    
หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั 26 513,477,884       498,789,728     -                     -                    
บญัชีลกูคา้จากธุรกิจหลกัทรพัย์ 20,993,893         20,712,299       -                     -                    
หนีส้ินอ่ืน 61,524,445         48,736,650       55,254,323         33,940,185       

รวมหนีส้ิน 3,679,289,448    3,566,723,500  3,094,732,024    3,018,501,165  

สว่นของเจา้ของ
ทนุเรอืนหุน้ 

ทนุจดทะเบยีน
   หุน้สามญั 3,024,682,097 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 30,246,821         30,246,821       30,246,821         30,246,821       
ทนุที่ออกและช าระแลว้ 
   หุน้สามญั 2,369,327,593 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 23,693,276         23,693,276       23,693,276         23,693,276       

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 18,103,110         18,103,110       18,103,110         18,103,110       
ตราสารอ่ืนที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 31 15,549,174         15,549,174       15,549,174         15,549,174       
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ 20,889,729         23,554,842       19,897,560         18,877,268       
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทนุส  ารองตามกฎหมาย 32 3,050,000           3,050,000         3,050,000           3,050,000         

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 421,984,592       392,763,308     366,388,099       339,729,967     
รวมสว่นของธนาคาร 503,269,881       476,713,710     446,681,219       419,002,795     

สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 63,809,553         59,961,310       -                     -                    
รวมสว่นของเจา้ของ 567,079,434       536,675,020     446,681,219       419,002,795     
รวมหนีส้ินและสว่นของเจา้ของ 4,246,368,882    4,103,398,520  3,541,413,243    3,437,503,960  

(นางสาวขตัติยา อินทรวชิยั) (ดร. พิพฒันพ์งศ ์โปษยานนท)์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 9

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
                                                        สินทรพัย์
เงินสด 57,114,801         59,971,933       56,852,284         59,920,148       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 9 502,535,945       420,493,772     513,260,804       416,758,217     
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 10 47,263,976         63,499,563       20,423,350         35,758,359       
สินทรพัยอ์นพุนัธ์ 11 65,032,151         38,057,114       60,475,712         36,385,317       
เงินลงทนุสทุธิ 12 973,358,035       1,030,533,667  393,408,762       482,158,069     
เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่มและการรว่มคา้สทุธิ 13 8,818,550           3,838,740         64,234,879         41,937,622       
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 14 2,377,773,934    2,293,639,598  2,269,748,835    2,219,172,926  
ทรพัยส์ินรอการขายสทุธิ 17 51,007,012         42,313,680       50,083,425         42,291,283       
ที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ 18 60,098,414         54,870,969       45,520,901         43,696,083       
คา่ความนิยมและสินทรพัยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนสทุธิ 19 26,996,479         24,936,336       18,132,732         18,084,928       
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 8,536,452           11,130,020       6,814,924           8,795,553         
สินทรพัยอ่ื์นสทุธิ 67,833,133         60,113,128       42,456,635         32,545,455       

รวมสินทรพัย์ 4,246,368,882    4,103,398,520  3,541,413,243    3,437,503,960  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 8

(นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์)
กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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 1 ข้อมูลทั่วไป 227
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 5 การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 254
 6 เงินกองทุนตามกฎหมาย 278
 7 การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 281
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2566  

1 ข้อมูลท่ัวไป 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2519 โดยมีส  านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ธนาคารประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย ์โดยมีสาขาอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ  สาขาในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐั
ประชาชนจีน หมู่เกาะเคยแ์มน ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม และมีบริษัทย่อยในประเทศไทย สาธารณรฐั
ประชาชนจีน สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัสิงคโปร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย 

รายละเอียดของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 13 

2 เกณฑก์ารจัดท างบการเงิน 

(ก) เกณฑก์ารถือปฏิบัติ 

งบการเงินนีจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง และไดแ้สดงรายการตามขอ้ก าหนดใน
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส. 21/2561 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561  เรื่อง การจัดท าและการประกาศงบการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิง้ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

(ข) เกณฑก์ารวัดมูลค่า 

งบการเงินนีจ้ัดท าขึน้โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดงัต่อไปนี ้

-  ตราสารอนพุนัธ*์ วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
-  เครื่องมือทางการเงินท่ีแสดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
-  สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
-  ท่ีดินและอาคาร วดัมลูค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ 
-  ผลประโยชนต์อบแทนพนกังานเมื่อเกษียณอาย ุวดัมลูค่าดว้ยมลูค่าปัจจบุนั 

* ยกเวน้ตราสารอนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความเสี่ยงแบบพลวตั 

226  227ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
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เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
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เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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(ค)   สกุลเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของธนาคาร ข้อมูลทาง 
การเงินทั้ งหมดแสดงเป็นสกุลเงินบาทโดยมีการปัดเศษในงบการเงินให้แสดงเป็นหลักพันบาท และมีการปัดเศษใน  
หมายเหตปุระกอบงบการเงินใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท หรือยกเวน้ท่ีระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 

ในการจัดท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณการและขอ้
สมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรพัย ์หนีส้ิน รายได ้
และค่าใชจ้่าย ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจัดท างบการเงินจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการจะบนัทึก โดยวิธี
เปลี่ยนทนัทีเป็นตน้ไป 

การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของธนาคารและบริษัทย่อยขึน้อยู่กบัแบบจ าลองและขอ้สมมติ รวมถึงการใช้
ดลุยพินิจท่ีส  าคญัของผูบ้ริหารในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ซึ่งรวมถึงเกณฑท่ี์ชีว้ดัการเพิ่มขึน้ของความ
เสี่ยงดา้นเครดิต การพฒันาโมเดล รวมถึงการเลือกตวัแปรเชิงเศรษฐศาสตรม์หภาค  

ขอ้มลูเก่ียวกับการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติส  าคญัท่ีน ามาใชใ้นการปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีท่ีมีสาระส าคญัต่อ
การรบัรูจ้  านวนเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคารไดถู้กเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เรื่อง 
นโยบายการบญัชีท่ีส  าคญั และในหมายเหตเุฉพาะเรื่องอื่น ๆ ดงันี ้

หมายเหตุ 4 การรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซือ้ 
 10 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 11 ตราสารอนพุนัธ ์
 12 เงินลงทนุสทุธิ 
 16 ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 23 หนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 
 26 หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั 
 29 มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน 
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3 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปนีไ้ดถื้อปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงินทกุรอบระยะเวลาท่ีรายงาน   

3.1 เกณฑก์ารจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม 
และการรว่มคา้ 

การรวมธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส  าหรบัการรวมธุรกิจตามวิธีซือ้ เมื่อการควบคุมโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั  

การรวมธุรกิจบันทึกบัญชีโดยวิธีซือ้ธุรกิจ ตน้ทุนการซือ้ธุรกิจบันทึกดว้ยมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ส่งมอบ ตราสารทุนท่ีออก 
และหนีส้ินท่ีเกิดขึน้จนถึง ณ วนัท่ีมีการแลกเปลี่ยน 

การควบคุม หมายถึง อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งผลตอบแทนท่ี  
ผนัแปรไปตามผลการด าเนินงาน ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กิจการตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึน้มารวมในการ
พิจารณา 

การซือ้แบบทยอยซือ้ 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซือ้ ธนาคารและบริษัทย่อยตอ้งวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีธนาคารและ
บริษัทย่อยถืออยู่ในผูถู้กซือ้ก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซือ้และรบัรูผ้ลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึน้ในก าไรหรือ
ขาดทุน มลูค่าของส่วนไดเ้สียในผูถ้กูซือ้ก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นจะถกูจัดประเภทใหม่เป็นก าไรหรือ
ขาดทนุดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนว่าไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป  

ค่าความนยิมจากการซือ้ธุรกิจ 

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซือ้ธุรกิจ ไดแ้ก่ ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนการซือ้ธุรกิจ ณ วนัซือ้ท่ีสงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิ
ท่ีระบไุดเ้ฉพาะส่วนท่ีเป็นของผูซ้ือ้ ก าไรจากการซือ้ในราคาต ่ากว่ามลูค่ายุติธรรมรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนทนัที 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั  

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใชวิ้ธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยวิธีการดังกล่าวผูซ้ือ้ตอ้ง
รบัรูส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินของธุรกิจท่ีถกูซือ้ดว้ยมลูค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวในงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
ส่วนต่างระหว่างมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของธุรกิจท่ีถูกน ามารวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรบัรูเ้ป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการ
รวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุน้ รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถกูโอนไปยงัก าไรสะสมเมื่อมีการขายเงิน
ลงทนุในธุรกิจท่ีซือ้ดงักล่าวไป  

ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซือ้จะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ือ้นับตัง้แต่วนัท่ีตน้งวดของงบการเงินเปรียบเทียบหรือวนัท่ี
ธุรกิจเหล่านัน้อยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า จนถึงวนัท่ีการควบคมุสิน้สดุ 

228  229ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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บริษัทย่อย 

บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของธนาคารและบริษัทย่อย การควบคุมเกิดขึน้เมื่อธนาคารและบริษัทย่อยเปิดรบั
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจการนั้น และมีความสามารถในการท าใหเ้กิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจาก
อ านาจเหนือกิจการดงักล่าว งบการเงินของบริษัทย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
สิน้สดุลง นโยบายการบญัชีของบริษัทย่อยไดถ้กูเปลี่ยนตามความจ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นนโยบายเดียวกนักับของธนาคาร 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 

ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ ธนาคารและบริษัทย่อยวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้าจาก
ผูถ้กูซือ้ 

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทท่ีไม่ท าใหก้ลุ่มบริษัทสญูเสียอ านาจการควบคมุจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจา้ของ 

ธนาคารมีสิทธิในการออกเสียงนอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งในบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีรวมอยู่ใน
งบการเงินรวม เนื่องมาจากขอ้ตกลงอย่างเป็นทางการที่ก าหนดใหธ้นาคารมีอ านาจควบคุมในนโยบายทางการเงินและการ
ด าเนินงานของบริษัท เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลตอบแทนท่ีผนัแปรไปตามผลการด าเนินงาน 

บริษัทร่วมและการร่วมคา้ 

บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีธนาคารและบริษัทย่อยมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตัดสิน ใจเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคมุนโยบายดงักล่าว การรว่มคา้เป็นการรว่มการงานท่ีกลุ่มบริษัทมี
การควบคุมรว่มในการงานนัน้ โดยมีสิทธิในสินทรพัยส์ทุธิของการร่วมการงานนัน้มากกว่าการมีสิทธิในสินทรพัยแ์ละภาระผูกพัน
ในหนีส้ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรว่มการงานนัน้ 

การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย โดยรบัรูร้ายการเริ่มแรกดว้ยราคาทุน 
รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซือ้ ภายหลงัจากรบัรูร้ายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุน และก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นของ
เงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนไดส้่วนเสียของกลุ่มบริษัทจะถูกบันทึกในงบการเงินรวม จนถึงวันท่ีสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมี
นยัส าคญัหรือการควบคมุร่วมกันและเมื่อผลขาดทนุท่ีธนาคารและบริษัทย่อยไดร้บัปันส่วนจากบริษัทร่วมและการร่วมคา้มีจ านวน
เกินกว่าส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใด ๆ จะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละหยุดรบัรูส้่วนผลขาดทุน เวน้แต่กรณีท่ีธนาคารและบริษัทย่อยมี
ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายเงินเพื่อช าระภาระผกูพนัแทนในนามบริษัทรว่มและการรว่มคา้ 

การตดัรายการในงบการเงนิรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่มบริษัท รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ้่ายท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการ
ระหว่างธนาคารและบริษัทย่อยถูกตัดรายการในการจัดท างบการเงินรวม ก าไรท่ียังไม่เกิ ดขึน้จริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับ
บริษัทรว่มถูกตดัรายการกับเงินลงทุนเท่าท่ีธนาคารและบริษัทย่อยมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนัน้ ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง
ถกูตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง แต่เท่าท่ีเมื่อไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึน้ 
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งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของส านักงานใหญ่  สาขาทั้ งในและต่ างปร ะเทศและบริษั ทย่อยของธนาคาร  
โดยไดต้ดัรายการคา้และยอดคงเหลือระหว่างกนัออกแลว้ 

3.2 เงินสด 

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ  

ธนาคารรบัรูร้ายการและตดัรายการในงบการเงินดว้ยวิธี Settlement Date  

3.3 เคร่ืองมือทางการเงิน 

1) สินทรพัยท์างการเงิน และหนีส้ินทางการเงิน 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าเมือ่เริ่มแรก 

ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ ในวนัท่ีมีการช าระ
ราคา (settlement date) ยกเวน้บริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ะรบัรูว้นัท่ีมีการตกลงกัน (trade date) ภายใตก้ารซือ้หรือ
การขายตามวิธีปกติท่ีมีการส่งมอบภายในระยะเวลาท่ีก าหนดขึน้จากหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติทั่วไปของตลาดซือ้ขายโดย
ปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรมและค านวณดอกเบีย้ของสินทรพัยห์รือหนีส้ินทางการเงินตั้งแต่วันท่ีมีการตกลงกัน ขณะท่ีตราสาร
อนพุนัธจ์ะรบัรูใ้นวนัท่ีมีการตกลงกนั (trade date) 

สนิทรพัย์ทางการเงนิ 

ในการรบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรก สินทรพัยท์างการเงินจะถูกจัดประเภทเป็น สินทรพัยท์างการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัด
จ าหน่าย มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) และมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ (FVTPL)  

ตราสารหนี้จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข สองข้อ
ดงัต่อไปนี ้ 

- ธนาคารและบริษัทย่อยถือสินทรพัยท์างการเงินนัน้ตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงิน ท าใหเ้กิดกระแสเงินสดเฉพาะเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของ
เงินตน้ 

กรณีท่ีธนาคารและบริษัทย่อยไม่เลือกจัดประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน จะสามารถจัดตราสารหนีน้ัน้เป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อ
เขา้เงื่อนไขสองขอ้ดงัต่อไปนี ้

- ธนาคารและบริษัทย่อยถือสินทรพัยท์างการเงินนัน้ตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญาและ
เพื่อขายสินทรพัยท์างการเงิน และ 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรพัยท์างการเงินท่ีสามารถระบุระยะเวลารบัช าระ ท าใหเ้กิดกระแสเงินสดเฉพาะเงินตน้
และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ตามสญัญา 
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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ณ วนัท่ีรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ ธนาคารและบริษัทย่อยอาจเลือกใหแ้สดงการ
เปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมที่เกิดขึน้ภายหลงัในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น และจะไม่สามารถรบัรูก้  าไรขาดทนุจากการขายใน
ก าไรหรือขาดทนุ โดยเมื่อเลือกแลว้จะไม่สามารถยกเลิกได ้การเลือกนีจ้ะถกูพิจารณาเป็นรายเงินลงทนุ  

สินทรพัยท์างการเงินอื่นทัง้หมดถูกจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ อย่างไรก็ตาม 
ณ วนัท่ีรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก ธนาคารและบริษัทย่อยอาจเลือกวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ถึงแมว่้าสินทรพัย์
ทางการเงินจะผ่านเงื่อนไขในการจัดประเภทและวัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นขา้งตน้โดยเมื่อเลือกแลว้จะไม่สามารถยกเลิกได้ หากสามารถก าจัดหรือลดความไม่สอดคลอ้งของวิธีการบนัทึก
บญัชีของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

การประเมินโมเดลธุรกิจ 

ธนาคารและบริษัทย่อยจะประเมินวตัถุประสงคข์องโมเดลธุรกิจจากกลุ่มของสินทรพัยท่ี์ถือเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการบริหาร
จดัการกลุ่มสินทรพัยน์ัน้ เพื่อใหส้ะทอ้นการบริหารจัดการท่ีดีท่ีสดุ และขอ้มลูท่ีรายงานต่อผูบ้ริหารเพื่อใชใ้นการพิจารณา ซึ่ง
ประกอบดว้ย 

- นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกลยทุธท่ี์ระบไุวใ้นระดบัพอรต์โฟลิโอและกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- การประเมินผลการด าเนินงานและการรายงานต่อผูบ้ริหาร 
- ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อโมเดลธุรกิจและสินทรพัยท์างการเงินรวมทัง้วิธีการบริหารความเสี่ยงดงักล่าว และ 
- ความถ่ี ปริมาณและเวลาในการขายในช่วงระยะเวลาก่อนหนา้ เหตุผลในการขายและความคาดหวงัเก่ียวกับการขายใน
อนาคต  

โดยโมเดลธุรกิจของสินทรพัย์ทางการเงินท่ีถือไว้เพื่อค้าหรือถูกประเมินผลการด าเนินงานจากมูลค่ายุติธรรมจะถือเป็น
สินทรพัยท่ี์วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

การประเมินว่ากระแสเงนิสดเป็นการจ่ายเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงนิตน้ตามสญัญา 

เงินต้นก าหนดจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ีรับรู ้รายการเมื่อเริ่มแรก ดอกเบี ้ย ครอบคลุมถึง 
สิ่งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลา ความเสี่ยงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกับจ านวนเงินตน้ท่ีคา้งช าระในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
รวมถึงความเสี่ยงและตน้ทุนการใหกู้้ยืมขั้นพืน้ฐานอื่น เช่น ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ้่ายในการบริหารในการ
ประเมินกระแสเงินสดตามสญัญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้หรือไม่ ธนาคารและบริษัท
ย่อยจะพิจารณาจากเงื่อนไขตามสญัญาของตราสาร ซึ่งครอบคลมุถึงเงื่อนไขที่ส่งผลใหม้ีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินและเวลา
ของกระแสเงินสดซึ่งท าใหไ้ม่เขา้เงื่อนไขหรือไม่  

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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การจดัประเภทใหม่ 

สินทรพัยท์างการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ภายหลังการรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก ยก เวน้สินทรพัยท์างการเงินประเภทตรา
สารหนี ้ในรอบระยะเวลาบญัชีหลงัจากนัน้ธนาคารและบริษัทย่อยจะโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนีเ้ฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยน
โมเดลธุรกิจท่ีเป็นผลมาจากการเปลี่ยนโครงสรา้งของการด าเนินงาน 

หนีส้นิทางการเงนิ 

หนีส้ินทางการเงิน คือ ตราสารท่ีออกและมีภาระผูกพันท่ีจะตอ้งจ่ายคืนเงินตน้หรือจ่ายช าระผลตอบแทนตามท่ีก าหนดใน
สญัญาก่อนการช าระบญัชี 

ธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทหนีส้ินทางการเงินทั้งหมด ยกเวน้ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค า้ประกันทาง
การเงินเป็นหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

2) การดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

การวดัมูลค่า 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ค านวณอย่างปราศจากอคติ ค านึงถึงค่าความน่าจะเป็นถ่วงน า้หนักซึ่งพิจารณาจาก
การประเมินช่วงของผลลพัธท่ี์เป็นไปได้ มลูค่าเงินตามเวลา และขอ้มลูสนับสนุนท่ีมีความสมเหตุสมผลทัง้หมด ซึ่งรวมถึงการ
คาดการณปั์จจยัทางเศรษฐศาสตรม์หภาคในอนาคต 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ ้นค านวณ จาก ผลคูณของค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหนี้จะผิดนัดช าระหนี ้ 
(PD - Probability of default) กับ รอ้ยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้เมื่อลกูหนีผ้ิดนัดช าระหนีต้่อยอดหนี ้(LGD - Loss 
given default) กบั ประมาณการยอดหนีเ้มื่อลกูหนีผ้ิดนดัช าระ (EAD – Exposure at the time of default) 

ปัจจัยทางเศรษฐศาสตรม์หภาคท่ีใช้ในการพยากรณ์เศรษฐกิจในอนาคตถูกรวมอยู่ใน PD LGD และ EAD เมื่อมีความ
เก่ียวขอ้งและระบุไดว่้ามีผลกระทบต่อความเสี่ยงดา้นเครดิต เช่น อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
อตัราดอกเบีย้ และดชันีราคาท่ีอยู่อาศยั ซึ่งธนาคารและบริษัทย่อยอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูภายนอกท่ีน่าเชื่อถือ 

การประมาณจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดร้บัถกูคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงเมื่อเริ่มแรกของสินทรพัยท์างการเงิน  

การจดัชัน้ของการรบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 

ชัน้ที ่1 สนิทรพัย์ทางการเงนิทีไ่ม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ 

สินทรพัยท่ี์เพิ่งรบัรูเ้มื่อเริ่มแรกหรือยงัไม่มีความเสี่ยงดา้นเครดิตท่ีเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญันบัจากวนัท่ีรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก 
หรือ ยังไม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หรือ เครื่องมือทางการเงินท่ีพิจารณาแลว้ว่ามีความเสี่ยงดา้นเครดิตต ่า ณ วนัท่ีรายงาน 
ทั้งนี ้ ไม่รวมสินทรพัย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซือ้หรือเมื่อก าเนิด (POCI) ซึ่งผลขาดทุนด้านเครดิตของ
สินทรพัยท์างการเงินนีแ้สดงถึงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดร้บัจากการผิดนดัช าระหนี้ตลอดอายุสินทรพัยท์างการเงินท่ีคาดไว ้
โดยพิจารณาภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีรายงาน  

232  233ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
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ชัน้ที ่2 สนิทรพัย์ทางการเงนิทีม่ีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ 

การเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตประเมินโดยพิจารณาเปรียบเทียบความเสี่ยงในการผิดนัดช าระ ณ 
วนัท่ีรายงาน กบัความเสี่ยงนบัจากวนัท่ีรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก โดยใชปั้จจยัเชิงปริมาณและปัจจยัเชิงคณุภาพ  

สินทรพัยท์างการเงินท่ีผิดนัดช าระเท่ากับ 30 วันหรือมากกว่า แต่ยังไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าดา้นเครดิตจะถูก
ประเมินว่ามีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต 

ปัจจยัเชิงปริมาณครอบคลมุถึงเกณฑว์นัคา้งช าระ และการเปรียบเทียบตวัชีว้ดัความเสี่ยงที่เกินกว่าระดบัท่ีมีนัยส าคญั ขณะท่ี
ปัจจัยเชิงคุณภาพครอบคลุมถึงการสอบทานปัจจัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิต เช่น เงินให้
สินเชื่อท่ีธนาคารและบริษัทย่อยมีการติดตามเฝ้าระวงัอย่างใกลช้ิด ตัวชีว้ดัอาจรวมถึงผลการด าเนินงานท่ีไม่ดี หรือลกูหนีม้ี
ปัญหาสภาพคล่อง รว่มกบัปัจจยัเชิงคณุภาพอื่นๆ 

ชัน้ที ่3 สนิทรพัย์ทางการเงนิทีม่ีการดอ้ยค่าดา้นเครดติ 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าดา้นเครดิตหรือผิดนัดช าระเงินตน้และ/หรือดอกเบีย้เกินกว่า 90 วัน หรือเมื่อมีความ
เป็นไปไดว่้าลกูหนีจ้ะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้

โดยหลกัฐานท่ีสะทอ้นว่าสินทรพัยท์างการเงิน มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตครอบคลมุถึงเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้
- การประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัส าคญัของผูอ้อกตราสารหรือลกูหนี ้
- การละเมิดเงื่อนไขในสญัญา หรือการคา้งช าระเกินก าหนด 
- มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีผูกู้จ้ะลม้ละลายหรือปรบัโครงสรา้งทางการเงิน 
- สินทรพัยท์างการเงินเปลี่ยนสภาพเป็นสินทรพัยท่ี์ไม่สามารถซือ้ขายคล่องเน่ืองจากผูอ้อกตราสารประสบปัญหาทาง
การเงิน หรือ 

- สินทรพัยท์างการเงินท่ีไดม้าดว้ยราคาท่ีมีส่วนลดจ านวนมากสะทอ้นถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีเกิดขึน้ 

สินทรพัยท์างการเงินชัน้ท่ี 2 และ 3 สามารถปรบัชั้นขึน้ไปเป็นชั้นท่ี 1 เมื่อขอ้บ่งชีใ้นการเป็นสินทรพัยช์ัน้ท่ี 2 และ 3 หมดไป 
สินทรพัยท์างการเงินชัน้ท่ี 2 และ 3 จะรบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ดว้ยจ านวนท่ีคาดว่าจะไม่ไดร้บัจากการผิด
นดัช าระหนีต้ลอดอายสุินทรพัยท์างการเงินท่ีคาดไวจ้ากวนัท่ีรายงาน 

การใชด้ลุยพนิจิของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเครดติ 

การประเมินผลขาดทุนดา้นเครดิตตอ้งใชข้อ้สมมติและการคาดการณปั์จจัยทางเศรษฐศาสตรม์หภาค ซึ่งอาจมีความไม่ชดัเจน
หรือเป็นเหตกุารณท่ี์เพิ่งเกิดขึน้และยงัไม่ไดร้วมในแบบจ าลอง ซึ่งในกรณีท่ีธนาคารและบริษัทย่อยเชื่อว่าเหตุการณน์ัน้จะส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการจ่ายช าระของลูกหนี้ ผู้บริหารจะประมาณการผลขาดทุนนี้เพ่ิม เติมโดยใช้ดุลยพินิจและ
ประสบการณ ์

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของเครือ่งมือทางการเงนิ 

เมื่อเงื่อนไขในสัญญาเดิมของสินทรพัย์ทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงจากความเสี่ ยงดา้นเครดิตและไม่มีการตัดรายการ
สินทรพัยน์ั้น ผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีเกิดขึน้จะรบัรูใ้นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตใน  
งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น ซึ่งส่งผลใหม้ลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยเ์พิ่มขึน้หรือลดลงตาม 

ธนาคารและบริษัทย่อยจะจัดชั้นสินทรพัยแ์ละประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตตามความสามารถในการจ่ายช าระของ
ลกูหนีต้ามเงื่อนไขใหม่  

ส าหรบัลกูหนีป้รบัโครงสรา้งหนีท่ี้มีปัญหาท่ีจดัชัน้อยู่ภายใตช้ัน้ท่ี 3 จะสามารถโอนไปยังชัน้ท่ี 2 เมื่อลกูหนีช้ าระเงินติดต่อกัน
สามงวด และจะถูกปรบัไปยังชั้นท่ี 1 ไดจ้ะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการติดตามอีก 9 เดือน โดยตอ้งไม่มียอดเงินท่ีคา้งช าระใน
บญัช ี

ส าหรบัลกูหนีป้รบัโครงสรา้งหนี้ในเชิงป้องกัน (pre-emptive) ท่ีจัดชั้นอยู่ภายใตช้ั้นท่ี 2 ซึ่งไม่เคยเป็นสินทรพัยด์อ้ยค่าดา้น
เครดิตมาก่อนสามารถโอนไปยังชัน้ท่ี 1 เมื่อลูกหนีส้ามารถช าระเงินติดต่อกันสามงวด หรือเมื่อเชื่อมั่นว่าลูกหนีจ้ะสามารถ
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขใหม่ได้ เมื่อโอนไปยงัชัน้ท่ี 1 อนัดบัความน่าเชื่อถือเมื่อเริ่มแรกจะถูกตัง้ค่าใหม่เป็นค่าความเสี่ยง ณ วนัท่ี
โอนเปลี่ยนชัน้ 

การตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ทางการเงนิทีม่ีการดอ้ยค่าดา้นเครดติและการกลบัรายการดอ้ยค่า 

สินทรพัยท์างการเงินจะถูกพิจารณาว่าไม่สามารถเรียกคืนได้ เมื่อมีการประเมินแลว้คาดว่ามีโอกาสท่ีจะไม่ไดร้บัช าระคืนสูง 
สินทรพัยน์ัน้จะถูกตดัจ าหน่าย และรบัรูผ้ลขาดทุนพรอ้มทัง้กลับรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ ้นในงบก าไร
หรือขาดทนุ 

ถา้มีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ลดลงในรอบระยะเวลาถัดมา จะตอ้งปรบัปรุงการรบัรูก้ารดอ้ย
ค่าดา้นเครดิตท่ีบนัทึกก่อนหนา้นีด้ว้ย เช่น หากมีการปรบัปรุงอนัดบัความน่าเชื่อถือของลกูหนี ้จะตอ้งบนัทึกปรบัปรุงโดยกลบั
รายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในก าไรหรือขาดทนุ 

3) ตราสารอนพุนัธเ์พื่อการบริหารความเสี่ยงและการบญัชีป้องกนัความเสี่ยง 

ตราสารอนพุนัธท่ี์ถือเพื่อการบริหารความเสี่ยง ไดแ้ก่ ตราสารอนพุนัธท่ี์ไม่ไดจ้ดัประเภทเป็นสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีถือไวเ้พื่อคา้ 
ซึ่งตอ้งผ่านการประเมินอย่างต่อเนื่องว่ามีความเก่ียวเน่ืองหรือเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีธนาคารและ
บริษัทย่อยระบวุ่ามีความเสี่ยง 

การป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายตุธิรรม 

การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่ของธนาคารและบริษัทย่อย คือ การป้องกันความเสี่ยงอตัราดอกเบีย้และ
อัตราแลกเปล่ียนด้วยตราสารอนุพันธ์  หลัก ๆ ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบีย้ และสินทรพัย/์หนีส้ินทางการเงินสกลุต่างประเทศ  

234  235ธนาคารกสิกรไทย           
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	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
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เมื่อตราสารอนุพนัธห์รือสินทรพัย/์หนีส้ินทางการเงินถูกก าหนดใหเ้ป็นเครื่องมือท่ีใชป้้องกันความเสี่ยงส าหรบัป้องกันความ
เสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีไดร้บัรูร้ายการแลว้ มูลค่ายุติธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ เครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงและรายการท่ีไดร้บัการป้องกนัความเสี่ยงจากความเสี่ยงที่มีการป้องกนั จะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนทนัที ซึ่งรวมถึง
มลูค่ายตุิธรรมของส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผล 

เมื่อมีการยกเลิกการป้องกันความเสี่ยง มลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีถูกป้องกนัความเสี่ยงจะถือเป็นตน้ทุนใหม่ท่ี
แสดงดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายท่ีจะรบัรูร้ายได/้ค่าใชจ้่ายตามวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงหรือวิธีอื่นท่ีใกลเ้คียง 

การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 

การบริหารจัดการความเสี่ยงในกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นไปตามแนวทางเดียวกับการป้องกันความเสี่ยง
ในมลูค่ายุติธรรม คือ ป้องกันความผนัผวนของเงินท่ีจะรบั/จ่ายในอนาคตท่ีเกิดจากอตัราดอกเบี ้ย และอตัราแลกเปลี่ยนดว้ย
ตราสารอนุพนัธห์ลกั ๆ ไดแ้ก่ สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ท่ีจะเปลี่ยนเงินท่ี
จะรบั/จ่ายใหเ้ป็นจ านวนเงินคงท่ี  

เมื่อตราสารอนุพนัธ์หรือสินทรพัย/์หนีส้ินทางการเงินถูกก าหนดใหเ้ป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันความผนัผวน
ของกระแสเงินสดจากความเสี่ยงเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีมีผลกระทบต่อก าไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงใน
มลูค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะถูกรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงในเงินส ารองส าหรบั
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในส่วนของเจา้ของ การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลจะรบัรูท้ันทีในก าไรหรือขาดทุน จ านวนท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นก าไรหรือ
ขาดทุนเมื่อกระแสเงินสดท่ีไดร้บัการป้องกันความเสี่ยงกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการเดียวกันในงบก าไร
ขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  

ส าหรบัการป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนธนาคารมีการเลือกก าหนดใหก้ารเปลี่ยนแปลงในมลูค่าขององค์ประกอบ
ราคาปัจจุบันของตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น โดยไม่รวมองคป์ระกอบราคาล่วงหน้าหรือส่วนต่างอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเครื่องมื่อท่ีใชป้้องกันความเสี่ยง ซึ่งจะรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะถูกจัด
ประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนเมื่อส่วนท่ีไดร้บัการป้องกันความเสี่ยงกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการ
เดียวกันในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบ
ล่วงหน้าหรือส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นและทยอยตัดจ าหน่ายตลอด
ระยะเวลาท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยงไปยงัก าไรหรือขาดทนุ 

การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทนุสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของธนาคารและบริษัทย่อย คือ การป้องกันความเสี่ยง
อตัราแลกเปลี่ยนในสาขาหรือบริษัทย่อยในต่างประเทศท่ีมีสกุลเงินท่ีใชด้  าเนินงาน แตกต่างจากสกุลเงินบาทท่ีเป็นสกลุเงินท่ี
ใชใ้นการด าเนินงานของธนาคาร โดยเครื่องมือท่ีใชห้ลกั ๆ ไดแ้ก่ สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสินทรพัย/์หนีส้ิน
ทางการเงินสกลุต่างประเทศ 
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เมื่อตราสารอนุพนัธห์รือหนีส้ินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธถ์ูกก าหนดใหเ้ป็นเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงในการป้องกัน
ความเสี่ยงของการลงทุนสทุธิในการด าเนินงานในต่างประเทศ ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของ
เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงจะรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงในส ารองการแปลงค่างบการเงินในส่วนของเจา้ของ 
ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธจ์ะรบัรูท้นัทีในก าไรหรือขาดทนุ จ านวนท่ีรบัรู ้
ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นจะถกูจดัประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทนุเมื่อมีการขายหน่วยงานต่างประเทศ 

ก าไรหรือขาดทุนส่วนท่ีมีประสิทธิผลจากการแปลงค่ารายการเครื่องมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุน
สทุธิในการด าเนินงานในต่างประเทศในส่วนท่ีเกิดจากการแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนทนัที (Spot rate) ใหร้บัรูเ้ขา้ส่วนของ
เจา้ของโดยตรงและแสดงเป็นรายการหกักลบกับผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของสาขาหรือบริษัทย่อยของธนาคารใน
ต่างประเทศในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป จึงจะรบัรูร้ายการดังกล่าวในก าไรหรือ
ขาดทุน ส่วนรายไดห้รือค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ ยนล่วงหนา้ของเครื่องมือทางการเงินท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเสี่ยงกบัอตัราแลกเปลี่ยนปัจจบุนั (Forward Point) จะรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งในก าไรหรือขาดทนุ 

ในส่วนของตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงแบบพลวัต ธนาคารและบริษัทย่อยจะบนัทึกตราสารอนุพันธต์ามเกณฑ์ 
คงคา้ง 

ทั้งนี ้ธนาคารและบริษัทย่อยจะใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเมื่อผ่านการประเมินว่าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและ
สินทรพัย/์หนีส้ินท่ีมีความเสี่ยงมีความสัมพนัธ์ในระดับท่ีก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงนั้น ๆ สามารถหักกลบกันได้
จริง โดยวิธีการประเมินครอบคลุมทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณ เช่น Ratio analysis และเกณฑ์คุณภาพ เช่น การเปรียบเทียบ
รายละเอียดของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและสินทรพัย/์หนีส้ินท่ีมีความเสี่ยง (Critical Term Match) เช่น จ านวนเงินตน้ 
วนัครบก าหนด เพื่อก าหนดจ านวนเงินตน้ของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและสินทรพัย/์หนีส้ินท่ีมีความเสี่ยง (Hedge Ratio) 
โดยธนาคารและบริษัทย่อยติดตามความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ ความไม่มีประสิทธิผลในการ
ป้องกันความเสี่ยงสามารถเกิดขึน้ไดใ้นกรณีท่ีเงื่อนไขของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีมีความเสี่ยงแตกต่างจากเครื่องมื อป้องกัน
ความเสี่ยง เช่น ความแตกต่างจากความเสี่ยงดา้นเครดิตท่ีเกิดจากคู่สญัญาแต่ละราย 

จากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้อ้างอิง ธนาคารยังสามารถใชก้ลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในปั จจุบันต่อไปได้แม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้อา้งอิง เนื่องจากจะมีการปรบัราคาใหเ้ท่ากันในเชิงเศรษฐกิจกบัเงื่อนไขเดิม เช่น การปรบัเพิ่มส่วน
ชดเชย (Spread) ทัง้นี ้ธนาคารและบริษัทย่อยมีการปรบัปรุงความสัมพนัธก์ารป้องกันความเสี่ยงเพื่อใหส้ะทอ้นการก าหนด
อตัราดอกเบีย้อา้งอิงใหม่เป็นความเสี่ยงท่ีไดร้บัการป้องกนัความเสี่ยง และปรบัปรุงค าอธิบายของรายการท่ีไดร้บัการป้องกัน
ความเสี่ยง รวมถึงการปรบัปรุงค าอธิบายของเครื่องมือท่ีใชป้้องกนัความเสี่ยง 

ตราสารอนพุนัธ์เพือ่คา้ 

ตราสารอนุพนัธเ์พื่อคา้ครอบคลมุตราสารอนุพนัธท่ี์ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธเ์พื่อป้องกันความเสี่ยง มลูค่ายตุิธรรมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปจะถกูรบัรูท้นัทีในก าไรหรือขาดทนุ 

236  237ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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4) เงินลงทนุสทุธิ 

เงินลงทนุสทุธิในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 
- ตราสารหนีท่ี้วัดมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยมีการวดัมูลค่าเริ่มแรกดว้ยมลูค่ายุติธรรมบวกตน้ทุนการท าธุรกรรม
ทางตรงที่เพิ่มขึน้และภายหลงัจากการตดัจ าหน่ายตน้ทนุตามวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง 

- ตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น และ 
- ตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

ส าหรบัตราสารหนีท่ี้วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะรบัรู ้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมและ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเวน้รายการดังต่อไปนีซ้ึ่งจะรบัรูใ้นงบก าไร
ขาดทนุในลกัษณะเดียวกบัสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

- ดอกเบีย้รบัโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง 
- ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ การกลบัรายการ และ 
- ก าไรและขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 

เมื่อมีการตดัรายการตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนท่ี
เคยบนัทึกในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น จะถกูจดัประเภทใหม่จากส่วนของผูถื้อหุน้ไปยงัก าไรหรือขาดทุน 

ผลสะสมของก าไรหรือขาดทนุท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของตราสารทนุท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะถูกโอนเขา้ก าไรสะสมเมื่อมีการขาย ส าหรบัรายไดเ้งินปันผล
บนัทึกในก าไรหรือขาดทนุโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง ณ วนัท่ีธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล  

3.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการ  
ดอ้ยคา่ ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

3.5 ทรัพยส์ินรอการขาย 

ทรพัย์สินรอการขายแสดงด้วยราคาทุนท่ีได้มาหรือราคาตลาดแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดยราคาตลาดประมาณจากราคา
ประเมินครัง้ล่าสดุสทุธิจากประมาณการค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการถือครองทรพัยส์ิน 

ทรพัยส์ินรอการขายท่ีตีโอนตามมาตรการสนบัสนุนการรบัโอนทรพัยส์ินหลกัประกนัเพ่ือช าระหนีข้องธนาคารแห่งประเทศไทย มี
เงื่อนไขใหล้กูหนีม้ีสิทธิซือ้คืนในราคาท่ีโอนรวมค่าใชจ้่ายในการดแูลรกัษา ภายในระยะเวลาท่ีตกลงกนั โดยตอ้งไม่เกิน 5 ปีนับจาก
วนัท่ีโอน และลกูหนีม้ีสิทธิเช่าทรพัยส์ินนัน้กลบัไปใชใ้นการประกอบธุรกิจ  

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าทรพัยส์ินรอการขายบนัทึกเป็นรายไดอ้ื่น 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีการประเมินการดอ้ยค่าของทรพัยส์ินรอการขายทุกปี ขาดทนุจากการดอ้ยค่ารบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน  
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ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายทรพัยส์ินรอการขายบนัทึกเป็นรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นหรือค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน
อื่นเมื่อมีการจ าหน่าย 

3.6 ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ ์

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่า 

สนิทรพัย์ทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องกิจการ 

ท่ีดินและอาคารแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมลูค่ายุติธรรมซึ่งก าหนดจากเกณฑก์ารใชง้านของสินทรพัยท่ี์มีอยู่
จริง ณ วนัที่มีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมที่ค  านวณจากมลูค่ายุติธรรมนัน้และค่าเผื่อการดอ้ยค่า สะสมของ
สินทรพัย ์อุปกรณแ์สดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที่เกี่ยวขอ้งกับการไดม้าของสินทรพัย ์ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดหาสินทรพัย์
เพื ่อใหส้ินทรพัยน์ัน้อยู ่ในสภาพที่พรอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ยและการบูรณะ  
สถานที่ตัง้ของสินทรพัยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืมถือเป็นตน้ทุนของสินทรพัย ์การซือ้ลิขสิทธิ์ซอฟทแ์วรที์่เป็นส่วนส าคญัในระบบการ
ท างานของอุปกรณถ์ูกบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของที ่ด ิน อาคารและอ ุปกรณ ์แต่ละรายการที ่ม ีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่เท่าก ันจะถกูบนัทึกเป็นรายการ  
แยกจากกันในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

ก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสทุธิที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายกับ
มลูค่าตามบญัชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และรบัรูเ้ป็นรายไดอ้ื่นหรือค่าใชจ้่ายอื่นในก าไรหรือขาดทุน เมื่อมีการจ าหน่าย
สินทรพัยที์่ตีราคาใหม่ จ านวนเงินที่บนัทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรพัยจ์ะถกูโอนไปยงัก าไรสะสมและไม่รวม
ในการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรพัย์ 

สนิทรพัย์ทีต่รีาคาใหม่  

ธนาคารและบริษัทย่อยไดม้ีการประเมินมลูค่าที่ดินและอาคารโดยผูเ้ชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็น อิสระตาม
หลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหที้่ดินและอาคารแสดงมลูค่าไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคญั
จากมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 

มลูค่าของสินทรพัยส์่วนที่ตีเพิ่มขึน้จะบนัทึกไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นภายใตส้่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์ ยกเวน้
กรณีที่เคยประเมินมลูค่าของสินทรพัยล์ดลงและรบัรูข้าดทุนในก าไรหรือขาดทุนแลว้ จะบนัทึกเฉพาะส่วนที่ตีมลูค่าเพิ่มในครัง้
หลงัท่ีเกินกว่าส่วนท่ีเคยบนัทึกมลูค่าลดลงของสินทรพัยช์ิน้เดียวกัน  

ในกรณีท่ีมลูค่าของสินทรพัยล์ดลงจากการตีราคาใหม่จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรพัยท่ี์เคยบนัทึกไวค้รัง้ก่อนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นของสินทรพัยช์ิน้เดียวกันนัน้ 

ส่วนเกินจากการตีราคาทรพัยส์ินจะถูกตดับญัชีเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยที์่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคา
ของสินทรพัยใ์นราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปปรบัเพิ่มบญัชีก าไรสะสม  

238  239ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      
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รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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รายจ่ายฝ่ายทุนทีเ่กิดขึน้ภายหลงั 

รายจ่ายท่ีเกิดขึน้ภายหลงัท่ีเก่ียวขอ้งกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์จะถูกบนัทึกเพิ่มในบญัชีของสินทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง หากมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าธนาคารและบริษัทย่อยจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรพัยด์งักล่าวและสามารถวัด
มลูค่าตน้ทุนรายการนัน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีท่ีไม่เขา้เงื่อนไขขา้งตน้จะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีเกิดขึน้ 

ค่าเสือ่มราคา 

ค่าเสื่อมราคาค านวณจากมลูค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ์ซึ่งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรพัย์หรือตน้ทุนใน
การเปล่ียนแทนอื่น หกัด้วยมลูค่าคงเหลือของสินทรพัย์ 

ค่าเสื่อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายุการใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของ
สินทรพัยแ์ต่ละรายการ   

อาคารที่ไดม้าก่อนเดือนกรกฎาคม 2539 ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยวิธีมลูค่าตน้ทุนคงเหลือ (Declining Balance Method) 
อาคารและอุปกรณ ์ท่ีไดม้าตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2539 ค่าเสื่อมราคาค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรง อายุการใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสินทรพัยแ์ต่ละประเภทมีดงันี้ 

อาคาร  10-50 ปี 
อาคารท่ีสรา้งบนท่ีดินเช่า  ตามอายุสญัญาเช่า 
อุปกรณ ์เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ เครื่องใชส้  านกังานและยานพาหนะ 3-20 ปี 
สิทธิการใชส้ินทรพัย ์  ตามอายุสญัญาเช่า 

วิธีการค านวณค่าเสื่อมราคา อายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์และมลูค่าคงเหลือของสินทรพัยม์ีการทบทวนทกุปีและปรบัปรุง
ตามความเหมาะสม  

3.7 ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่น 

ค่าความนยิม 

ค่าความนิยมที่ไดม้าจากการซือ้กิจการของบริษัทย่อยแสดงรวมอยู่ในค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน การวดัมลูค่า  
ค่าความนิยม ณ วนัท่ีซือ้แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 การวดัมลูค่าค่าความนิยมในภายหลงัวดัดว้ยราคาทุนหกั
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.8 

สนิทรพัย์ไม่มีตวัตนอืน่ ๆ 

สินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตนอื่นท่ีมีอายุการใชง้านจ ากัดแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม  
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รายจ่ายฝ่ายทนุทีเ่กิดขึน้ภายหลงั 

รายจ่ายที่เกิดขึน้ภายหลงัจะบนัทึกเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่ธนาคารและบริษัทย่อยจะไดร้บั
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการดงักล่าวและสามารถวดัมลูค่าตน้ทุนของรายการนัน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีท่ี
ไม่เขา้เงื่อนไขขา้งตน้จะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีเกิดขึน้ 

ค่าตดัจ าหน่าย 

ค่าตัดจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุนค านวณโดยวิธีเสน้ตรง  ซึ่งส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบและระยะเวลาท่ี
คาดว่าจะไดร้บัประโยชนใ์นอนาคตจากสินทรพัยน์ัน้ ซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมื่อสินทรพัย์
นัน้พรอ้มที่จะใหป้ระโยชน ์อายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัย ์แต่ละประเภทมีดงันี ้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 5-15 ปี 
ค่าใบอนญุาตท่ีปรกึษาทางการเงิน 10 ปี 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนท่ี์ไม่ทราบแน่นอนจะถกูประเมินการดอ้ยค่าอย่างมีระบบ ณ วนัท่ีรายงาน 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดร้บัประโยชน ์และมลูค่าคงเหลือจะถูกทบทวนทุกปีและปรบัปรุงตามความเหมาะสม  

3.8  การด้อยค่าของสินทรัพยท์ี่ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรพัยต์ามบญัชีของธนาคารและบริษัทย่อยไดร้บัการทบทวน ณ วนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมี
ขอ้บ่งชีก้ารดอ้ยค่าจะท าการประมาณมลูค่าของสินทรพัยท่ี์คาดว่าจะไดร้บัคืน ส าหรบัค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีมี
อายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พรอ้มใชง้าน มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนจะถูกประมาณในช่วงเวลาเดียวกันของ
แต่ละปี  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรูเ้มื่อมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์หรือมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดสงูกว่า
มลูค่าที่จะไดร้บัคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่เมื่อมีการกลบัราย การการประเมินมลูค่าของ
สินทรพัย์เพิ่มของสินทรพัยช์ิน้เดียวกันท่ีเคยรับรูใ้นส่วนของเจ้าของและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนีจ้ะรบัรูใ้นส่วนของ
เจา้ของ 

การค านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 

มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยที์่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน หมายถึง มลูค่าจากการใชข้องสินทรพัยห์รือมลูค่ายตุิธรรม
ของสินทรพัยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมินมลูค่าจากการใชข้องสินทรพัยค์  านวณโดย 
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดร้บัในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง ถึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้
สะทอ้นมลูค่าที่อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี ่ยงที่มีต่อสินทรพัย ์ส  าหรบัสินทรพัยที์่ไม่
ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัโดยอิสระจากสินทรพัยอ์ื่น จะพิจารณามลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนรวมกับหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด
เงินสดท่ีสินทรพัยน์ัน้เก่ียวขอ้งดว้ย 

240  241ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
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การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรบัปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท่ี์ ไม่ใช่สินทรพัย์
ทางการเงินที่เคยรบัรูใ้นงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเ้รื ่องการดอ้ยค่าหรือไม่และจะถู กกลบั
รายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชใ้นการค านวณมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบั
รายการเพียงเท่าที่มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่เกินกว่ามลูค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือน
หน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.9 สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบัญชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ตามวตัถุประสงคใ์นการน าเสนองบการเงินและจ านวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใช้
อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้ับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ 
วนัท่ีรายงาน 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษี ท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีธนาคารและบริษัท
ย่อยคาดว่าจะไดร้บัผลประโยชนจ์ากสินทรพัยห์รือจะจ่ายช าระหนีส้ินตามมลูค่าตามบญัชี ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ธนาคารและบริษัทย่อยตอ้งค านึงถึงผลกระทบของสถานการณท์างภาษีท่ีไม่แน่นอนในการก าหนดมลูค่าของภาษีเงินได ้ธนาคาร
และบริษัทย่อยเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรบัภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ภาษีเงินได้คา้งจ่ายเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี ประสบการณ์ในอดีต และการตัดสินใจเก่ียวกับ
เหตกุารณใ์นอนาคต  ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง 

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบรายการได้เมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันมาหกักลบกับหนีส้ินภาษี เงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภาษีเงินไดนี้ป้ระเมิน
โดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรบัหน่วยภาษีเดียวกนั 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีจะบนัทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกับการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกสิน้รอบ
ระยะเวลารายงานและปรบัลดลงเท่าท่ีผลประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

3.10 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม การตัดจ าหน่ายค านวณด้วยวิธีเสน้ตรงตามอายุสัญญาเช่า และรบัรูเ้ป็น
ค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน 
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3.11 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุไดแ้ก่ อาคารและพืน้ท่ีเพื่อใหเ้ช่าของธนาคารและบริษัทย่อย วดัมลูค่าเมื่อเริ่มแรกดว้ยราคาทุนและ
วดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยอ์ื่นสทุธิ การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของอาคาร
และพืน้ท่ีเพื่อใหเ้ช่าดงักล่าวรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ  

3.12 ประมาณการหนีส้ิน 

ประมาณการหนีส้ ินจะรบัรูเ้มื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระหนีส้ินตามกฎหมายที่เกิดขึน้ในปัจจุบนั อนัเป็นผลมาจาก
เหตุการณใ์นอดีตซึ่งสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้ง
ถูกจ่ายไปเพื ่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว หากมลูค่าของเงินตามระยะเวลามีผลกระทบต่อประมาณการหนีส้ ินอย่างมี
สาระส าคญั ประมาณการหนีส้ินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนั
ก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหนีสิ้น  

ประมาณการหนีส้ินส าหรบัภาระผูกพนัวงเงินสินเชื่อและสญัญาค า้ประกันวงเงินที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
พิจารณาโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกับรายการท่ีมีความเสี่ยงดา้นเครดิต  

ธนาคารและบริษัทย่อยทบทวนประมาณการหนีสิ้นอย่างสม ่าเสมอ และบนัทึกการเปล่ียนแปลงประมาณการหนีสิ้นโดยการเพิ่ม
หรือลดค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น 

3.13 ผลประโยชนพ์นักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

รบัรูม้ลูค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุนเมื่อพนกังานท างานให ้

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงิน 

โครงการสมทบเงิน เป็นโครงการผลประโยชนท่ี์ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนไปยงักองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพท่ีเป็นอีกกิจการแยกต่างหาก โดยธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบ
เพิ่มเติม จ านวนท่ีธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงานท างานให้
ธนาคารและบริษัทย่อย 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชนท์ีก่ าหนดไว ้

ตามกฎหมายแรงงานและนโยบายการจา้งงานของธนาคารและบริษัทย่อย พนักงานทุกคนจะไดร้บัเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ 

ธนาคารและบริษัทย่อยค านวณประมาณการหนีส้ินจากภาระผูกพนัท่ีก าหนดในแผนการจ่ายชดเชย ซึ่งไดน้ าขอ้มลูทางสถิติมาเป็น
ปัจจยัในการประมาณจ านวนผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีพนักงานจะไดร้บัจากการท างานในปีปัจจุบนัและปีก่อน ๆ และคิดลดเพื่อให้
เป็นมลูค่าปัจจบุนั โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลที่มีระยะเวลาครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาครบก าหนดจ่ายช าระ
ของหนีส้ินจากภาระผูกพนัโดยประมาณ ผลประโยชนต์อบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุค านวณตามวิธี Projected Unit Credit 

242  243ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
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Method โดยนักคณิตศาสตรป์ระกันภยั โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของประมาณการหนีส้ิน และรบัรูค้่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกับค่าตอบแทน
พนกังานเกษียณอายใุนส่วนของตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทนุดอกเบีย้เป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนักงานในก าไรหรือขาดทนุ 

ก าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัจากการปรบัขอ้สมมติรบัรูท้ัง้จ านวนในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น
ในงวดท่ีเกิด 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนข์องโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกับการ
บริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุทนัที ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูก้  าไร
และขาดทนุจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นักงานเมื่อเกิดขึน้ 

3.14 หนีส้ินจากสัญญาประกันภัย 

(ก) การจดัประเภทของสญัญาประกนัภยัและสญัญาลงทนุ  

บริษัทย่อยไดอ้อกสญัญาซึ่งมีการโอนความเสี่ยงดา้นการรบัประกันภยั หรือทัง้ความเสี่ยงดา้นการรบัประกันภยัและความ
เสี่ยงทางการเงิน 

สญัญาประกนัภยั คือ สญัญาท่ีอยู่ภายใตเ้งื่อนไข ซึ่งบริษัทย่อยรบัความเสี่ยงดา้นการรบัประกันภยัท่ีมีนัยส าคญัจากผูเ้อา
ประกันภัยโดยตกลงจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกันภัยหรือผูร้บัประโยชนอ์ื่น หากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่
แน่นอนท่ีระบไุว ้(เหตกุารณท่ี์เอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อาประกนัภยั ทัง้นี ้เมื่อสญัญาถกูจดัประเภทเป็น
สญัญาประกนัภยัแลว้ สญัญาดงักล่าวยงัคงเป็นสญัญาประกันภยัตลอดเวลาท่ีเหลือของสญัญานัน้ ๆ แมว่้าความเสี่ยงดา้น
การรบัประกนัภยัจะลดลงอย่างมีนยัส าคญัในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

บริษัทย่อยได้นิยามความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยท่ีมีนัยส าคัญว่าเป็นโอกาสภายใต้สถานการณ์ใด  ๆ ท่ีการจ่าย
ผลประโยชนใ์นกรณีท่ีเกิดเหตกุารณท่ี์เอาประกนัภยัจะมีจ านวนเงินมากกว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
การจ่ายผลประโยชนห์ากไม่มีเหตกุารณท่ี์เอาประกันภยัเกิดขึน้  

สญัญาการลงทนุ คือ สญัญาท่ีไดโ้อนความเสี่ยงทางการเงินซึ่งไม่มีความเสี่ยงดา้นการรบัประกนัภยัท่ีมีนัยส าคญั  

บริษัทย่อยมีการออกเฉพาะสญัญาประกนัภยั 

ทัง้นี ้บริษัทย่อยไม่ไดท้ าการแยกองคป์ระกอบของสญัญาประกันภยั เนื่องจากนโยบายการบญัชีของบริษัทย่อยก าหนดให้
บริษัทย่อยรบัรูร้ายได ้และค่าใชจ้่ายจากสญัญาประกนัภยั ทัง้จ านวนในก าไรหรือขาดทุน  

(ข) การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าของหนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั  

ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาว  

ส ารองประกันภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาวเป็นหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนแ์ละค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งจะถูกบันทึกเมื่อรบัรูเ้บีย้ประกันภัย และปรับลดเมื่อเกิดรายการผลประโยชน์และค่าสินไหม
ทดแทน ส ารองดงักล่าววดัมลูค่าโดยใชส้มมติฐานซึ่งไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของกรมธรรมป์ระกันภยัท่ีมีผลบงัคบัอยู่
และค านวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกันภยัภายในของบริษัทย่อย โดยใชวิ้ธีส  ารองประกันภัยแบบเบีย้ประกันภยัสุทธิ จาก

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

36 

สมมติฐานซึ่งเก่ียวขอ้งกับ อตัรามรณะ อัตราทุพพลภาพ และอตัราดอกเบีย้คิดลด การเปลี่ยนแปลงของส ารองประกันภัย
ส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาวจะถกูรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

ส ารองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนคา้งจ่าย  

ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามมลูค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่ ไดร้บัแจง้แต่
ยงัไม่ไดช้ าระ ณ วนัท่ีรายงาน นอกจากนี ้บริษัทย่อยยงัไดพ้ิจารณาประมาณการค่าสินไหมทดแทนส าหรบัความเสียหายท่ี
เกิดขึน้แลว้แต่ยงัไม่ไดร้บัรายงาน โดยอาศยัประสบการณแ์ละขอ้มลูในอดีตของบริษัทย่อย ผลต่างระหว่างมลูค่าประมาณ
การค่าสินไหมทดแทนกบัค่าสินไหมทดแทนท่ีจ่ายจริงจะบนัทึกรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนของปีถดัไป 

ส ารองเบีย้ประกนัภยั  

ส ารองเบีย้ประกันภัย คือ ส ารองเบีย้ประกันภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้เป็นมูลค่าคงเหลือของเบีย้ประกันภยัรบัของสัญญา
ประกนัภยัระยะสัน้ตามระยะเวลาคุม้ครองที่เหลืออยู่ 

(ค) การทดสอบความเพยีงพอของหนีส้นิ  

บริษัทย่อยทดสอบความเพียงพอของหนีส้ินโดยเปรียบเทียบกับประมาณการปัจจบุนัของกระแสเงินสดรวมในอนาคตท่ีเกิด
จากสญัญาโดยใชส้มมติฐานท่ีเป็นปัจจบุนักบัมลูค่าตามบญัชีรวมของหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัก่อนการประกันภยัต่อ  

หนีส้ินส่วนท่ีไม่เพียงพอจะถูกบันทึกเพิ่ม เมื่อส ารองท่ีค านวณโดยใชวิ้ธีส  ารองประกันภัยแบบเบีย้ประกันภัยรวมมากกว่า
หนีส้ินท่ีค านวณโดยใชวิ้ธีส  ารองประกันภยัแบบเบีย้ประกันภยัสทุธิ อย่างไรก็ตาม การทดสอบความเพียงพอของหนีส้ินจะ
พิจารณาหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัทัง้หมด ซึ่งรวมถึงส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย และส ารอง
เบีย้ประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีผลบงัคบั ณ วนัท่ีรายงาน 

สมมติฐานท่ีใช้ในวิธีส  ารองเบีย้ประกันแบบเบีย้ประกันภัยรวมเป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั เรื่อง การประเมินราคาทรพัยสิ์นและหนีสิ้นของประกันชีวิต พ.ศ. 2554 ยกเวน้อัตรา
ดอกเบีย้คิดลดซึ่งบริษัทย่อยไดใ้ชอ้ตัราดอกเบีย้ท่ีปราศจากความเสี่ยง ณ ปัจจบุนัท่ีไดป้รบัปรุงแลว้ ส  าหรบัวตัถุประสงคเ์พื่อ
การทดสอบความเพียงพอของหนีส้ินตามที่ไดป้ฏิบตัิโดยทั่วไปในอตุสาหกรรม 

3.15 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีส้ิน 

มลูค่ายุติธรรม คือ ราคาท่ีจะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจ่ายช าระเพื่อโอนหนีส้ินระหว่างผูม้ีส่วนร่วมในตลาดหลัก ณ วันท่ี 
วดัมลูค่า ในกรณีไม่มีตลาดหลกั จะใชต้ลาดท่ีไดเ้ปรียบมากท่ีสดุซึ่งธนาคารและบริษัทย่อยสามารถเขา้ถึงตลาดไดใ้นวนัท่ีวดัมลูค่า  

ธนาคารและบริษัทย่อยประเมินมลูค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินภายใตส้มมติฐานว่าทรพัยสิ์นนัน้จะ
สรา้งประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจไดส้งูสดุ 

การโอนเปลี่ยนล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมจะเกิดขึน้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาหรือระดบัการสงัเกตไดข้องขอ้มลูที่ใชใ้นการ
วดัมลูค่ายตุิธรรม 

244  245ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
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ธนาคารและบริษัทย่อยวดัมลูค่ายตุิธรรมโดยใชล้  าดบัชัน้มลูค่ายตุิธรรมซึ่งสะทอ้นความมีสาระส าคญัของขอ้มลูที่ใชใ้นการประเมิน
มลูค่าดงันี ้

ระดบั 1 อา้งอิงราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินอย่างเดียวกนั 

ระดบั 2 อา้งอิงจากขอ้มูลอื่นท่ีสังเกตได้ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มท่ีนอกเหนือจากขอ้มูลในระดับ 1 ของสินทรพัยห์รือ
หนี้สินอย่างเดียวกัน รวมถึงราคาเสนอซือ้ขายไม่ว่าในตลาดท่ีมีหรือไม่มีสภาพคล่องของเครื่องมือทางการเงินท่ี
คลา้ยคลงึกนั หรือจากเทคนิคการประเมินมลูค่าโดยใชข้อ้มลูที่สงัเกตไดโ้ดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม 

ระดบั 3 อา้งอิงขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้ซึ่งรวมถึงกรณีวดัมลูค่าของสินทรพัยห์รือหนีส้ินจากเทคนิคการประเมินมลูค่า โดย
ไม่ไดใ้ชข้อ้มลูที่สงัเกตไดแ้ละขอ้มลูนัน้มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อมลูค่ายตุิธรรม 

ในส่วนของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินท่ีอา้งอิงอัตราดอกเบีย้ใหม่จากผลกระทบของการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้
อา้งอิงจะจดัอยูใ่นระดบั 2 

3.16 ตราสารอื่นทีม่ีลักษณะคล้ายทุน 

ตราสารอื่นท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ เมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวในการไถ่
ถอนตราสารก่อนก าหนดตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นข้อก าหนดของตราสาร และมีสิทธิเลื่อนการจ่ายช าระผลตอบแทนโดยไม่จ ากัด
ระยะเวลาและจ านวนครัง้ และการจ่ายช าระผลตอบแทนนัน้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร ดงันัน้การจ่ายช าระผลตอบแทนจะ
ถือเสมือนการจ่ายเงินปันผลและจะรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของเจา้ของ เมื่อมีภาระในการจ่ายช าระผลตอบแทนเกิดขึน้ การจ่ายช าระ
ผลตอบแทนรบัรูใ้นงบกระแสเงินสดในลกัษณะเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

3.17 รายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

รายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้รับรูใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงคืออัตรา ท่ีใช ้
คิดลดประมาณการการรบั/จ่ายช าระเงินตน้และดอกเบีย้ โดยไม่รวมความเสี่ยงดา้นเครดิตตลอดอายุท่ีคาดไวข้องเครื่องมือทาง
การเงินเพื่อใหไ้ดม้ลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัยท์างการเงินหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหนีส้ินทางการเงิน  

การค านวณอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงธนาคารและบริษัทย่อยไดร้วมตน้ทุนและค่าธรรมเนียมท่ีรบั/จ่าย ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการ
ไดม้าหรือออกสินทรพัยท์างการเงินหรือหนีส้ินทางการเงิน 

จากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้อ้างอิง อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของสินทรพัยห์รือหนีส้ินทางการเงินท่ีอา้งอิงอัตราดอกเบีย้ใหม่มี
ลกัษณะเหมือนการค านวณอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงของสญัญาท่ีอา้งอิงอตัราดอกเบีย้ลอยตัวตามปกติ ทัง้นี ้ในวนัแรกของสญัญา
ท่ีมีการเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้อ้างอิงและอัตรานั้นเริ่มมีผล จะมีการค านวณอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงใหม่ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากความเสี่ยงเครดิตท่ีสงูขึน้ (Modification) เนื่องจากเป็นการปรบัปรุงในเชิงเศรษฐกิจใหเ้ท่ากันกับเงื่อนไข
เดิม (Economically equivalent) เช่น การปรบัเพิ่มส่วนชดเชย (Spread) 

ราคาทนุตดัจ าหน่ายของเครื่องมือทางการเงิน คือ มลูค่าของสินทรพัยท์างการเงินหรือหนีส้ินทางการเงินท่ีรบัรูเ้มื่อเริ่มแรก หกัดว้ย
การจ่ายช าระคืนเงินตน้ บวกหรือหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมท่ีค านวณโดยใชวิ้ธีอัตราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ของส่วนต่างระหว่างมลูค่า
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รบัรูเ้มื่อเริ่มแรกและมูลค่า ณ วันสิน้สุดสัญญา และปรบัปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตส าหรับกรณีของสินทรพัยท์าง
การเงิน  

มูลค่าตามบัญชีขั้นตน้ของสินทรพัยท์างการเงิน คือ ราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรพัยท์างการเงินก่อนปรบัปรุงดว้ยค่าเผื่อผล
ขาดทนุดา้นเครดิต 

การค านวณรายไดด้อกเบีย้และค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 

ในการค านวณรายได้และค่าใชจ้่ายดอกเบีย้  อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงจะถูกปรบัใชก้ับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรพัย์ทาง
การเงินท่ีไม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หรือราคาทนุตดัจ าหน่ายของหนีส้ินทางการเงิน อย่างไรก็ตามส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรบัรูเ้มื่อเริ่มแรก รายไดด้อกเบีย้จะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงกับราคาทุนท่ีตัด
จ าหน่ายของสินทรพัยท์างการเงิน หากสินทรพัยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไปการค านวณรายไดด้อกเบีย้จะเปลี่ยนกลบัไป
ค านวณจากมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัยท์างการเงิน  

การแสดงรายการ 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นรวมถึง 
- ดอกเบีย้ของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายท่ีค านวณดว้ยวิธีอัตรา
ดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง 

- ดอกเบีย้ของตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ค านวณดว้ยวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง 
- ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธเ์พื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีมีคุณสมบตัิตามท่ี
ก าหนดในการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดของความผันผวนของกระแสเงินสดของดอกเบีย้ ในช่วงเวลาเดียวกับ
กระแสเงินสดที่ไดร้บัการป้องกนัความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อรายไดห้รือค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ และ 

- ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธเ์พื่อการป้องกันความเสี่ยงท่ีมีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนดไวใ้นการป้องกนัความเสี่ยงมลูค่ายตุิธรรมของความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบีย้ 

3.18 รายได้และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายธรรมเนียมและบริการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการไดม้าหรือออกสินทรพัยท์างการเงินหรือหนีส้ินทางการเงิน
รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงแสดงไวใ้นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการอื่นจะรบัรูเ้มื่อลกูคา้ไดร้บับริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงสิ่งตอบแทนท่ีธนาคารและบริษัทย่อย
คาดว่าจะมีสิทธิไดร้บัและมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการใหบ้ริการเพื่อประเมินจังหวะเวลาในการรบัรู ้
รายได ้ 
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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3.19 การรับรู้รายได้เบีย้ประกันภัยรับสุทธิ  

สญัญาประกนัภยัระยะสัน้  

เบีย้ประกนัภยัรบัถกูรบัรู ้ณ วนัท่ีกรมธรรมม์ีผลบงัคบั และแสดงมลูค่าก่อนค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ  

เบีย้ประกันภยัท่ีถือเป็นรายไดป้ระกอบดว้ยเบีย้ประกันภัยรบั และการเปลี่ยนแปลงในส ารองเบีย้ประกันภยัท่ียังไม่ถือเป็นรายได ้
และถกูรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามสดัส่วนตลอดระยะเวลาความคุม้ครอง  

สญัญาประกนัภยัระยะยาว  

เบีย้ประกันภัยปีแรกรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดร้บัช าระเบีย้ประกันภัย และกรมธรรมป์ระกันภยัไดร้บัการอนุมัติ ส  าหรบัเบีย้ประกันภัย  
ปีต่อรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อถึงก าหนดช าระ และถกูประมาณการโดยพิจารณาถึงกรมธรรมท่ี์ขาดผลบงัคับจากประสบการณข์องบริษัท
ย่อยในอดีต ทัง้นี ้เบีย้ประกนัภยัปีแรก และเบีย้ประกนัภยัปีต่อแสดงมลูค่าก่อนค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ  

เบีย้ประกนัภยัรบัล่วงหนา้ยงัไม่รบัรูเ้ป็นรายไดจ้นกว่ากรมธรรมน์ัน้ถึงวนัท่ีครบก าหนดช าระ 

3.20  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 

ค่าจา้ง และค่าบ าเหนจ็  

ค่าจา้ง และค่าบ าเหน็จรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการ  

ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยั และค่าสนิไหมทดแทน  

ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกันภัย และค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ยผลประโยชน ์ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ้่ายใน
การจัดการค่าสินไหมทดแทนในระหว่างปีสทุธิดว้ยการรบัคืนจากการรบัช่วงสิทธิ และการเปลี่ยนแปลงในประมาณการของสินไหม
ทดแทนจากสัญญาประกันภัยระยะสัน้ ทั้งนี ้ ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกันภยัและค่าสินไหมทดแทนดงักล่าวจะถูกรบัรู ้
เป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการหรือเมื่อไดร้บัการอนมุตัิ 

3.21 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดส้  าหรบัปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบันและภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตัด
บญัชีรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของ
เจา้ของ หรือก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรบัปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปีก่อน ๆ 

3.22 ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณจากก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของธนาคารหกัผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลกัษณะคลา้ยทุนหลงัหกั
ภาษีเงินไดแ้ละหารดว้ยจ านวนหุน้สามญัถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอก  

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

40 

3.23 ตราสารทางการเงินแบบผสมส าหรับหนีส้ินทางการเงิน 

ตราสารทางการเงินแบบผสม (Hybrid Instruments) ส าหรับหนี้สินทางการเงิน ประกอบดว้ยตราสารทางการเงินหลักท่ี
ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์(Host Contract) และตราสารอนุพนัธแ์ฝง (Embedded Derivative) ธนาคารบนัทึกตราสารทางการเงิน
หลกัโดยใชห้ลกัการบญัชีตามประเภทของตราสารทางการเงินหลกั และบนัทึกแยกตราสารอนุพนัธแ์ฝงออกจากตราสารทาง
การเงินหลกั โดยวดัมลูค่าตราสารอนุพนัธแ์ฝงดว้ยมลูค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างตราสาร
ทางการเงินหลกัและตราสารอนุพนัธแ์ฝง เมื่อเขา้เงื่อนไขทุกขอ้ดงันี้ 

1. ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของตราสารทางการเงินหลกัและตราสารอนพุนัธแ์ฝงไม่มีความสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ิด 
2. ตราสารอนุพนัธแ์ฝงท่ีแยกออกมาตอ้งมีคุณลกัษณะครบถว้นของตราสารอนุพนัธ์ และ 
3. ตราสารทางการเงินแบบผสมไม่ไดถ้กูวดัดว้ยมลูค่ายติุธรรม ในก าไรหรือขาดทุน 

ในกรณีท่ีไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ธนาคารจะบันทึกบัญชีตราสารทางการเงินแบบผสมโดยไม่แยกตราสารอนุพันธ์แฝง และใช้
หลกัการบญัชีตามประเภทของตราสารทางการเงินหลกั  

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธแ์ฝงท่ีแยกออกจากตราสารทางการเงินหลกัจะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน  

ธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธแ์ฝง (Structured Notes) เป็นตราสารทางการเงินแบบผสมประเภทหน่ึงท่ีประกอบดว้ยตราสาร
ทางการเงินประเภทเงินกู้ยืม (Host Contract) และตราสารอนุพันธ์แฝง (Embedded Derivative) ธนาคารมีแนวทางบริหาร
จัดการเพื่อรองรบัการท าธุรกรรมเงินกู้ยืมท่ีมีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) และมีการบันทึกบัญชีและประเมินมูลค่ายุติธรรมท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (TFRS 9) โดยธนาคารสามารถเลือกจัดประเภทหนีส้ินทางการเงินท่ี
ก าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรมเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงันี ้

1. เป็นเครื่องมือส าหรบัขจัดหรือลดความผนัผวนของก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากวิธีการบัญชีท่ีต่ างกันในการวดัมลูค่าหรือ
รบัรูส้ินทรพัยห์รือหนีส้ินทางการเงินอย่างมีสาระส าคญั 

2. เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงหรือการลงทนุเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
- นโยบายบริหารความเสี่ยงหรือการลงทนุท่ีธนาคารก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร และ 
- แนวทางการประเมินผลกลุ่มสินทรพัยห์รือหนีส้ินทางการเงินบนพืน้ฐานของมลูค่ายตุิธรรม 

3. เป็นตราสารการเงินท่ีมีอนุพันธ์แฝงท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดจากตราสารนั้นอย่างมีสาระส าคัญและเข้า
เงื่อนไขการบนัทึกแยกตราสารอนพุนัธแ์ฝงออกจากตราสารทางการเงินหลกั 

การเปลี่ยนแปลงของมลูค่ายุติธรรมจะรบัรูผ้่านก าไรหรือขาดทุนทัง้จ านวน โดยแสดงเป็นรายการก าไรขาดทุนสทุธิจากหนีส้ินทาง
การเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมคู่กับหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงิน และเมื่อจัดประเภทเป็นหนีส้ินทางการเงินท่ี
ก าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรมแลว้จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนประเภทเพื่อรบัรูร้ายการด้วยหลกัการบญัชีอื่นไดอ้ีก 

ทั้งนี ้หากธนาคารไม่เลือกหรือไม่สามารถจัดประเภทหนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามเงื่อนไขขา้งตน้ 
ธนาคารจะด าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาตราสารทางการเงินแบบผสม  

248  249ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
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การรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันแรกที่ท ารายการ (Day One Profit or Loss) ส าหรบัตราสาร
อนุพนัธเ์พื่อคา้ ธนาคารรบัรูก้  าไร/ขาดทุนจากการวดัมลูค่ายุติธรรม ณ วนัแรกท่ีท ารายการในก าไรหรือขาดทุนทนัที กรณีท่ีมลูค่า
ยตุิธรรมไดม้าจากขอ้มลูท่ีหาไดจ้ากตลาด (Observable Market Data) หรือรายการอื่นท่ีมีลกัษณะเทียบเท่า หรือราคาท่ีค านวณ
จากแบบจ าลอง (Valuation Technique) ซึ่งใชข้อ้มลูท่ีอา้งอิงจากตลาดในการค านวณ ส าหรบัตราสารทางการเงินแบบผสมและ
ส าหรับตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าท่ีมูลค่ายุติธรรมไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว (Unobservable Market) ธนาคารทยอยรับรูก้  าไร/
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันแรกท่ีท ารายการด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาหรือวิธีอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
(Effective Interest Rate) จนกว่าจะเขา้หลักเกณฑ์ Observable Market Data จึงจะรบัรูก้  าไร/ขาดทุนส่วนท่ีเหลือทั้งจ านวนใน
ก าไรหรือขาดทนุ 

3.24 รายการสินทรัพยแ์ละหนีส้ินทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ  
1. การแปลงค่ารายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศบนัทึกเป็นสกุลเงินหลกัท่ีธนาคาร สาขาในต่างประเทศและบริษัทย่อย
นัน้ ๆ ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ีรายงานของสินทรพัยท่ี์เป็นตวั
เงินและหนีส้ินท่ีเป็นตัวเงินจะแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันัน้ ส  าหรบัรายการสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีรบัรูด้ว้ยราคาทุนจะแปลงค่าเป็นสกุล
เงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยกเวน้รายการสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไม่เป็นตัวเงินท่ีถูก
ป้องกนัความเสี่ยงในมลูค่ายตุิธรรมที่จะมีการแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนอา้งอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน ในกรณีการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรพัย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศรบัรูก้  าไรหรือ
ขาดทนุจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศในส่วนของเจา้ของและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

2. การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 

งบแสดงฐานะทางการเงินของสาขาในต่างประเทศท่ีสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานไม่ใช่สกุลเงินบาทแปลงค่าเป็นสกุลเงิน
บาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันท่ีรายงาน ส าหรบังบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของสาขาของธนาคารในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนอา้งอิงตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของสาขาของธนาคารในต่างประเทศใหร้บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล ะแสดงเป็น
รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของเจา้ของ 
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3.25 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการด าเนินงาน จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึน้จากส่วนงาน
ด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล ส าหรบัรายการท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการตัดสินใจดา้นการ
ด าเนินงานแยกตามส่วนงานไดแ้สดงไวเ้ป็นยอดรวม 

รายงานทางการเงินจ าแนกตามภมูิศาสตรแ์สดงตามธุรกรรมของธนาคารและบริษัทย่อยท่ีเกิดขึน้ในประเทศและต่างประเทศ 

3.26 สัญญาเช่า 

สญัญาเช่าท่ีธนาคารและบริษัทย่อยเป็นผูเ้ช่า และมีสิทธิในการควบคุมการใชส้ินทรพัยท่ี์ระบุไดส้  าหรบัช่วงเวลาหน่ึงจะรบัรูส้ิทธิ
การใชส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล และทยอยตดัจ าหน่ายสิทธิการใชส้ินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรง
และบนัทึกค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ดว้ยวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงไปตลอดอายสุญัญา ยกเวน้สญัญาเช่าระยะสัน้หรือสินทรพัยอ์า้งอิงท่ีมี
มลูค่าต ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญา  

สญัญาเช่าท่ีธนาคารและบริษัทย่อยเป็นผูใ้หเ้ช่า และไดโ้อนความเสี่ยงและผลตอบแทนทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึง
ไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิงไปใหแ้ก่ผูเ้ช่าจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน ซึ่งจะรบัรูล้กูหนีส้ญัญาเช่าเงินทุน ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่ม
มีผล และทยอยรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงไปตลอดอายุสญัญา และสญัญาเช่าท่ีไม่มีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิงไปใหแ้ก่ผูเ้ช่าจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ซึ่งจะรบัรูร้ายไดค้่าเช่า
โดยใชเ้กณฑค์งคา้ง 
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	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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4 การรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซือ้ 

เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริษัทไดม้าซึ่งอ านาจควบคุมในธนาคารแมสเป้ียน (PT Bank Maspion Indonesia Tbk) จาก
การทยอยเขา้ซือ้หุ้นเพิ่มเติมในวันท่ี 28 ตุลาคม 2565 จ านวนรอ้ยละ 30.01 และวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 จ านวนรอ้ยละ 27.50 
รวมเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 67.50 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ท่ีราคาเฉลี่ย 546 รูเปียต่อหุน้  มูลค่าธุรกรรมส าหรบัการซือ้
หุ้นรวม 3,178,103 ล้านรูเปีย (เทียบเท่า 7,368 ล้านบาท)  โดยมีต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้จ านวน 4 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ใน
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 

ธนาคารอยู่ระหว่างการท าค าเสนอซื ้อเพื่อเสนอซื ้อหุ้นของธนาคารแมสเป้ียนในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อย                 
(Mandatory Tender Offer “MTO”) เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศอินโดนีเซีย  การท าค าเสนอซือ้หุน้ส่วนท่ี
เหลือในธนาคารแมสเป้ียนจากผูถื้อหุน้รายย่อย ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวเนื่องกนักบัการเขา้ซือ้ธุรกิจ  เมื่อกระบวนการด าเนินการเสรจ็สิน้
จึงจะปรบัปรุงรายการใหเ้ป็นตามสดัส่วนการถือหุน้จริงท่ีซือ้ไดท้ัง้หมด 

มูลค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีไ่ดม้าและหนีส้นิทีร่บัมา ณ วนัทีม่ีอ านาจควบคมุ มีรายละเอียด ดงันี ้
  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
สินทรัพย ์  
 เงินสด  174 
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 7,753 
 เงินลงทนุสทุธิ 5,157 
 เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 17,084 
 ทรพัยส์ินรอการขายสทุธิ 850 
 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ 998 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่นสทุธิ 5 

 สินทรพัยอ์ื่นสทุธิ   4,384 
 รวมสินทรัพยท์ี่ได้มา 36,439 
  

หนีส้ิน  
เงินรบัฝาก 24,346 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,778 
 หนีส้ินอื่น      313 
 รวมหนีส้ินทีร่ับมา 26,437 

 

ค่าความนิยมทีเ่กิดจากการรวมธุรกิจทีด่ าเนินการส าเร็จจากการทยอยซือ้ ดังนี ้
 สิ่งตอบแทนท่ีใชใ้นการซือ้ 7,368 
 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 3,251 
 หกั มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีระบไุดท่ี้ไดม้า (10,002) 
 ค่าความนิยม        617 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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ตั�งแต่วนัที� 25 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารแมสเปี�ยน มรีายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธิเป็นจาํนวน 94 ลา้น

บาท และขาดทุนสุทธิจาํนวน 2 ลา้นบาท ซึ�งรวมเป็นส่วนหนึ�งของผลการดาํเนินงานของธนาคาร ฝ่ายบริหารคาดว่าหากธนาคารได ้         

รวมธุรกิจตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2565 จะมีรายได้จากการดาํเนินงานสุทธิเพิ�มขึ �น 1,107 ล้านบาท และกําไรสุทธิสาํหรบัปีเพิ�มขึ �น 

จาํนวน 271 ล้านบาท ในการกาํหนดมูลค่าดังกล่าว ฝ่ายบริหารใชข้อ้สมมติในการปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวม

กิจการที�เกิดขึ �นในระหว่างงวดนั�นไดเ้กิดขึ �นตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2565 

การซื �อธุรกิจนี �เขา้เงื�อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 เรื�อง การรวมธุรกิจ ซึ�งกาํหนดใหบ้นัทึกสินทรพัย ์หนี �สิน และ

หนี �สินที�อาจเกิดขึ �นที�ไดร้ะบุได้ ณ วันที�ซื �อธุรกิจในมูลค่ายุติธรรมภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่า (measurement period) ซึ�งต้อง            

ไม่เกินหนึ�งปีนบัตั�งแต่วนัที�ซื �อ กลุ่มบริษัทประเมินมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนี �สินที�ไดม้า นับตั�งแต่วนัที�ซื �อกิจการเพื�อสะทอ้นผล

ของขอ้มลูเพิ�มเติมที�ไดร้บัเกี�ยวกับขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้มที�มีอยู่ ณ วนัที�ซื �อ อย่างไรก็ตาม ณ วนัที�งบการเงินนี �ไดร้บัอนุมตัิ 

การประเมินราคายงัไม่เสรจ็สมบูรณ ์ดงันั�น มลูค่ายตุิธรรมที�รบัรูแ้ละการปันส่วนของราคาซื �อเป็นมลูค่าที�เกิดจากประมาณการและอาจมี

การปรบัปรุงเมื�อการกาํหนดมลูค่ายติุธรรมและการคาํนวณอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งดาํเนินการแลว้เสรจ็ 

 

252  253ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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4 การรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซือ้ 

เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริษัทไดม้าซึ่งอ านาจควบคุมในธนาคารแมสเป้ียน (PT Bank Maspion Indonesia Tbk) จาก
การทยอยเขา้ซือ้หุ้นเพิ่มเติมในวันท่ี 28 ตุลาคม 2565 จ านวนรอ้ยละ 30.01 และวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 จ านวนรอ้ยละ 27.50 
รวมเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 67.50 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ท่ีราคาเฉลี่ย 546 รูเปียต่อหุน้  มูลค่าธุรกรรมส าหรบัการซือ้
หุ้นรวม 3,178,103 ล้านรูเปีย (เทียบเท่า 7,368 ล้านบาท)  โดยมีต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้จ านวน 4 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ใน
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 

ธนาคารอยู่ระหว่างการท าค าเสนอซื ้อเพื่อเสนอซื ้อหุ้นของธนาคารแมสเป้ียนในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อย                 
(Mandatory Tender Offer “MTO”) เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศอินโดนีเซีย  การท าค าเสนอซือ้หุน้ส่วนท่ี
เหลือในธนาคารแมสเป้ียนจากผูถื้อหุน้รายย่อย ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวเนื่องกนักบัการเขา้ซือ้ธุรกิจ  เมื่อกระบวนการด าเนินการเสรจ็สิน้
จึงจะปรบัปรุงรายการใหเ้ป็นตามสดัส่วนการถือหุน้จริงท่ีซือ้ไดท้ัง้หมด 

มูลค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีไ่ดม้าและหนีส้นิทีร่บัมา ณ วนัทีม่ีอ านาจควบคมุ มีรายละเอียด ดงันี ้
  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
สินทรัพย ์  
 เงินสด  174 
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 7,753 
 เงินลงทนุสทุธิ 5,157 
 เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 17,084 
 ทรพัยส์ินรอการขายสทุธิ 850 
 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ 998 
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่นสทุธิ 5 

 สินทรพัยอ์ื่นสทุธิ   4,384 
 รวมสินทรัพยท์ี่ได้มา 36,439 
  

หนีส้ิน  
เงินรบัฝาก 24,346 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,778 
 หนีส้ินอื่น      313 
 รวมหนีส้ินทีร่ับมา 26,437 

 

ค่าความนิยมทีเ่กิดจากการรวมธุรกิจทีด่ าเนินการส าเร็จจากการทยอยซือ้ ดังนี ้
 สิ่งตอบแทนท่ีใชใ้นการซือ้ 7,368 
 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 3,251 
 หกั มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีระบไุดท่ี้ไดม้า (10,002) 
 ค่าความนิยม        617 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ตั�งแต่วนัที� 25 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารแมสเปี�ยน มรีายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธิเป็นจาํนวน 94 ลา้น

บาท และขาดทุนสุทธิจาํนวน 2 ลา้นบาท ซึ�งรวมเป็นส่วนหนึ�งของผลการดาํเนินงานของธนาคาร ฝ่ายบริหารคาดว่าหากธนาคารได ้         

รวมธุรกิจตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2565 จะมีรายได้จากการดาํเนินงานสุทธิเพิ�มขึ �น 1,107 ล้านบาท และกําไรสุทธิสาํหรบัปีเพิ�มขึ �น 

จาํนวน 271 ล้านบาท ในการกาํหนดมูลค่าดังกล่าว ฝ่ายบริหารใชข้อ้สมมติในการปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวม

กิจการที�เกิดขึ �นในระหว่างงวดนั�นไดเ้กิดขึ �นตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2565 

การซื �อธุรกิจนี �เขา้เงื�อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 เรื�อง การรวมธุรกิจ ซึ�งกาํหนดใหบ้นัทึกสินทรพัย ์หนี �สิน และ

หนี �สินที�อาจเกิดขึ �นที�ไดร้ะบุได้ ณ วันที�ซื �อธุรกิจในมูลค่ายุติธรรมภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่า (measurement period) ซึ�งต้อง            

ไม่เกินหนึ�งปีนบัตั�งแต่วนัที�ซื �อ กลุ่มบริษัทประเมินมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนี �สินที�ไดม้า นับตั�งแต่วนัที�ซื �อกิจการเพื�อสะทอ้นผล
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5 การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 

 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 
ความเสี่ยงดา้นเครดิต คือ ความเสี่ยงจากการท่ีคู่สัญญาหรือผูกู้้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอ้ตกลงในสัญญาซึ่งอา จเป็น
เพราะคู่สญัญาประสบปัญหาทางการเงิน ท าใหไ้ม่สามารถช าระหนีเ้มื่อครบก าหนดได ้หรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามสญัญา อนัส่งผลใหเ้กิด
ความเสียหายต่อธนาคาร 

 ธนาคารมีการก าหนดเป้าหมายการให้สินเชื่อโดยค านึงถึงสัดส่วนพอรต์โฟลิโอท่ีเหมาะสม ซึ่งได้พิจารณาความเสี่ยง ผลตอบแทน 
โอกาสทางตลาด และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของธนาคาร รวมทั้งไดม้ีการค านึงถึงภาวะวิกฤตท่ีจะ
เกิดขึน้ โดยในการพิจารณาเครดิตและการก าหนดราคา ธนาคารไดม้ีการน าเครื่องมือการจัดอนัดบัเครดิต (Credit Rating) มาใชใ้นการ
ประเมินความเสี่ยงดา้นเครดิตของลูกค้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพื่อสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจใหส้ินเชื่อใหม้ีประสิทธิภาพ  
ส าหรบัการบริหารสถานะของลกูคา้ภายหลงัจากการอนุมตัิของลกูคา้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ธนาคารมีการทบทวนอนัดบัเครดิตของ
ลกูคา้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทุกปี รวมทั้งช่วยในการพิจารณาจัดสรรส่วนแบ่งการใหส้ินเชื่อตามภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงในภาพรวม ส าหรบัลกูคา้รายย่อยธนาคารไดใ้ช ้Credit Scoring ในการประเมินความเสี่ยงของลกูคา้ โดย
การใชเ้ครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดงักล่าวท าใหธ้นาคารสามารถก าหนดผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบีย้ตามระดับความเสี่ยงของ
สินเชื่อ ธนาคารยังมี Collection Scoring ซึ่งท าให้ธนาคารสามารถก าหนดกลยุทธ์การติดตามหนี้ และท าให้การติดตามหนี้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการจัดท าการทดสอบภาวะวิกฤต เพื่อประเมินผลกระทบท่ีลูกค้าอาจได้รับจาก
เศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวน เพื่อใชใ้นการก าหนดนโยบายเครดิตและการบริหารความเสี่ยงใหเ้หมาะสมต่อไป 

ในส่วนการพิจารณาใหส้ินเช่ือนัน้ ธนาคารจะค านึงถึงความสามารถในการช าระหนีข้องลกูคา้และวตัถุประสงคข์องการใหส้ินเชื่อเป็น
หลกัในการพิจารณา รวมทัง้อาจมีการเรียกเก็บหลกัทรพัยค์  า้ประกันในจ านวนท่ีเพียงพอเพื่อรองรบัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ไดใ้นกรณี
ท่ีผูกู้้ยืมผิดนัดช าระหนี ้ โดยธนาคารไดแ้ยกหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าและหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีวิเคราะหแ์ละ
อนุมัติสินเชื่อออกจากกัน เพื่อใหก้ระบวนการอนุมัติสินเชื่อมีประสิทธิผลสูงสุด อีกทัง้ธนาคารยงัมีกระบวนการในการสอบทานสินเชื่อ
ของลูกคา้และติดตามดูแลสินเชื่อทุกรายท่ีผ่านการอนุมัติแลว้อย่างสม ่าเสมอ ในส่วนของสินเชื่อดอ้ยคุณภาพนั้น ธนาคารไดท้ าการ
ติดตามและแกไ้ขหนีเ้หล่านีอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้กิดผลประโยชนส์งูสดุแก่ธนาคาร 

การพิจารณาความสามารถในการช าระหนีข้องลูกค้าครอบคลุมไปถึงผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณ์ของเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งใน 
ปี 2565 การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยยงัค่อนขา้งจ ากัดอนัเป็นผลต่อเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 และวิกฤตสงคราม
ระหว่างรสัเซีย-ยเูครนจากปีก่อนท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราเงินเฟ้อและสภาพคล่องของลกูหนีใ้นท่ีสดุ 

ธนาคารและบริษัทย่อยจึงใหค้วามช่วยเหลือลกูคา้อย่างต่อเน่ืองตามแนวทางปรบัปรุงโครงสรา้งหนีร้ะยะยาวอย่างยั่งยืนของ ธปท. ซึ่งจะ
มีการประเมินความสามารถของลกูหนีแ้ละใหค้วามช่วยเหลือท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถและ/หรือประมาณการกระแสเงินสด ส าหรบั
การจัดชัน้และการกันส ารองของลกูหนีก้ลุ่มนี ้ธนาคารและบริษัทย่อยจะด าเนินการตามความสามารถของลกูหนีเ้ช่นเดียวกัน โดยจะท า
การปรบัชัน้ใหด้ีขึน้เมื่อธนาคารเชื่อว่าลกูหนีจ้ะสามารถช าระหนีไ้ดส้อดคลอ้งตามเงื่อนไขใหม่ไดอ้ย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดชัน้ดว้ย
ความระมดัระวงั ธนาคารและบริษัทย่อยไดพ้ิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
เพิ่มเติมผ่าน Management Overlay เพื่อรองรบัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ใหม้ากท่ีสดุภายใตข้อ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
และมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ในการบริหารจัดการเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคุณภาพ ธนาคารและบริษัทย่อยไดเ้พิ่มเติมแนวทางการจัดการผ่านบริษัท บริหารสินทรพัย ์เจเค 
จ ากดั (บบส. เจเค) ในการรบัซือ้หรือรบัโอนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพมาบริหารจัดการใหด้ีขึน้ภายใตร้ะบบนิเวศการแกไ้ขหนีแ้บบใหม่ที่ครบ
วงจรขึน้จากการร่วมลงทุนกับบริษัท บริหารสินทรพัย ์เจ จ ากัด (บบส. เจ) โดยปี 2565 ไดม้ีการโอนขายเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคุณภาพดว้ย
มลูหนีต้ามสิทธิ 75 พนัลา้นบาท ซึ่งเป็นการโอนผลตอบแทนและความเส่ียงทัง้หมดใหก้ับ บบส. เจเค ภายใตก้ารบริหารจัดการร่วมกัน
กบั บบส. เจ  จึงเขา้เงื่อนไขการตดัรายการออกจากงบการเงินรวมของธนาคาร 
 
การวิเคราะหค์ุณภาพของเครดิต 

ธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทคุณภาพด้านเครดิตจากระดับความเสี่ยงต ่าถึงความเสี่ยงสูง โดยอา้งอิงจากการจัดอันดับเครดิต 
(Credit Rating) ส  าหรบัลูกหนี้ขนาดใหญ่และขนาดกลาง และอา้งอิงจากคะแนนลูกคา้ (Credit Scoring) ส  าหรบัลูกหนีร้ายย่อย ซึ่ง
สามารถสะทอ้นความสามารถในการช าระหนีโ้ดย 

- ลกูหนีค้วามเสี่ยงอยู่ในระดบัต ่า ไดแ้ก่ ลกูหนีท่ี้มีความสามารถช าระหนีด้ี 

- ลกูหนีค้วามเสี่ยงอยู่ในระดบัปกติ ไดแ้ก่ ลกูหนีท่ี้มีความสามารถในการช าระหนีใ้นระดบัท่ียอมรบัได ้

- ลกูหนีค้วามเสี่ยงอยู่ในระดบัสงู ไดแ้ก่ ลกูหนีท่ี้มีความสามารถในการช าระหนีท่ี้ไม่แน่นอน 

- ลกูหนีท่ี้มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีเขา้ข่ายเป็นลกูหนีท่ี้มีการดอ้ยค่าจากการคา้งช าระมากกว่า 90 วนัหรือมีปัจจัยอื่นท่ีสะทอ้น
ว่าลกูหนีไ้ม่มีความสามารถจ่ายช าระหนีค้ืนได ้ 

ในแต่ละชัน้ของลกูหนี ้(Stage) ประกอบดว้ยความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนีท่ี้แตกต่างกนั ซึ่งสะทอ้นดว้ยการจัดประเภทคุณภาพดา้น
เครดิต 4 ประเภทขา้งตน้ เน่ืองจากลูกหนีจ้ะถูกประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตในระดับสัญญาเทียบกับความเสี่ยงเมื่อเริ่มแรกท่ีรบัรู ้
รายการ สัญญาของลูกหนีท่ี้ถูกจัดชั้นเป็นชั้น 2 จึงไม่จ าเป็นตอ้งมีความเสี่ยงสูงกว่าสัญญาของลูกหนีท่ี้ถูกจัดชั้นเป็นชั้น 1 เสมอไป 
โดยเฉพาะเมื่อสญัญานัน้เกิดขึน้ในเวลาท่ีต่างกัน 

การจัดประเภทดงักล่าว ยงัใชก้บัพนัธบตัรรฐับาล และตราสารหนีภ้าคเอกชน ซึ่งโดยส่วนใหญ่สามารถอา้งอิงไดก้ับการจดัอนัดบัเครดิต
จากภายนอก ส าหรบัพันธบัตรรฐับาล ซึ่งเป็นเงินลงทุนส่วนใหญ่ของธนาคาร ธนาคารจัดประเภทเป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีความ
เสี่ยงต ่า อันเป็นผลจากนโยบายลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 
ส  าหรบัตราสารหนีภ้าคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) สามารถอยู่ใน
พอรต์โฟลิโอของเงินลงทนุไดจ้ากการยา้ยเกรดของลูกหนี ้(Rating Migration) เท่านั้น  ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 ของเงิน
ลงทนุในตราสารหนีท้ัง้หมด 

254  255ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

47 

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัคุณภาพของเครดิต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ส  าหรบัเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้
คา้งรบั 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2565 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้ 
อย่างมีนยัส าคญัของ 
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการเพิ่มขึน้ 

อย่างมีนยัส าคญัของ 
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต รวม 

ความเสี่ยงต ่า  1,778,141  15,378  -  1,793,519 
ความเสี่ยงปกติ  408,372  69,268  -  477,640 
ความเสี่ยงสงู  43,143  103,657  -  146,800 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า 
 ดา้นเครดิต   -    -    93,344   93,344 
รวม  2,229,656  188,303  93,344  2,511,303 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้   (46,612)  (46,075) 

 
 (40,842)   (133,529) 

มลูค่าตามบญัชี  2,183,044  142,228   52,502  2,377,774 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2564 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้ 
อย่างมีนยัส าคญัของ 
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการเพิ่มขึน้ 

อย่างมีนยัส าคญัของ 
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต รวม 

ความเสี่ยงต ่า  1,632,496  15,675  -  1,648,171 
ความเสี่ยงปกติ  463,890  101,516  -  565,406 
ความเสี่ยงสงู  33,961  84,687  -  118,648 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า 
 ดา้นเครดิต   -    -    106,187   106,187 
รวม  2,130,347  201,878  106,187  2,438,412 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้   (47,459)  (51,060)   (46,253)   (144,772) 
มลูค่าตามบญัชี  2,082,888  150,818   59,934  2,293,640 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้ 
อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการเพิ่มขึน้ 

อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต รวม 

ความเสี่ยงต ่า  1,734,774  13,097  -  1,747,871 
ความเสี่ยงปกติ  369,477  66,881  -  436,358 
ความเสี่ยงสงู  30,102  93,454  -  123,556 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า 
 ดา้นเครดิต   -    -    88,862   88,862 
รวม  2,134,353  173,432   88,862  2,396,647 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้   (43,856)   (44,529)  (38,513)   (126,898) 
มลูค่าตามบญัชี  2,090,497   128,903   50,349  2,269,749 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้ 
อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการเพิ่มขึน้ 

อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต รวม 

ความเสี่ยงต ่า  1,604,117  12,657  -  1,616,774 
ความเสี่ยงปกติ  427,712  96,345  -  524,057 
ความเสี่ยงสงู  32,927  81,319  -  114,246 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า 
 ดา้นเครดิต   -    -    103,347   103,347 
รวม  2,064,756  190,321   103,347  2,358,424 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้   (44,920)   (49,730)  (44,601)   (139,251) 
มลูค่าตามบญัชี  2,019,836   140,591   58,746  2,219,173 
 
 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

48 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้ 
อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการเพิ่มขึน้ 

อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต รวม 

ความเสี่ยงต ่า  1,734,774  13,097  -  1,747,871 
ความเสี่ยงปกติ  369,477  66,881  -  436,358 
ความเสี่ยงสงู  30,102  93,454  -  123,556 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า 
 ดา้นเครดิต   -    -    88,862   88,862 
รวม  2,134,353  173,432   88,862  2,396,647 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้   (43,856)   (44,529)  (38,513)   (126,898) 
มลูค่าตามบญัชี  2,090,497   128,903   50,349  2,269,749 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้ 
อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการเพิ่มขึน้ 

อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต รวม 

ความเสี่ยงต ่า  1,604,117  12,657  -  1,616,774 
ความเสี่ยงปกติ  427,712  96,345  -  524,057 
ความเสี่ยงสงู  32,927  81,319  -  114,246 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า 
 ดา้นเครดิต   -    -    103,347   103,347 
รวม  2,064,756  190,321   103,347  2,358,424 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้   (44,920)   (49,730)  (44,601)   (139,251) 
มลูค่าตามบญัชี  2,019,836   140,591   58,746  2,219,173 
 
 

256  257ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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หลักประกัน 

หลกัประกันใชใ้นการลดความเสี่ยงในกระบวนการดา้นเครดิต โดยเฉพาะการอนุมตัิเครดิต การประมาณการผลขาดทุนทางดา้นเครดิต 
และการยึดทรพัย์สินกรณีท่ีผู้กู้ยืมผิดนัดช าระหนี้ หลักประกันของธนาคารและบริษัทย่อยประกอบด้วยสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรพัย์ 
ทางการเงิน และสินทรัพย์ทางการเงิน หลักประกันท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินประกอบด้วยท่ีดิน สิ่งปลูกสรา้ง เครื่องจักร และ
ยานพาหนะ ซึ่งมีการประเมินมูลค่าตามเวลาอย่างเหมาะสม โดยผูป้ระเมินราคาซึ่งไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หลักประกันท่ีเป็นสินทรพัยท์างการเงิน ประกอบดว้ยเงินฝากธนาคาร ลูกหนี ้และหลักทรพัย ์     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ส  าหรบัลกูหนีช้ัน้ท่ี 3 หลกัประกันส่วนใหญ่เป็นท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้ง ซึ่งครอบคลมุ
รอ้ยละ 80 และรอ้ยละ 81 ของหลกัประกนัของลกูหนีช้ัน้ท่ี 3 ทัง้หมด ตามล าดบั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 อตัราส่วนเงินใหส้ินเชื่อต่อมลูค่าหลกัประกัน (Loan-to-value - LTV) ของลกูหนีท่ี้มี
หลกัประกันคิดเป็นรอ้ยละ 72 และรอ้ยละ 72 โดยประมาณ ตามล าดบั ซึ่งเป็นเงินใหส้ินเชื่อเพื่อการพาณิชย ์และเงินใหส้ินเชื่อเพื่อท่ีอยู่
อาศยั 

ปัจจัยน าเข้า ข้อสมมติ และเทคนิคทีใ่ช้ในการประมาณการด้อยค่า 

ปัจจยัน าเขา้ และการวดัมูลค่าผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 

ปัจจัยท่ีส  าคัญท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) ประกอบดว้ยค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหนีจ้ะผิดนัด
ช าระหนี ้(Probability of default: PD) รอ้ยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้เมื่อลูกหนีผ้ิดนัดช าระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given 
default: LGD) และประมาณการยอดหนีเ้มื่อลูกหนีผิ้ดนัดช าระ (Exposure at the time of default: EAD) โดยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้ใน 12 เดือนข้างหน้า วัดมูลค่าจาก PD , LGD และ EAD ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ใน 12 เดือนข้างหน้า คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ถึง ณ วนัท่ีรายงาน และผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะไดร้บัตลอดอายุ ค านวณจาก PD , LGD และ EAD ท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ตลอดอาย ุคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงถึง ณ วนัท่ีรายงานเช่นเดียวกนั 

ในการวดัมลูค่าปัจจยัความเสี่ยงท่ีกล่าวขา้งตน้ ธนาคารจะพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐศาสตรม์หภาคและสถานการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
ธุรกิจของธนาคารทั้งในภาวะเศรษฐกิจปกติ (Base) เศรษฐกิจดี (Upside) และ เศรษฐกิจแย่ (Downside) และจะถูกถัวเฉลี่ยกับ 
ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดสถานการณ์เหล่านีเ้พื่อวัดมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้โดยปราศจากอคติ (Unbias) ปัจจัย
ทางเศรษฐศาสตรม์หภาคได้ถูกสะท้อนในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ โดยรวมในตัวแปรความเส่ียง เช่น  
การพิจารณาความสัมพันธ์ของความเสี่ยงท่ีลูกหนี้จะผิดนัดช าระหนี ้ตัวแปรความเสี่ยง จะถูกทบทวนอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวนอย่างมากจากหลายปัจจัย ทั้งในส่วนของผลกระทบจากโรคระบาดและ
สงคราม ส่งผลให้การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตท่ีสมเหตุสมผลมีข้อจ ากัด ธนาคารและบริษัทย่อยจึงพิจารณาใชปั้จจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในระยะยาว แทนท่ีจะใชปั้จจัยท่ีเก่ียวกับการคาดการณ์ในช่วงภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความผัน
ผวน (point in time) โดยคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจจะทยอยฟ้ืนตัวแต่ในอัตราท่ีไม่เท่าเทียมกันในแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งจะใชเ้วลา 
อย่างนอ้ยอีก 2 ปี ในการกลบัไปใกลเ้คียงกบัภาวะก่อนเกิดโควิด 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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การกาํกบัดูแล 

เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจในความถูกตอ้งและโปร่งใสในกระบวนการวัดมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น ธนาคารและบริษัท

ย่อยไดก้าํหนดใหม้ีคณะทาํงานในการวัดมูลค่าการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9 โดยคณะทาํงานดังกล่าว

รบัผิดชอบในการพิจารณากระบวนการที�เกี�ยวขอ้งกับการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �นทั�งหมด รวมทั�งพิจารณา

ความสมเหตุสมผลของปัจจัยที�ใช้ และผลลัพธ์ที�ได้จากการวัดมูลค่า โดยปัจจัยที�ใช้ ประกอบด้วย ตัวแปรความเสี�ยง ปัจจัยทาง

เศรษฐศาสตรม์หภาค และค่าถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�เกี�ยวขอ้งสาํหรับการประเมินความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ที�ไดร้วมถึงการปรบั

แบบจาํลอง และการใชดุ้ลยพินิจที�เหมาะสม โดยคณะทาํงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่าง ๆ ตัวแทนฝ่ายงานที�

เกี�ยวขอ้ง และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเครดิต 

ความเสี�ยงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเสี�ยงดา้นตลาด คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากการเคลื�อนไหวของอตัราตลาดต่าง ๆ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบี �ย อตัราแลกเปลี�ยน ราคาตราสารทุน 

ราคาสินคา้โภคภัณฑ ์และผลตอบแทนส่วนที�ชดเชยความเสี�ยงดา้นเครดิต ที�มีผลกระทบต่อการดาํเนินการและผลประกอบการทางการเงิน

ของธนาคาร ประกอบดว้ยความเสี�ยงดงันี� 

1. ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี�ย (Interest Rate Risk) 

ความเสี�ยงดา้นอัตราดอกเบี �ย คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย อนัอาจมีผลทาํใหม้ลูค่าของตราสารทาง

การเงินเปลี�ยนแปลงไป หรือทาํใหเ้กิดความผันผวนต่อรายได ้เงินกองทุนของธนาคาร หรือมูลค่าของสินทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงิน

ของธนาคารทั�งในปัจจุบันและในอนาคต โดยธนาคารมีเครื�องมือต่าง ๆ เพื�อใช้ในการบริหารความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี �ย อาทิ 

Interest Rate Gap และการประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบี �ยสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะ 12 เดือน

ขา้งหนา้ รวมถึงการประเมินความอ่อนไหวดา้นมลูค่าทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

ธนาคารดาํเนินการติดตามความเสี�ยงดา้นอัตราดอกเบี �ยในบัญชีเพื�อการธนาคารอย่างต่อเนื�อง โดยมีการประเมิน Interest Rate 

Risk Gap เพื�อใชติ้ดตามความเสี�ยงดา้นอัตราดอกเบี �ยและประเมินความอ่อนไหวต่อรายไดด้อกเบี �ยสุทธิ (Net Interest Income 

Sensitivity) ในระยะ 12 เดือนขา้งหนา้ ภายใตส้มมติฐานการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี �ยรอ้ยละ 1.00 ของรายการสินทรพัยแ์ละ

หนี�สินทุกประเภทตามระยะเวลาการปรบัอตัราดอกเบี �ยของแต่ละรายการ ทั�งนี� ผลจากการประเมินความเสี�ยงดงักล่าว เป็นดงันี � 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 +100 จุด 

 กลุม่ธุรกิจทางการเงิน* งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

     

สกลุเงินบาท  2,444  (2,112)  2,308  (2,263) 

สกลุเงินตราต่างประเทศ   (707)   (386)   (739)   (483) 

รวมผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี �ย  1,737   (2,498)  1,569   (2,746) 

* ไม่รวมบริษัทย่อยที�ดาํเนินกิจการในธุรกิจประกนั 

258  259ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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ธนาคารและบรษัิทย่อยมีสินทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงินที�ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย ยอดคงเหลือถวัเฉลี�ย ซึ�งคาํนวณโดยถวัเฉลี�ย

รายเดือน และอตัราเฉลี�ยของดอกเบี �ยสาํหรบัปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี� 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

 ยอดคงเหลือ  

ถวัเฉลี�ย 

ดอกเบี �ยรบั/

ดอกเบี �ยจ่าย 

อตัรา 

เฉลี�ย (%) 

ยอดคงเหลือ 

ถวัเฉลี�ย 

ดอกเบี �ยรบั/

ดอกเบี �ยจ่าย 

อตัรา 

เฉลี�ย (%) 

สินทรพัยท์างการเงินที�ก่อใหเ้กิดรายได ้       

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  479,951  4,914 1.02  438,160  2,078 0.47 

 เงินลงทนุ  914,821  23,447 2.56  802,228  22,675 2.83 

 เงินใหส้ินเชื�อแก่ลกูหนี�  2,332,411  122,971 5.27  2,225,209  110,661 4.97 

 รวม  3,727,183  151,332 4.06  3,465,597  135,414 3.91 

หนี�สินทางการเงินที�ก่อใหเ้กิดคา่ใชจ่้าย       

 เงินรบัฝาก  2,661,119  7,748 0.29  2,465,702  7,380 0.30 

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน   219,260  1,325 0.60   187,892  877 0.47 

 ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูยื้ม   74,034   2,859 3.86   82,256   1,837 2.23 

 รวม  2,954,413   11,932 0.40  2,735,850   10,094 0.37 
 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 

 ยอดคงเหลือ 

ถวัเฉลี�ย 

ดอกเบี �ยรบั/

ดอกเบี �ยจ่าย 

อตัรา 

เฉลี�ย (%) 

ยอดคงเหลือ 

ถวัเฉลี�ย 

ดอกเบี �ยรบั/

ดอกเบี �ยจ่าย 

อตัรา 

เฉลี�ย (%) 

สินทรพัยท์างการเงินที�ก่อใหเ้กิดรายได ้       

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน   479,053  4,834 1.01  434,923  2,051 0.47 

 เงินลงทนุ  434,089  5,668 1.31  350,150  5,123 1.46 

 เงินใหส้ินเชื�อแก่ลกูหนี�  2,248,219  113,491 5.05  2,161,697   103,195 4.77 

 รวม  3,161,361  123,993 3.92  2,946,770  110,369 3.75 

หนี�สินทางการเงินที�ก่อใหเ้กิดคา่ใชจ่้าย       

 เงินรบัฝาก  2,651,125  7,311 0.28  2,459,597  7,082 0.29 

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  223,294  967 0.43  200,535  622 0.31 

 ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูยื้ม   59,980   2,219 3.70   79,004   1,747 2.21 

 รวม  2,934,399   10,497 0.36  2,739,136   9,451 0.35 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 วิเคราะหต์ามระยะเวลาครบก าหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบีย้ จ าแนกไดด้งันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2565 
 อตัราดอกเบีย้

เปลี่ยนไดท้นัท ี
ไม่เกิน 
6 เดือน 

มากกว่า  
6 เดือนถึง 1 ปี 

มากกว่า 
1 ปี ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

ไม่มี 
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสด  -  -  -  -  -  57,115  57,115 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  44,746  440,654  10,834  364  -  6,331  502,929 
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรม
 ผ่านก าไรหรือขาดทนุ  9,338  655  197  1,296  10,381  25,397  47,264 
เงินลงทนุ  -  174,433  15,346  278,533  421,426  85,049  974,787 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั  1,758,254  235,033   79,543  263,140  159,051   16,282  2,511,303 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน  1,812,338  850,775   105,920  543,333  590,858  190,174  4,093,398 
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินรบัฝาก  2,091,075  359,454  119,649  26,825  -  151,682  2,748,685 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  23,411  60,107  5,788  59,084  -  6,850  155,240 
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม -  -  -  -  -  24,887  24,887 
หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทนุ  -  651  19  -  -  -  670 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม   -    3,942   15,977   2,929   44,664   385   67,897 
รวมหนีส้ินทางการเงิน  2,114,486  424,154   141,433   88,838   44,664   183,804  2,997,379 
ส่วนตา่งรายการในงบแสดงฐานะการเงิน   (302,148)  426,621   (35,513)  454,495  546,194   6,370  1,096,019 

 

260  261ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 
 อตัราดอกเบีย้

เปลี่ยนไดท้นัท ี
ไม่เกิน 
6 เดือน 

มากกว่า  
6 เดือนถึง 1 ปี 

มากกว่า 
1 ปี ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

ไม่มี 
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสด  -  -  -  -  -  59,972  59,972 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  32,297  345,995  1,101  1,882           -    39,564  420,839 
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรม
 ผ่านก าไรหรือขาดทนุ  12,204  3,995  3,998  3,270  9,859  30,173  63,499 
เงินลงทนุ  34  226,474  56,642  245,128  408,219  96,022  1,032,519 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั  1,744,830  234,707   90,966  229,690  121,620   16,599  2,438,412 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน  1,789,365  811,171   152,707  479,970  539,698  242,330  4,015,241 
        
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินรบัฝาก  1,964,622  374,733  84,970  17,043  -  157,262  2,598,630 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  17,712  93,490  15,959  54,209  9  5,070  186,449 
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  -  -  -  -  -  25,350  25,350 
หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทนุ  -  1,397  217  -  -  -  1,614 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม   -    31,298   -    13,581   58,223   784   103,886 
รวมหนีส้ินทางการเงิน  1,982,334  500,918   101,146   84,833   58,232   188,466  2,915,929 
ส่วนตา่งรายการในงบแสดงฐานะการเงิน   (192,969)  310,253   51,561  395,137  481,466   53,864  1,099,312 

 

 

 

 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 
 อตัราดอกเบีย้

เปลี่ยนไดท้นัท ี
ไม่เกิน 
6 เดือน 

มากกว่า  
6 เดือนถึง 1 ปี 

มากกว่า 
1 ปี ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

ไม่มี 
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสด  -  -  -  -  -  56,852  56,852 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  34,773  431,656  22,191  21,424  -  3,870  513,914 
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรม
 ผ่านก าไรหรือขาดทนุ        -  88  32  1,237  2,785  16,281  20,423 
เงินลงทนุ  -  150,022  6,085  165,770  61,769  10,288  393,934 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั  1,751,694  188,763   64,428  220,171  156,316   15,275  2,396,647 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน  1,786,467  770,529   92,736  408,602  220,870   102,566  3,381,770 
        
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินรบัฝาก  2,090,856  331,083  113,625  27,257  -  156,889  2,719,710 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  34,339  56,789  347  58,804  -  7,713  157,992 
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม        -  -  -  -  -  24,887  24,887 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม   -    3,931   15,977   2,929   30,826   385   54,048 
รวมหนีส้ินทางการเงิน  2,125,195  391,803   129,949   88,990   30,826  189,874  2,956,637 
ส่วนตา่งรายการในงบแสดงฐานะการเงิน   (338,728)  378,726   (37,213)  319,612  190,044  (87,308)   425,133 

262  263ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

55 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 
 อตัราดอกเบีย้

เปลี่ยนไดท้นัท ี
ไม่เกิน 
6 เดือน 

มากกว่า  
6 เดือนถึง 1 ปี 

มากกว่า 
1 ปี ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

ไม่มี 
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสด  -  -  -  -  -  59,920  59,920 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  27,295 321,978  10,764  19,880  -  37,270  417,187 
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรม
 ผ่านก าไรหรือขาดทนุ  -  2,814  3,664  3,229  3,918  22,133  35,758 
เงินลงทนุ  34  202,711  40,354  173,431  53,908  12,502  482,940 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั  1,737,911  195,805   66,058  192,626  150,233   15,791  2,358,424 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน  1,765,240  723,308   120,840  389,166  208,059   147,616  3,354,229 
        
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินรบัฝาก  1,965,228  367,354  78,171  17,233  -  162,821  2,590,807 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  51,378  80,013  10,755  53,808  9  4,986  200,949 
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  -  -  -  -  -  25,350  25,350 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม   -    31,176   -    13,581   44,857   784   90,398 
รวมหนีส้ินทางการเงิน  2,016,606  478,543   88,926   84,622   44,866  193,941  2,907,504 
ส่วนตา่งรายการในงบแสดงฐานะการเงิน   (251,366)  244,765   31,914  304,544  163,193  (46,325)   446,725 
 
 
 

 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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2. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) 

ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน อนัอาจมีผลใหม้ลูค่าของตราสาร
ทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือท าใหเ้กิดความผันผวนต่อรายได ้เงินกองทุนของธนาคาร หรือมูลค่าของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ทางการเงินของธนาคารทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต  ทั้งนี ้เครื่องมือท่ีธนาคารใชใ้นการบริหารความเสี่ยงดา้นอัตราแลกเปลี่ยน 
อาทิ ฐานะถือครองรวมสงูสุด และมูลค่าความเสียหายโดยรวมสงูสุดท่ีอาจเกิดขึน้ภายใตร้ะดบัความเช่ือมั่ นทางสถิติท่ีก าหนด 
(Value-at-Risk) เป็นตน้ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดงันี ้
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2565 
   สกลุเงิน  
 ดอลลารส์หรฐัฯ เยน ปอนด ์ ยโูร หยวน อื่น ๆ รวม 
สินทรัพย ์        
เงินสด  1,330  262  78  476  33  1,027  3,206 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  85,740  711  269  613  26,877  7,586  121,796 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทุน  19,834  312  106  -  -  285  20,537 
เงินลงทนุสทุธิ  102,873  3,640  1,949  19,015  17,016  22,153  166,646 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ  222  -  -  -  -  -  222 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั  90,255  846  130  4,605  46,817  24,461  167,114 
สินทรพัยอ์ื่น   11,498   47   58   480   387   986   13,456 
 รวม   311,752   5,818  2,590   25,189   91,130   56,498   492,977 
หนีส้ิน        
เงินรบัฝาก  64,723  1,715  457  2,718  19,353  24,895  113,861 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  3,886  2  -  225  7,360  3,327  14,800 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  13,313  280  57  632  421  332  15,035 
หนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทุน  53  -  -  -  -  -  53 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม  64,081  3,420  -  -  -  -  67,501 
หนีส้ินอื่น   8,226   816   133   98   793   728   10,794 
 รวม   154,282   6,233   647   3,673   27,927   29,282   222,044 
ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะ 
 การเงิน - สทุธิ   157,470   (415)  1,943   21,516   63,203   27,216   270,933 
ฐานะเงินตราต่างประเทศนอกงบแสดงฐานะ
 การเงิน* - สทุธิ  (143,850)   1,217   (147)  (16,795)  (61,198)  (11,916)  (232,689) 
* สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สญัญาอตัราแลกเปลี่ยน และสญัญาซือ้ขายสิทธิในการซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ 

264  265ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 
   สกลุเงิน  
 ดอลลารส์หรฐัฯ เยน ปอนด ์ ยโูร หยวน  อื่น ๆ รวม 
สินทรัพย ์        
เงินสด  381  186  38  220  16  404  1,245 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  50,068  653  166  556  27,915  2,493  81,851 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทุน  23,146  856  326  651  -  473  25,452 
เงินลงทนุสทุธิ  112,517  3,865  2,046  19,014  19,172  18,434  175,048 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ  166  -  -  -  - -  166 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั  104,298  896  144  5,683  33,096  4,216  148,333 
สินทรพัยอ์ื่น   13,346   61   57   453  3,093   861   17,871 
 รวม   303,922   6,517  2,777   26,577   83,292   26,881   449,966 
หนีส้ิน        
เงินรบัฝาก  55,300  833  415  2,320  17,908  2,300  79,076 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  18,104  1  -  261  17,887  2,747  39,000 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  13,272  279  56  899  123  250  14,879 
หนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทุน  188  -  -  -  - -  188 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม  81,648  -  -  13,832  - -  95,480 
หนีส้ินอื่น   4,087   40   60   106  767   543   5,603 
 รวม   172,599   1,153   531   17,418   36,685   5,840   234,226 
ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะ 
 การเงิน - สทุธิ   131,323   5,364  2,246   9,159   46,607   21,041   215,740 
ฐานะเงินตราต่างประเทศนอกงบแสดงฐานะ
 การเงิน* - สทุธิ  (114,024)   (4,072)   (163)   (4,213)  (41,763)   (3,229)  (167,464) 
* สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สญัญาอตัราแลกเปลี่ยน และสญัญาซือ้ขายสิทธิในการซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ 

 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 
   สกลุเงิน  
 ดอลลารส์หรฐัฯ เยน ปอนด ์ ยโูร หยวน อื่น ๆ รวม 
สินทรัพย ์        
เงินสด  1,305  262  78  476  33  811  2,965 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  86,541  710  269  613  45,444  2,200  135,777 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทุน  14,422  312  106  -  -  280  15,120 
เงินลงทนุสทุธิ  55,608  574  -  768  497  2,679  60,126 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ  9,403  -  -  -  12,635  1,688  23,726 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั  87,052  846  130  4,605  666  3,861  97,160 
สินทรพัยอ์ื่น   9,503   7   42   38   6   74   9,670 
 รวม   263,834   2,711   625   6,500   59,281   11,593   344,544 
หนีส้ิน        
เงินรบัฝาก  62,451  1,715  457  2,718  620  1,817  69,778 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  4,103  2  -  225  -  939  5,269 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  13,313  280  57  632  421  332  15,035 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม  50,243  3,420  -  -  -  -  53,663 
หนีส้ินอื่น   6,595   781   119   67   7   138   7,707 
 รวม   136,705   6,198   633   3,642   1,048   3,226   151,452 
ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะ 
 การเงิน - สทุธิ   127,129   (3,487)   (8)   2,858   58,233   8,367   193,092 
ฐานะเงินตราต่างประเทศนอกงบแสดงฐานะ
 การเงิน* - สทุธิ  (107,275)   3,522   (147)   (3,273)  (61,198)  (11,916)  (180,287) 
* สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สญัญาอตัราแลกเปลี่ยน และสญัญาซือ้ขายสิทธิในการซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ 
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ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 
   สกลุเงิน  
 ดอลลารส์หรฐัฯ เยน ปอนด ์ ยโูร หยวน อื่น ๆ รวม 
สินทรัพย ์        
เงินสด  359  186  38  220  16  390  1,209 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  53,855  652  163  556  24,220  2,075  81,521 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทุน  17,731  856  326  651  -  473  20,037 
เงินลงทนุสทุธิ  56,010  290  -  1,134  -  3,477  60,911 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ  2,169  -  -  -  12,635  1,447  16,251 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั  101,927  896  144  5,683  1,057  1,835  111,542 
สินทรพัยอ์ื่น   11,325   36   32   56   1   88   11,538 
 รวม   243,376   2,916   703   8,300   37,929   9,785   303,009 
หนีส้ิน        
เงินรบัฝาก  54,296  833  415  2,320  326  1,678  59,868 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  18,373  1  -  261  1  1,333  19,969 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  13,272  279  56  899  123  250  14,879 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม  68,282  -  -  13,832  -  -  82,114 
หนีส้ินอื่น   2,194   30   43   81   3   132   2,483 
 รวม   156,417   1,143   514   17,393   453   3,393   179,313 
ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะ 
 การเงิน - สทุธิ   86,959   1,773   189   (9,093)   37,476   6,392   123,696 
ฐานะเงินตราต่างประเทศนอกงบแสดงฐานะ
 การเงิน* - สทุธิ   (76,701)   (1,767)   (163)   8,418  (41,763)   (3,229)  (115,205) 
* สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สญัญาอตัราแลกเปลี่ยน และสญัญาซือ้ขายสิทธิในการซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ 
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3. ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน (Equity Price Risk) 

ความเสี่ยงดา้นราคาตราสารทุน คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทนุท่ีมีผลใหม้ลูค่าของ
ตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือท าใหเ้กิดความผันผวนต่อรายได ้เงินกองทุนของธนาคาร หรือมลูค่าของสินทรพัยแ์ละ
หนีส้ินทางการเงินของธนาคารทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีการถือครองฐานะความเสี่ยงดา้นตราสารทนุเพื่อรองรบัธุรกิจรบัประกันการจัดจ าหน่ายตราสารทุน (Equity 
Underwriting) ธุรกิจเพื่อค้าตราสารทุนท่ีมีการบริหารจัดการโดยไม่ถือครองความเส่ียงด้านทิศทางราคาตราสารทุน (Non-
Directional Equity Trading Business) เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นการลงทุนของลูกคา้ รวมทั้งการลงทุนในตราสารทุน โดย
อาจลงทุนในตราสารทุนโดยตรงหรือลงทุนผ่านกองทุน โดยปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและระเบียบต่าง ๆ ของทางการท่ีเก่ียวข้อง 
ภายใตก้รอบความเสี่ยงท่ีธนาคารก าหนด 

4. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ ์(Commodity Price Risk) 

ความเสี่ยงดา้นราคาสินคา้โภคภัณฑ ์คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา้โภคภณัฑ ์อันอาจมีผลใหม้ลูค่า
ของตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือท าใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายได ้เงินกองทุนของธนาคาร หรือมลูค่าของสินทรพัยแ์ละ
หนีส้ินทางการเงินของธนาคารทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

ธนาคารมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ผ่านการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบปิดความเสี่ยงอย่ าง
สมบรูณ ์(Back-to-back) เป็นหลกั โดยปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและระเบียบต่าง ๆ ของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ความเสี่ยงด้านตลาดจากส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Spread Risk) 

ความเสี่ยงดา้นการเปลี่ยนแปลงของ Credit Spread คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนส่วนท่ีชดเชยความ
เสี่ยงดา้นเครดิต อันอาจมีผลใหมู้ลค่าของตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือท าใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายได ้เงินกองทุน
ของธนาคาร หรือมลูค่าของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินของธนาคารทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต  

ธนาคารมีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของ Credit Spread จากการท าธุรกิจรบัประกันการจัดจ าหน่ายตราสารหนี ้(Bond 
Underwriting) การลงทุนในตราสารหนี ้และธุรกิจเพื่อคา้ตราสารหนี ้(Bond Trading) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เป็น
หลกั โดยปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและระเบียบต่าง ๆ ของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.  การปฏิรูปอัตราดอกเบีย้อ้างอิง 

การปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิงเกิดขึน้เนื่องจาก Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลอัตราดอกเบีย้ 
London Interbank Offered Rate (LIBOR) ทัง้ 5 สกุลหลกั ไดแ้ก่ ดอลลารส์หรฐั ยูโร ปอนดส์เตอรล์ิง เยน และฟรังกส์วิส จะหยุด
เผยแพร่ และไม่รับรองคุณสมบัติของอัตราดอกเบี ้ย LIBOR ของสกุลยูโร ปอนด์สเตอรล์ิง เยน ฟรงักส์วิส ทุกระยะและสกุล
ดอลลารส์หรฐั (USD LIBOR) ระยะ 1 สปัดาห ์และ 2 เดือน หลงัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และอตัราดอกเบีย้ LIBOR สกลุดอลลาร์
สหรัฐฯ ระยะท่ีเหลือ หลังวันท่ี  30 มิถุนายน 2566 ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงินท่ีอ้างอิงอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าว  
รวมถึงอัตราดอกเบีย้ Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX) เน่ืองจากมีอัตราดอกเบี ้ย USD LIBOR เป็นองคป์ระกอบใน 
การค านวณซึ่งธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน รวมถึงตราสารอนพุนัธท่ี์อา้งอิงอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว  
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ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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ธนาคารและบริษัทย่อยไดม้ีการจัดตั้งคณะท างาน IBOR Working Group ขึน้เพื่อบริหารจัดการ ควบคุมดูแล และติดตามการ
ท างานภายในธนาคารให้เปลี่ยนผ่านจากอัตราดอกเบีย้อา้งอิงเดิมเพื่อไปใชอ้ัตราดอกเบีย้อา้งอิ งใหม่ไดอ้ย่างราบรื่น โดยการ
จัดการครอบคลุมตั้งแต่การเจรจาสื่อสารกับลูกคา้และคู่สัญญา การปรบัเปล่ียนเงื่อนไขในสัญญา การปรบัปรุงระบบงานและ
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงินต่าง ๆ 

ทัง้นี ้ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยท่ีไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิง แบ่งออกเป็น 

 1. ธุรกรรมในบญัชีเพื่อการธนาคาร โดย 

  ธุรกรรมท่ีอา้งอิงอตัราดอกเบีย้ LIBOR 5 สกุลเงิน และ THBFIX ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้ ไดแ้ก่ 
ธุรกรรมเงินลงทุน เงินใหส้ินเชื่อ เงินกู้ยืม และตราสารอนุพันธ์ท่ีใชป้้องกันความเสี่ยง ไดแ้ก่ สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา
ดอกเบีย้ สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ ทั้งนี ้จากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงธุรกรรมเพื่อการธนาคาร ผลกระทบต่อก าไร
ขาดทุนจะเกิดขึน้ในกรณีท่ีมีความแตกต่างในรายละเอียดของธุรกรรมท่ีได้รบัการป้อ งกันความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์ท่ีใช้
ป้องกนัความเสี่ยงเท่านัน้ เช่น ระยะเวลาของกระแสเงินสด วนัเริ่มตน้สญัญา วนัสิน้สดุสญัญา ส่งผลใหก้ารเปลี่ยนสู่อตัราดอกเบีย้
อา้งอิงใหม่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่อธนาคารและบริษัทย่อย 

 2. ธุรกรรมในบญัชีเพื่อการคา้ 

  ธุรกรรมท่ีไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิง ไดแ้ก่  สญัญาอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบีย้ สญัญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ และสัญญาออปชั่นด้านดอกเบีย้ท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้  LIBOR 5 สกุลเงิน และ THBFIX โดย
ธนาคารและบริษัทย่อยมีแนวทางการจดัการความเสี่ยงด้านตลาดของธุรกรรมในบญัชีเพื่อคา้ภายใตข้อบเขตท่ีก าหนดไว ้ส่งผลให้
การเปลี่ยนสู่อตัราดอกเบีย้อา้งอิงใหม่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่อธนาคารและบริษัทย่อย 

จากแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีรดักุมขา้งตน้ ส่งผลใหธ้นาคารและบริษัทย่อยมีสถานะคงเหลือ (Remaining position) จาก
ธุรกรรมท่ีอ้างอิงอัตราดอกเบีย้ดังกล่าวประมาณรอ้ยละ 1 ของสินทรพัยร์วม  โดยปัจจุบันธนาคารและบริษัทย่อย อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขหรือเจรจากบัคู่สญัญาเพื่อเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้อา้งอิงเดิมมาเป็นอตัราดอกเบีย้อา้งอิงใหม่/อื่น หรือเจรจาเพื่อเพิ่ม
ขอ้ความในสญัญาเดิมใหค้รอบคลมุการเปลี่ยนไปอา้งอิงกับอตัราดอกเบีย้อื่นหลงัจากวนัยุติการเผยแพรอ่ตัราดอกเบีย้อา้งอิงเดิม 
(Fallback provision) หรือกรณีธุรกรรมอนุพนัธก์ารเงิน ใหคู้่สญัญาแสดงตนว่ายอมรบัขอ้ความของ ISDA (ISDA IBOR Protocol 
Adherence) โดยคาดว่าธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดท่ีไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้ จะไดร้บัการด าเนินการเสร็จ
ภายในกรอบเวลาท่ีแจง้ไวก้บัผูก้  ากบัดแูล 

นอกจากนี ้ธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างเตรียมความพรอ้มในดา้นระบบงานใหร้องรบัการเปลี่ยนผ่านไปยงัอตัราดอกเบีย้
อา้งอิงใหม่ โดยคาดว่าจะเสรจ็สิน้ภายในกรอบเวลาท่ีแจง้ไวก้บัผูก้  ากับดแูล 

ส าหรบัการบริหารจัดการความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิง ธนาคารและบริษัทย่อยยงัคงการ
บริหารจัดการภายใตก้รอบความเสี่ยงท่ีใชส้  าหรบัการด าเนินงานปกติ โดยพิจารณาปรบัเปล่ียนรายละเอียดในการบริหารความ
เสี่ยงใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะความเสี่ยงของธุรกรรมตามความเหมาะสม 

ทั้งนี ้ธนาคารมีการติดตามสถานะความเสี่ยงและภาวะตลาดอย่างใกลช้ิด เพื่อใหม้ีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและสามารถควบคุม
ระดบัความเสี่ยงใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบัความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันต่าง ๆ เม่ือครบก าหนดไดเ้น่ืองจากไม่
สามารถเปลี่ยนสินทรพัยเ์ป็นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและมีตน้ทุนท่ี
เหมาะสมซึ่งอาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายได ้

ธนาคารบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์/แนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด รวมถึงระเบียบ
ขอ้บงัคบัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการจัดหาแหล่งเงินทนุทัง้ระยะสัน้และระยะยาว การบริหารการลงทนุในสินทรพัยท่ี์มีสภาพคล่องสงูทัง้ท่ี
เป็นสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ รวมถึงมีการด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ LCR (Liquidity Coverage Ratio) 
เพื่อใหธ้นาคารมีสินทรพัยส์ภาพคล่องเพียงพอส าหรบัรองรบักระแสเงินสดไหลออกสทุธิภายใตส้ถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความ
รุนแรง นอกจากนี ้ยงัมีการก าหนดเครื่องมือและกรอบความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการวดั ติดตาม ควบคุมและรายงานความเสี่ยง ทั้งนี ้
เพื่อใหธ้นาคารมั่นใจว่าฐานะสภาพคล่องมีความเหมาะสมและเพียงพอในการรองรบัการด าเนินงานของธนาคารทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต 

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 2/2561 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2561 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงสินทรพัยส์ภาพ
คล่องเพื่อรองรบัสถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ก าหนดใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการด ารงสินทรพัย์
สภาพคล่อง ดงันี ้
ช่องทางที่เปิดเผยขอ้มลู ผ่านช่องทางเว็บไซตข์องธนาคารภายใตส้่วนนักลงทนุสมัพนัธ ์

 “https://www.kasikornbank.com/th/IR/FinanInfoReports/Pages/financial-reports.aspx” 
วนัท่ีเปิดเผยขอ้มลู  ภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้งวดในงบการเงินตามขอ้ตกลงในประกาศ 
ขอ้มลู ณ วนัท่ี                      30 มิถนุายน 2565  

การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 จะถกูเปิดเผยภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2566 ตามเว็บไซตธ์นาคารขา้งตน้ 
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร
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	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
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	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)
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	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

63 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 วิเคราะหต์ามระยะเวลาครบก าหนดของสญัญา จ าแนกไดด้งันี ้
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2565 
 

เม่ือทวงถาม 
ไม่เกิน 
6 เดือน 

มากกว่า  
6 เดือนถึง 1 ปี 

มากกว่า 
1 ปี ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

ไม่มีก าหนด
ระยะเวลา 

 
รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสด  -  -  -  -  -  57,115  57,115 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  50,321  420,575  20,728  9,061  2,244  -  502,929 
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่า
 ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ  1,552  655  197  1,296  10,569  32,995  47,264 
เงินลงทนุ*  553  16,652  8,635  319,149  71,983  15,409  432,381 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั   291,702   583,540  202,902  614,164  818,995   -   2,511,303 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน   344,128  1,021,422  232,462  943,670  903,791  105,519  3,550,992 
        
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินรบัฝาก  2,242,757  359,454  119,649  26,825  -  -  2,748,685 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  30,260  59,829  64,204  947  -  -  155,240 
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  24,887  -  -  -  -  -  24,887 
หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่
 ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ  328  323  19  -  -  -  670 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม   -    145   20,021   3,067   34,382   10,282   67,897 
รวมหนีส้ินทางการเงิน   2,298,232  419,751  203,893   30,839   34,382   10,282  2,997,379 
สภาพคล่องสทุธิ  (1,954,104)  601,671   28,569  912,831  869,409   95,237   553,613 
        
สภาพคล่องสะสมสทุธิ  (1,954,104) (1,352,433)  (1,323,864)  (411,033)  458,376  553,613  553,613 

* เงินลงทนุของบริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทประกนัชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่ถือไวเ้พื่อใหส้มัพนัธก์บัหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัไม่ไดแ้สดงไวใ้นตารางดงักล่าวขา้งตน้  
 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

64 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 
 

เม่ือทวงถาม 
ไม่เกิน 
6 เดือน 

มากกว่า  
6 เดือนถึง 1 ปี 

มากกว่า 
1 ปี ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

ไม่มีก าหนด
ระยะเวลา 

 
รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสด  -  -  -  -  -  59,972  59,972 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  71,741  330,636  9,922  5,887  2,653  -  420,839 
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่า
 ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ  1,438  3,995  3,998  3,270  9,859  40,939  63,499 
เงินลงทนุ*  797  60,795  42,942  328,165  57,827  17,680  508,206 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั   299,153  495,795  185,953  529,714  927,797   -   2,438,412 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน   373,129  891,221  242,815  867,036  998,136  118,591 3,490,928 
        
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินรบัฝาก  2,121,884  374,733  84,970  17,043  -  -  2,598,630 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  22,782  90,294  18,835  54,309  229  -  186,449 
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  25,350  -  -  -  -  -  25,350 
หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่
 ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ  240  1,157  217  -  -  -  1,614 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม   -    27,656   182   17,825   46,707   11,516   103,886 
รวมหนีส้ินทางการเงิน   2,170,256  493,840  104,204   89,177   46,936   11,516  2,915,929 
สภาพคล่องสทุธิ  (1,797,127)  397,381  138,611  777,859  951,200  107,075   574,999 
        
สภาพคล่องสะสมสทุธิ  (1,797,127) (1,399,746)  (1,261,135)  (483,276)  467,924  574,999  574,999 

 

* เงินลงทนุของบริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทประกนัชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่ถือไวเ้พื่อใหส้มัพนัธก์บัหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัไม่ไดแ้สดงไวใ้นตารางดงักล่าวขา้งตน้ 
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ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

65 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 
 

เม่ือทวงถาม 
ไม่เกิน 
6 เดือน 

มากกว่า  
6 เดือนถึง 1 ปี 

มากกว่า 
1 ปี ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

ไม่มีก าหนด
ระยะเวลา 

 
รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสด  -  -  -  -  -  56,852  56,852 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  37,141  423,551  22,386  28,592  2,244  -  513,914 
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่า
 ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ  1,499  88  32  1,237  2,785  14,782  20,423 
เงินลงทนุ  553  5,866  6,595  305,338  65,847  9,735  393,934 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั   284,455  539,995  149,191  571,575  851,431   -   2,396,647 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน   323,648  969,500  178,204  906,742  922,307  81,369  3,381,770 
        
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินรบัฝาก  2,247,745  331,083  113,625  27,257  -  -  2,719,710 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  41,896  56,668  58,761  667  -  -  157,992 
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  24,887  -  -  -  -  -  24,887 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม   -    134   20,021   3,067   20,544   10,282   54,048 
รวมหนีส้ินทางการเงิน   2,314,528  387,885  192,407   30,991   20,544   10,282  2,956,637 
สภาพคล่องสทุธิ  (1,990,880)  581,615  (14,203)  875,751  901,763  71,087   425,133 
        
สภาพคล่องสะสมสทุธิ  (1,990,880)  (1,409,265)  (1,423,468)  (547,717)  354,046  425,133  425,133 

 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 
 

เม่ือทวงถาม 
ไม่เกิน 
6 เดือน 

มากกว่า  
6 เดือนถึง 1 ปี 

มากกว่า 
1 ปี ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

ไม่มีก าหนด
ระยะเวลา 

 
รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสด  -  -  -  -  -  59,920  59,920 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  63,824  314,800  11,196  24,714  2,653  -  417,187 
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่า
 ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ  1,438  2,814  3,664  3,229  3,918  20,695  35,758 
เงินลงทนุ  797  56,769  40,816  315,026  57,827  11,705  482,940 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั   286,437  479,693  152,024  516,547  923,723   -   2,358,424 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน   352,496  854,076  207,700  859,516  988,121  92,320  3,354,229 
        
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินรบัฝาก  2,128,049  367,354  78,171  17,233  -  -  2,590,807 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  56,364  76,817  13,631  53,908  229  -  200,949 
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  25,350  -  -  -  -  -  25,350 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม   -    27,534   182   17,825   33,341   11,516   90,398 
รวมหนีส้ินทางการเงิน   2,209,763  471,705   91,984   88,966   33,570  11,516  2,907,504 
สภาพคล่องสทุธิ  (1,857,267)  382,371  115,716  770,550  954,551  80,804   446,725 
        
สภาพคล่องสะสมสทุธิ  (1,857,267)  (1,474,896)  (1,359,180)  (588,630)  365,921  446,725  446,725 
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ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ความเสี่ยงดา้นปฏิบัติการ คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผิดพลาด หรือความไม่เพียงพอของกระบวนการท างาน พนักงาน ระบบงาน 
หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตกุารณ ์หรือปัจจัยภายนอก ซึ่งท าใหเ้กิดความเสียหายทัง้ทางตรง หรือทางออ้มต่อธนาคารและ
ลกูคา้ รวมถึงอาจส่งผลต่อรายได ้หรือเงินกองทนุของธนาคาร  
การบริหารความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการของธนาคารด าเนินการผ่านกระบวนการระบุ ประเมิน ติดตามและควบคุม และการรายงานระดบั
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในผลิตภัณฑ์ และกระบวนการต่าง ๆ ของธนาคารอย่างเป็นระบบ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง
หน่วยงานเจา้ของความเสี่ยงมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานความเสี่ยงดา้นปฏิบัติการท่ีส  าคัญรวมถึงขอ้มูลเหตุการณ์ความเสียหาย พรอ้มทั้ง
ก าหนดและด าเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงดา้นปฏิบัติการท่ีส  าคญั โดยมีการน าเครื่องมือและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดา้น
ปฏิบัติการมาใช ้อาทิ การประเมินและควบคุมความเสี่ยงดา้นปฏิบัติการด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment : RCSA) 
ดชันีชีว้ดัความเสี่ยง (Key Risk Indicator) รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพในการควบคุม 
ติดตามความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และสามารถจัดการความเสี่ยงไดอ้ย่างทันการณ์ เพื่อป้องกันและบรรเทา
ความเสียหายต่อธนาคารและลูกค้า และเสริมสรา้งความไวว้างใจและความเชื่อมั่นของลูกคา้ในบริการและผลิตภัณฑข์องธนาคาร 
รวมทัง้ปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑท์างการส าคญัต่าง ๆ 

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความเสียหายท่ี
เบี่ยงเบนไปจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราเบีย้ประกันภยั และการค านวณเงินส ารอง  
ความเสี่ยงด้านการก าหนดอัตราเบีย้ประกันภัย คือ ความเสี่ยงท่ีอัตราเบีย้ประกันภัยไม่เพียงพอส าหรบัภาระผูกพันในอนาคตตาม
เงื่อนไขของสญัญาประกันภยั โดยความเสี่ยงนีถู้กระบุขึน้ส  าหรบัแบบประกันใหม่ท่ีก าลงัจะออกขาย ความเสี่ยงดา้นการก าหนดอตัรา
เบีย้ประกันภัยอาจเกิดขึน้เม่ือสมมติฐานท่ีใช้ในการค านวณเบีย้ประกันภัยถูกก าหนดขึน้มาอย่ างไม่เหมาะสม หรือมีความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข้องแต่ยังไม่ได้ถูกน ามาพิจารณาในกระบวนการก าหนดอัตราเบีย้ประกันภัยของผลิตภัณฑ์นั้น  ๆ รวมทั้งการเลือกใชต้ัวแบบ
ส าหรบัการค านวณอตัราเบีย้ประกันภยัท่ีไม่เหมาะสมซึ่งผลกระทบนีอ้าจท าใหเ้กิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษัทย่อย บริษัทย่อย
จัดการความเสี่ยงดา้นการก าหนดราคาเบีย้ประกันภัยผ่านกระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ ์โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑจ์ะ
ทบทวนการก าหนดราคา การออกแบบผลิตภณัฑ ์และการทดสอบความสามารถในการท าก าไรอย่างสม ่าเสมอ 
ความเสี่ยงดา้นการก าหนดเงินส ารอง คือ ความเสี่ยงที่จ านวนเงินส ารองประกันภยัซึ่งแสดงในงบการเงินของบริษัทย่อยจะไม่เพียงพอ
ต่อภาระผกูพนัท่ีบริษัทย่อยมีต่อผูถื้อกรมธรรม ์ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีการพิจารณาความเพียงพอของเงินส ารองทุกวนัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน ตามข้อมูลท่ีได้รบัจากนักคณิตศาสตรป์ระกันภัยและการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานท่ีส าคัญ 
โดยเฉพาะอตัราดอกเบีย้ 
นอกจากนี ้บริษัทย่อยยังค านึงถึงกระบวนการในการควบคุมคุณภาพของขอ้มูลกรมธรรมป์ระกันภยัท่ีมีผลบังคบัอยู่และตวัแบบทาง
คณิตศาสตรป์ระกันภยั เพื่อใหแ้น่ใจว่าเงินส ารองเพียงพอส าหรบัภาระผูกพนัในอนาคต โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทย่อยมีการ
ตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัอยู่อย่างนอ้ย 2 ครัง้ต่อปี 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 

การกระจุกตวัของความเสี่ยงอาจจะเกิดจากเหตุการณใ์ดเหตุการณ์หน่ึง หรือหลายเหตุการณส์ืบเน่ืองกันท่ีสามารถส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัของบริษัทย่อย  

สญัญาประกันภัยของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่เป็นกรมธรรมป์ระกันชีวิตชนิดไม่มีเงินปันผล และมีการประกันผลประโยชนท่ี์จะ
ไดร้บั ซึ่งความเสี่ยงของบริษัทย่อยขึน้อยู่กับระดับของการประกันผลประโยชนต์ามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเปรียบเทียบกับอัตรา
ดอกเบี ้ย ณ ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน นอกจากการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวมีสาระส าคญัมากพอที่จะส่งผลใหเ้กิดรายการปรบัปรุงจากการทดสอบความเพียงพอของหนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ผูบ้ริหารไดต้ิดตามความอ่อนไหวท่ีจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบีย้คิดลดโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการทดสอบความเพียงพอของหนีส้ินตามท่ีไดป้ฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมอย่างสม ่าเสมอ อัตราดังกล่าว
ขึน้อยู่กับเสน้อตัราผลตอบแทน ซึ่งสอดคลอ้งกับระยะเวลาโดยประมาณของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัสทุธิจากสญัญาประกันภัย 
การลดลงจ านวน 100 จุดพืน้ฐานจากอัตราดอกเบีย้ตลาด ณ ปัจจุบันจะไม่ส่งผลใหเ้กิดรายการปรบัปรุงจากการทดสอบความ
เพียงพอของหนีส้ิน 
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ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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6 เงินกองทุนตามกฎหมาย 

องคป์ระกอบของเงินกองทุน และอัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรพัยเ์สี�ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย 

และของธนาคาร ณ วันที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ�งธนาคารเลือกคาํนวณดว้ยวิธี Standardised Approach ตามขอ้กาํหนด

ของธนาคารแหง่ประเทศไทยที�อา้งอิงตามหลกัเกณฑ ์Basel III มีดงันี� 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย 
 2565 2564 

เงินกองทนุชั�นที� 1    
เงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ   

 ทนุที�ออกและเรียกชาํระแลว้ และส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั  41,796  41,796 
 ทนุสาํรองตามกฎหมาย  3,050  3,050 
 กาํไรสทุธิคงเหลือหลงัการจดัสรร  409,110  372,447 
 รายการอื�นของส่วนของเจา้ของ  20,534  23,172 
 รายการปรบัจากเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ  (4,254)  16 
 หกั รายการหกัจากเงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ  (34,574)  (33,839) 

รวมเงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ  435,662  406,642 
เงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นตราสารทางการเงิน   
 ตราสารทางการเงินที�นบัเป็นเงินกองทนุชั�นที� 1 27,317 27,317 
 หกั รายการหกัจากเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นตราสารทางการเงิน          (543)   -  
รวมเงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นตราสารทางการเงิน   26,774   27,317 

 รวมเงินกองทนุชั�นที� 1  462,436  433,959 
เงินกองทนุชั�นที� 2   

 ตราสารทางการเงินที�นบัเป็นเงินกองทนุชั�นที� 2  24,508  32,008 
 เงินสาํรองทั�วไป  30,869  29,539 
 หกั รายการหกัจากเงินกองทุนชั�นที� 2   (1,225)   (1,576) 
 รวมเงนิกองทนุชั�นที� 2   54,152   59,971 

 รวมเงินกองทนุตามกฎหมายทั�งสิ �น  516,588  493,930 
รวมสินทรพัยเ์สี�ยง  2,746,673  2,630,858 

 

 (หน่วย : รอ้ยละ) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย 
อตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรพัยเ์สี�ยง ขั�นตํ�าและส่วนเพิ�ม* 2565 2564 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั�นที� 1  9.50 16.84 16.49 
 อตัราส่วนเงนิกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ 8.00 15.86 15.46 
อตัราส่วนเงินกองทนุชั�นที� 2 - 1.97 2.28 
อตัราส่วนเงินกองทนุทั�งสิ �น  12.00 18.81 18.77 

* ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กาํหนดใหธ้นาคารดาํรงเงินกองทนุส่วนเพิ�ม 2 ประเภท ประกอบดว้ย  

- เงินกองทนุส่วนเพิ�มเพื�อรองรบัผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer): ธปท. กาํหนดใหธ้นาคารดาํรงอัตราส่วนเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ เพิ�มเติม

อีกเกินกว่ารอ้ยละ 2.50 

- เงินกองทุนส่วนเพิ�มสาํหรบัธนาคารที�มีนัยต่อความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs Buffer): ธปท. กาํหนดให้ธนาคารที�

จดัเป็น D-SIBs ดาํรงอตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ�มเพื�อรองรบัความเสียหายในรูปของเงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของอีกรอ้ยละ 1  

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 (หนว่ย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 

เงินกองทนุชั�นที� 1    

เงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ   

 ทนุที�ออกและเรียกชาํระแลว้ และส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั  41,796  41,796 

 ทนุสาํรองตามกฎหมาย  3,050  3,050 

 กาํไรสทุธิคงเหลือหลงัการจดัสรร  356,356  324,562 

 รายการอื�นของส่วนของเจา้ของ  19,800  18,755 

 รายการปรบัจากเงนิกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ  (3,167)  56 

 หกั รายการหกัจากเงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ  (30,070)  (31,003) 

รวมเงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ  387,765  357,216 

เงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นตราสารทางการเงิน   

 ตราสารทางการเงินที�นบัเป็นเงินกองทนุชั�นที� 1  27,317  27,317 

 หกั รายการหกัจากเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นตราสารทางการเงิน   (543)                  -  

รวมเงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นตราสารทางการเงิน   26,774   27,317 

 รวมเงินกองทนุชั�นที� 1  414,539  384,533 

เงินกองทนุชั�นที� 2   

 ตราสารทางการเงินที�นบัเป็นเงินกองทนุชั�นที� 2  24,508  32,008 

 เงินสาํรองทั�วไป   29,252   28,114 

 รวมเงินกองทนุชั�นที� 2   53,760   60,122 

 รวมเงินกองทนุตามกฎหมายทั�งสิ �น  468,299  444,655 

 รวมสินทรพัยเ์สี�ยง  2,598,068  2,493,784 
 

 (หน่วย : รอ้ยละ) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

อตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรพัยเ์สี�ยง ขั�นตํ�าและส่วนเพิ�ม* 2565 2564 

อตัราส่วนเงินกองทนุชั�นที� 1 9.50 15.96 15.42 

 อตัราส่วนเงนิกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ 8.00 14.93 14.32 

อตัราส่วนเงินกองทนุชั�นที� 2 - 2.06 2.41 

อตัราส่วนเงินกองทนุทั�งสิ �น  12.00 18.02 17.83 

* ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กาํหนดใหธ้นาคารดาํรงเงินกองทนุส่วนเพิ�ม 2 ประเภท ประกอบดว้ย  

- เงินกองทนุส่วนเพิ�มเพื�อรองรบัผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer): ธปท. กาํหนดใหธ้นาคารดาํรงอัตราส่วนเงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ เพิ�มเติม

อีกเกินกว่ารอ้ยละ 2.50 

- เงินกองทุนส่วนเพิ�มสาํหรบัธนาคารที�มีนัยต่อความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs Buffer): ธปท. กาํหนดให้ธนาคารที�

จดัเป็น D-SIBs ดาํรงอตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ�มเพื�อรองรบัความเสียหายในรูปของเงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของอีกรอ้ยละ 1  

 

278  279ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยไม่มีเงินกองทนุส่วนเพิ�มเพื�อรองรบัการให้

สินเชื�อฯ แก่กลุ่มลกูหนี�รายใหญ่ 

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที� สนส. 14/2562 ลงวนัที� 28 มิถุนายน 2562 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงเงินกองทุนสาํหรับ

ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 2) และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที� สนส. 15/2562 ลงวนัที� 28 มิถุนายน 2562 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูล

การดาํรงเงินกองทนุสาํหรบักลุม่ธุรกิจทางการเงิน (ฉบบัที� 2) กาํหนดใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัการดาํรงเงินกองทนุ 

ดงันี� 

ช่องทางที�เปิดเผยขอ้มลู ผ่านช่องทางเว็บไซตข์องธนาคารภายใตส้่วนนักลงทนุสมัพนัธ ์

“https://www.kasikornbank.com/th/IR/FinanInfoReports/Pages/financial-reports.aspx” 

วนัที�เปิดเผยขอ้มลู  ภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิ �นงวดในงบการเงินตามขอ้ตกลงในประกาศ 

ขอ้มลู ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2565 

การเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 จะถูกเปิดเผยภายในวนัที� 30 เมษายน 2566 ตามเว็บไซตธ์นาคารขา้งตน้ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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7 การจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน 

สินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2565 
 เครื่องมือทางการเงิน

ที่วดัมลูค่าดว้ย 
มลูค่ายตุิธรรมผ่าน 
ก าไรหรือขาดทนุ 

เครื่องมือทางการเงิน
ที่ก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทนุ 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้
ที่วดัมลูค่าดว้ย 

มลูค่ายตุิธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

เงินลงทนุในตราสารทนุ 
ที่ก าหนดใหว้ดัมลูค่า 
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

เครื่องมือทางการเงิน 
ที่วดัมลูค่าดว้ย 

ราคาทนุตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน       
เงินสด  -  -  -  -  57,115  57,115 
รายการระหว่างธนาคาร 
 และตลาดเงินสทุธิ  -  -  -  -  502,536  502,536 
สินทรพัยท์างการเงินที่วดั
 มลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
 ผ่านก าไรหรือขาดทนุ  46,924  340  -  -  -  47,264 
สินทรพัยอ์นพุนัธ ์  55,773  -  -  -  9,259  65,032 
เงินลงทนุสทุธิ  -  -  247,983  84,496  640,879  973,358 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ 
 ดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ   -    -    -    -   2,377,774  2,377,774 

รวม  102,697   340   247,983   84,496  3,587,563  4,023,079 
       
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินรบัฝาก  -  -  -  -  2,748,685  2,748,685 
รายการระหว่างธนาคาร
 และตลาดเงิน  -  -  -  -  155,240  155,240 
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  -  -  -  -  24,887  24,887 
หนีส้ินทางการเงินที่วดั 
 มลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทนุ  328  342  -  -  -  670 
หนีส้ินอนพุนัธ ์  52,272  -  -  -  1,687  53,959 
ตราสารหนีท้ี่ออกและ 
 เงินกูย้ืม   -    -    -    -    67,897   67,897 

รวม   52,600   342   -    -   2,998,396  3,051,338 
 
 

280  281ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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73 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 
 เครื่องมือทางการเงิน

ที่วดัมลูค่าดว้ย 
มลูค่ายตุิธรรมผ่าน 
ก าไรหรือขาดทนุ 

เครื่องมือทางการเงิน
ที่ก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทนุ 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้
ที่วดัมลูค่าดว้ย 

มลูค่ายตุิธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

เงินลงทนุในตราสารทนุ 
ที่ก าหนดใหว้ดัมลูค่า 
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

เครื่องมือทางการเงิน 
ที่วดัมลูค่าดว้ย 

ราคาทนุตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน       
เงินสด  -  -   -  -  59,972  59,972 
รายการระหว่างธนาคาร 
 และตลาดเงินสทุธิ  -  -   -  -  420,494  420,494 
สินทรพัยท์างการเงินที่วดั
 มลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
 ผ่านก าไรหรือขาดทนุ  62,135  1,364  -  -  -  63,499 
สินทรพัยอ์นพุนัธ ์  36,893  -   -  -  1,164  38,057 
เงินลงทนุสทุธิ  -  -   321,712  95,225  613,597  1,030,534 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ 
 ดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ   -    -    -    -   2,293,640  2,293,640 

รวม   99,028  1,364   321,712   95,225  3,388,867  3,906,196 
       
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินรบัฝาก  -  -   -  -  2,598,630  2,598,630 
รายการระหว่างธนาคาร 
 และตลาดเงิน  -  -   -  -  186,449  186,449 
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  -  -   -  -  25,350  25,350 
หนีส้ินทางการเงินที่วดั 
 มลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
 ผ่านก าไรหรือขาดทนุ  240  1,374  -  -  -  1,614 
หนีส้ินอนพุนัธ ์  33,806  -   -  -  4,121  37,927 
ตราสารหนีท้ี่ออกและ 
 เงินกูย้ืม   -    -    -    -    103,886   103,886 

รวม   34,046  1,374   -    -   2,918,436  2,953,856 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 

 เครื่องมือทางการเงิน
ท่ีวดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายตุิธรรมผ่าน 
ก าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้
ท่ีวดัมลูค่าดว้ย 

มลูค่ายตุิธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

เงินลงทนุในตราสารทนุ
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

เครื่องมือทางการเงิน 
ท่ีวดัมลูค่าดว้ย 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน      
เงินสด  -  -  -  56,852  56,852 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  -  -  -  513,261  513,261 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย 
 มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ  20,423  -  -  -  20,423 
สินทรพัยอ์นพุนัธ ์  52,185  -  -  8,291  60,476 
เงินลงทนุสทุธิ  -  227,400  9,735  156,274  393,409 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ 
 คา้งรบัสทุธิ   -    -    -   2,269,749  2,269,749 

รวม  72,608  227,400   9,735  3,004,427  3,314,170 
      
หนีส้ินทางการเงิน      
เงินรบัฝาก  -  -  -  2,719,710  2,719,710 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  -  -  -  157,992  157,992 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  -  -  -  24,887  24,887 
หนีส้ินอนุพนัธ ์  52,143  -  -  1,694  53,837 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม   -    -    -    54,048  54,048 

รวม  52,143   -    -   2,958,331  3,010,474 
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ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 

 เครื่องมือทางการเงิน
ท่ีวดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้
ท่ีวดัมลูค่าดว้ย 

มลูค่ายตุิธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

เงินลงทนุในตราสารทนุ
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

เครื่องมือทางการเงิน 
ท่ีวดัมลูค่าดว้ย 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน      
เงินสด  -  -  -  59,920  59,920 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  -  -  -  416,758  416,758 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย 
 มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ  35,758  -  -  -  35,758 
สินทรพัยอ์นพุนัธ ์  35,231  -  -  1,154  36,385 
เงินลงทนุสทุธิ  -  303,808  11,705  166,645  482,158 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ 
 คา้งรบัสทุธิ   -    -    -   2,219,173  2,219,173 

รวม  70,989  303,808  11,705  2,863,650  3,250,152 
      
หนีส้ินทางการเงิน      
เงินรบัฝาก  -  -  -  2,590,807  2,590,807 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  -  -  -  200,949  200,949 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  -  -  -  25,350  25,350 
หนีส้ินอนุพนัธ ์  32,451  -  -  3,910  36,361 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม   -    -    -    90,398   90,398 

รวม  32,451   -    -   2,911,414  2,943,865 
 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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8 ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดที่ส  าคญัส าหรบัปีสดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดงันี ้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
การเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ 
        ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืมระยะยาว*  2,363  5,784  1,891  5,784 
ค่าตดัจ าหน่ายของตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืมระยะยาว  250  384  250  384 
* ธนาคารและบรษิัทย่อยมกีารป้องกนัความเสี่ยงโดยการท าธรุกรรมตราสารอนพุนัธ ์
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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77 

9 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
1.  ในประเทศ     

ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทนุเพื่อการฟ้ืนฟฯู  293,313  293,403  293,313  293,403 
ธนาคารพาณิชย ์  66,973  34,834  64,179  31,314 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  21,120  12,042  20,851  11,901 
สถาบนัการเงินอื่น   2,611   1,451   2,580   1,400 

 รวม  384,017  341,730  380,923  338,018 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั และรายไดด้อกเบีย้ท่ียงั 
 ไม่ถึงก าหนดช าระ  138  39  123  37 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้   (63)   (129)   (26)    (95) 
 รวมในประเทศ  384,092  341,640  381,020  337,960 

2.  ต่างประเทศ     
เงินดอลลารส์หรฐัฯ  82,006  46,690  82,776  50,417 
เงินหยวน  26,759  27,897  44,825  23,748 
เงินเยน  711  653  710  652 
เงินยโูร  613  556  613  556 
เงินสกลุอื่น   8,139   3,176   2,640   3,040 

 รวม  118,228  78,972  131,564  78,413 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั และรายไดด้อกเบีย้ท่ียงั 
 ไม่ถึงก าหนดช าระ  546  98  1,304  719 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้   (211)   (254)   (508)   (372) 
 รวมต่างประเทศ   118,563   78,816   132,360   78,760 

3. การป้องกนัความเสี่ยงในมลูค่ายตุิธรรม     
การป้องกนัความเสี่ยงในมลูค่ายตุิธรรม   (119)   38   (119)   38 
 รวมการป้องกนัความเสี่ยงในมลูค่ายตุิธรรม   (119)   38   (119)   38 

 รวมในประเทศ ต่างประเทศและการป้องกันความเสี่ยง
  ในมลูค่ายตุิธรรม  502,536  420,494  513,261  416,758 

 
 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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10 สินทรัพยท์างการเงนิที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 

 สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

10.1 สินทรพัยท์างการเงินเพื�อคา้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกิจ  2,907  12,223  2,757  12,076 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน  1,579  1,723  1,497  1,660 

ตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดในประเทศ   7,151     6,913   21     22 

  รวม  11,637  20,859  4,275  13,758 

10.2 สินทรพัยท์างการเงินที�กาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน  288  1,176 

ตราสารหนี�ตา่งประเทศ   52   188 

 รวม  340  1,364 

10.3 สินทรพัยท์างการเงินอื�น ๆ  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน  14,069  15,510  320  1,482 

ตราสารหนี�ตา่งประเทศ  7,372  7,177  3,691  3,011 

ตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดในประเทศ  314  251  314  251 

ตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ  11,028  17,026  11,028  17,026 

อื�น ๆ   2,504   1,312   795   230 

  รวม  35,287   41,276  16,148  22,000 

รวมสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า 

 ยตุธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน  47,264   63,499  20,423  35,758 
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11 ตราสารอนุพันธ ์
11.1  อนพุนัธเ์พื่อคา้ 

มลูค่ายตุิธรรมและจ านวนเงินตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ไดด้งันี ้
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 มลูค่ายตุิธรรม จ านวนเงินตามสญัญาตามระยะเวลาคงเหลือ 
 สินทรพัย ์ หนีส้ิน ไม่เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี รวม 

ประเภทความเสี่ยง 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
อตัราแลกเปลี่ยน  35,604  25,093  30,767  20,104  1,347,949  1,315,448  174,074  274,858  1,522,023  1,590,306 
อตัราดอกเบีย้  9,382  9,164  9,410  8,031  157,892  207,683  393,829  535,619  551,721  743,302 
อ่ืน ๆ           
     - โภคภณัฑ ์  419  149  404  142  15,692  6,988  -  -  15,692  6,988 
     - ตราสารทนุ  178  364  71  79  3,261  3,143  5,140  3,859  8,401  7,002 
     - ตราสารหนี ้  -  -  -   5  -  200  -  -  -  200 
     - อ่ืน ๆ   (664)   (576)   -    -    -    -    -    -    -    -  

รวม  44,919   34,194   40,652   28,361  1,524,794  1,533,462  573,043  814,336  2,097,837  2,347,798 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 มลูค่ายตุิธรรม จ านวนเงินตามสญัญาตามระยะเวลาคงเหลือ 
 สนิทรพัย ์ หนีส้ิน ไม่เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี รวม 

ประเภทความเสี่ยง 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
อตัราแลกเปลี่ยน  36,198  25,271  31,336  20,482  1,347,636  1,313,048  187,086  287,059  1,534,722  1,600,107 
อตัราดอกเบีย้  9,382  9,164  9,410  8,031  157,892  207,683  393,829  535,619  551,721  743,302 
อ่ืน ๆ           
     - โภคภณัฑ ์  419  149  404  142  15,692  6,988  -  -  15,692  6,988 
     - ตราสารทนุ  120  191  120  191  -  -  6,138  4,134  6,138  4,134 
     - ตราสารหนี ้   -   -    18   5   950   200  -  -   950  200 
     - อ่ืน ๆ   (664)   (576)   -    -    -    -    -    -    -    -  

รวม  45,455   34,199   41,288  28,851  1,522,170  1,527,919  587,053  826,812  2,109,223  2,354,731 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

80 

11.2 อนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความเสี่ยง 
11.2.1 การป้องกนัความเสี่ยงในมลูค่ายตุิธรรม 

การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมใชบ้ริหารฐานะเปิดต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการในบญัชี
เพื่อการธนาคารท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีและ/หรือเป็นสกุลเงินต่างประเทศ หลัก  ๆ ไดแ้ก่ รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรพัย)์ เงินลงทุน และเงินกูย้ืม ซึ่งมีมลูค่าตามบัญชี ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2565 ของสินทรพัยแ์ละ
หนี้สินท่ีเป็นผลมาจากความเสี่ยงท่ีได้รับการป้องกันเท่ากับ 32,806 ล้านบาท และ 57,028 ล้านบาท ตามล าดับ 
รายการดังกล่าวได้รบัการป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้หรือสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศดังท่ีแสดงในตารางดา้นล่าง ซึ่งส่งผลใหก้ารรบัรูก้  าไรจากความไม่มีประสิทธิผลในก าไรขาดทุนส าหรบัปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 จ านวน 427 ลา้นบาท 
มลูค่ายตุิธรรมและจ านวนเงินตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง ไดด้งันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ประเภทความเสี่ยง 

มลูค่ายตุิธรรม  
สินทรพัย ์ หนีส้ิน จ านวนเงินตามสญัญา 

2565 2564 2565 2564 2565 2564 
อตัราแลกเปลี่ยน  21  -  125  290  2,096  3,688 
อตัราดอกเบีย้  1,555  707  9,568  2,349  134,838  128,422 

รวม  1,576  707  9,693  2,639  136,934  132,110 

11.2.2 การป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด 
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดใชบ้ริหารความผนัผวนจากกระแสเงินสดในอนาคตของรายการในบัญชีเพื่อการ
ธนาคารท่ีมีอัตราดอกเบีย้ลอยตัวและ/หรือเป็นสกุลเงินต่างประเทศ หลัก ๆ ไดแ้ก่ เงินลงทุน และเงินกู้ยืม ซึ่งไดร้บัการ
ป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือสัญญาอัตรา
แลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบีย้ ซึ่งมีมลูค่ายตุิธรรมตามท่ีแสดงในตารางดา้นล่าง  
เงินส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) ได้แก่  ยอดสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงของมลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธป์้องกนัความเสี่ยง เฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผลท่ีถกูรบัรูใ้นองคป์ระกอบ
อื่นของส่วนของเจา้ของ โดยยอดคงเหลือของเงินส ารองส าหรบัการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของงบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 คือ ก าไร 7,698 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีรบัรูเ้พิ่มขึน้ 7,582 ลา้นบาท และ
โอนไปก าไรขาดทุน 18 ล้านบาท และยอดคงเหลือของเงินส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของ 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 คือ ก าไร 3,910 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีรบัรู ้
เพิ่มขึน้ 4,023 ลา้นบาท และโอนไปก าไรขาดทุน 42 ลา้นบาท ในขณะที่ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลถกูรบัรูท้นัทีในก าไรขาดทุน
ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 เท่ากบั ก าไร 141 ลา้นบาท และ
ก าไร 106 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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สารจากคณะกรรมการธนาคาร
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ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มลูค่ายตุิธรรมและจ านวนเงินตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง ไดด้งันี ้
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ประเภทความเสี่ยง 

มลูค่ายตุิธรรม  
สินทรพัย ์ หนีส้ิน จ านวนเงินตามสญัญา 

2565 2564 2565 2564 2565 2564 
อตัราแลกเปลี่ยน  4,197  1,426  834  2,250  48,181  51,720 
อตัราดอกเบีย้  5,019  327  1,093  556  76,395  80,207 
อื่น ๆ       
     - ตราสารหนี ้    62   239   -    -    1,738   1,363  

รวม  9,278  1,992  1,927  2,806  126,314  133,290 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ประเภทความเสี่ยง 

มลูค่ายตุิธรรม  
สินทรพัย ์ หนีส้ิน จ านวนเงินตามสญัญา 

2565 2564 2565 2564 2565 2564 
อตัราแลกเปลี่ยน   135    1  69  405  3,652  4,712 
อตัราดอกเบีย้  5,019   324  1,093   556  76,395  79,713 

รวม  5,154   325  1,162  961  80,047  84,425 

11.2.3 การป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ธนาคารและบริษัทย่อยใชก้ารป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจาก
ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทย่อยหรือสาขาใน
ต่างประเทศท่ีมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานไม่ใช่สกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของธนาคาร 
ความสมัพนัธใ์นการป้องกันความเสี่ยงไดร้บัการติดตามอย่างใกลช้ิดและปรบัการป้องกันความเสี่ยงอย่างทนัท่วงทีดว้ย
ตราสารอนุพันธ์และหนีส้ินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิผลตลอดช่วงเวลาท่ีมีการ
ป้องกนัความเสี่ยง 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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11.3 อนพุนัธป์้องกนัความเสี่ยงแบบพลวตั 
มลูค่าตามบญัชีและจ านวนเงินตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ไดด้งันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 มลูค่าตามบญัช ี จ านวนเงินตามสญัญาตามระยะเวลาคงเหลือ 
 สินทรพัย ์ หนีส้ิน ไม่เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี รวม 

ประเภทความเสี่ยง 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
อตัราแลกเปลี่ยน  9,259  1,164  1,687  4,121  224,744  186,055  27,897  4,335  252,641  190,390 
อตัราดอกเบีย้   -    -    -    -    54,929   40,495  327,105  232,670  382,034  273,165 

รวม  9,259  1,164  1,687  4,121  279,673  226,550  355,002  237,005  634,675  463,555 
 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 มลูค่าตามบญัช ี จ านวนเงินตามสญัญาตามระยะเวลาคงเหลือ 
 สินทรพัย ์ หนีส้ิน ไม่เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี รวม 

ประเภทความเสี่ยง 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
อตัราแลกเปลี่ยน  8,291  1,154  1,694  3,910  202,103  174,010  27,897  4,335  230,000  178,345 
อตัราดอกเบีย้   -    -    -    -    54,929   40,495  327,105  232,670  382,034  273,165 

รวม  8,291  1,154  1,694  3,910  257,032  214,505  355,002  237,005  612,034  451,510 
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ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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12 เงินลงทุนสุทธิ 

12.1 ประเภทเงินลงทุน 

 เงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 2565 2564 
1. เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย   

1.1 หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ  448,826  422,978 
1.2 ตราสารหนีภ้าคเอกชน  143,660  143,240 
1.3 ตราสารหนีต้่างประเทศ   49,822   49,364 
 รวม  642,308  615,582 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้   (1,429)   (1,985) 

รวม  640,879  613,597 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 มลูค่ายตุิธรรม 
 2565 2564 
2. เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น   

2.1 หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ  157,625  230,441 
2.2 ตราสารหนีภ้าคเอกชน  23,709  22,318 
2.3 ตราสารหนีต้่างประเทศ   66,649   68,953 
 รวม  247,983  321,712 
   
ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้   (306)   (314) 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 มลูค่ายตุิธรรม เงินปันผลรบั 
 2565 2564 2565 2564 

3. เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย 
 มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  

 
 

 

3.1 ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ  51,937  56,032  2,026  1,908 
3.2 ตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ  26,245   35,793   617   604 
3.3 อื่น ๆ   6,314   3,400   361   76 
  รวม   84,496   95,225  3,004  2,588 
รวมเงินลงทนุสทุธิ  973,358  1,030,534   
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 2565 2564 
1. เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย   

1.1 หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ  151,694  158,304 
1.2 ตราสารหนีภ้าคเอกชน   5,105   9,123 
 รวม   156,799   167,427 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้   (525)   (782) 

รวม  156,274  166,645 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 มลูค่ายตุิธรรม 
 2565 2564 
2. เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น   

2.1 หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ  148,882  226,321 
2.2 ตราสารหนีภ้าคเอกชน  21,660  20,192 
2.3 ตราสารหนีต้่างประเทศ   56,858   57,295 
 รวม  227,400  303,808 
   
ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้   (295)   (293) 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 มลูค่ายตุิธรรม เงนิปันผลรบั 
 2565 2564 2565 2564 

3. เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย 
 มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  

 
 

 

3.1  ตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดในประเทศ  5,708  7,869  327  354 
3.2 ตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ   3,248   3,599   65   87 
3.3 อื่น ๆ   779   237  315   61 
  รวม   9,735   11,705  707  502 
รวมเงินลงทนุสทุธิ  393,409  482,158   
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ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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12.2  เงินลงทุนที่ถูกตัดรายการ 

การตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส่วนใหญ่เกิดจาก
การขายโดยการตดัรายการในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 มลูค่ายตุิธรรม  

ณ วนัท่ีตดัรายการ เงินปันผลรบั ก าไร/(ขาดทุน) 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
เงินลงทนุท่ีถกูตดัรายการ 38,256 29,612 283 200 826 2,754 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 มลูค่ายตุิธรรม  

ณ วนัท่ีตดัรายการ เงินปันผลรบั ก าไร/(ขาดทุน) 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
เงินลงทนุท่ีถกูตดัรายการ 1,680 1,217 65 45 5 46 

 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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12.3 เงินลงทุนในบริษัททีม่ีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
กิจการและบริษัทอื่นท่ีมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2565 2564 
 ราคาทุน/ 

ราคาตามบญัชี มลูค่ายตุิธรรม 
ค่าเผื่อผลขาดทนุ 
ดา้นเครดิต 

ราคาทุน/ 
ราคาตามบญัชี มลูค่ายตุิธรรม 

ค่าเผื่อผลขาดทนุ 
ดา้นเครดิต 

- หลกัทรพัยห์ุน้ทุน  23  -  -  23  -  - 
- ตราสารหนี ้  553   -   (491)  797   -   (734) 

   รวม  576   -   (491)  820   -   (734) 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 
 ราคาทุน/ 

ราคาตามบญัชี มลูค่ายตุิธรรม 
ค่าเผื่อผลขาดทนุ 
ดา้นเครดิต 

ราคาทุน/ 
ราคาตามบญัชี มลูค่ายตุิธรรม 

ค่าเผื่อผลขาดทนุ 
ดา้นเครดิต 

- หลกัทรพัยห์ุน้ทุน  11  -  -  11  -  - 
- ตราสารหนี ้  553   -   (491)  797   -   (734) 

   รวม  564   -   (491)  808   -   (734) 
 
 
 

12.4 เงินลงทุนในหลักทรัพยท์ีธ่นาคารและบริษัทย่อยถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินลงทนุในหลกัทรพัยท่ี์ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป แต่ไม่ไดเ้ขา้
ข่ายเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่ม จ าแนกเป็นกลุ่มอตุสาหกรรมไดด้งันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
  การเกษตรและเหมืองแร ่  5  5 - - 
  ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง  1,840  1,942 - - 
  การสาธารณปูโภคและบริการ  156  -  156 - 
  อื่น ๆ   5,397  5,874  1,126  1,816 
 รวม  7,398  7,821  1,282  1,816 

294  295ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิ 

13.1 ประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมคา้ 
ดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
   สดัสว่นการถือหุน้   
  ชนิด ทัง้ทางตรงและทางออ้ม วิธีราคาทนุ วิธีส่วนไดเ้สีย 
 ประเภทธุรกิจ ของหุน้ 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
บริษัทรว่ม         
บริษัท ศนูยป์ระมวลผล จ ากดั บริการ หุน้สามญั 30.00% 30.00%  15  15  503  288 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ ์จ ากดั บริการ หุน้สามญั 26.73% 26.73%  133  133  1,064  803 
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ หุน้สามญั 22.17% 22.17%  118  118  72  83 
บริษัท ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวิรก์ จ ากดั บริการ หุน้สามญั 33.33% 33.33%  262  262  237  256 
Sovannaphum Life Assurance PLC3) ประกนัชีวิต หุน้สามญั 18.74% 18.74%  267  267  222  166 
บริษัท โกโค่ จ ากดั4) พฒันาระบบงาน 

สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

หุน้สามญั 22.65% 22.65%  4  4  -  - 

บริษัท ลอวส์นั มารช์ อีเวนทส์ จ ากดั4) รบัจา้งด าเนินการ 
จดัประชมุ 

หุน้สามญั 35.71% 35.71%  5  5  -  - 

บริษัท โอ แอนด ์เอช ฮนันี่คอมป์เปเปอร ์
จ ากดั4) 

ผลิตและจ าหน่าย 
ผลิตภณัฑ ์
กระดาษรงัผึง้ 

หุน้สามญั 40.99% 40.99%  18  18  -  - 

บริษัท แอลดี เรสเตอรองส ์จ ากดั4) ธุรกิจรา้นอาหาร หุน้สามญั 32.14% 32.69%  4  4  -  - 
บริษัท ตี๋ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั4) รบัจดัอีเวนท ์

รา้นอาหาร จ าหน่าย
สินคา้อปุโภค 

หุน้สามญั - 27.61%  -  45  -  - 

การรว่มคา้         
บริษัท กสิกร ไลน ์จ ากดั5) ใหบ้ริการสินเช่ือ หุน้สามญั 50.00% 50.00%   3,600   3,600  1,587   2,242 
บริษัท บริหารสินทรพัย ์เจเค จ ากดั5) บริหารสินทรพัย ์ หุน้สามญั 50.00% -  5,000   -   5,098   -  
บริษทั กสิกร คาราบาว จ ากดั5) ใหบ้ริการสินเช่ือ หุน้สามญั 50.00% -   37   -    36   -  
รวมเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้     9,463  4,471  8,819  3,838 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า       (31)   (76)   -    -  
เงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้สทุธิ     9,432  4,395  8,819  3,838 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   สดัสว่นการถือหุน้   
  ชนิด ทัง้ทางตรงและทางออ้ม วิธีราคาทนุ รายไดเ้งินปันผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุน้ 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
บริษัทย่อยทางตรง         
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั จดัการกองทนุ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  2,003  2,003  3,219  2,802 
บริษัท ศนูยว์ิจยักสิกรไทย จ ากดั บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  10  10  -  - 
บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรพัย ์ หุน้สามญั 99.99% 99.99%  1,512  1,512  1,500  1,000 
บริษัท ลสีซิ่งกสิกรไทย จ ากดั ใหเ้ช่าซือ้และ 

ลีสซิ่งรถยนต ์
หุน้สามญั 100.00% 100.00%  900  900  410  500 

บริษัท แฟคเตอรี แอนด ์อีควิปเมนท ์
 กสิกรไทย จ ากดั  

ใหเ้ช่าซือ้และ 
ลีสซิ่งเครื่องจกัร 

หุน้สามญั 100.00% 100.00%  237  237  -  - 

บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จ ากดั1) บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  5  5  -  - 
บริษัท กสิกร แล็บส ์จ ากดั1) บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  5  5  -  - 
บริษัท กสิกร ซอฟต ์จ ากดั1) บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  5  5  -  - 
บริษัท กสิกร อินฟรา จ ากดั1)  บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  5  5  -  - 
บริษัท กสิกร เซิรฟ์ จ ากดั1) บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  19  19  4  59 
บริษัท กสิกร เอกซ ์จ ากดั1) บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  738  78  -  - 
บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั2) ลงทนุใน 

บริษัทอ่ืน 
หุน้สามญั 51.00% 51.00%  7,575  7,575  298  281 

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั ธนาคารพาณิชย ์ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  1,688  1,447  -  - 
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จ ากดั ธนาคารพาณิชย ์ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  14,802  14,802  -  - 
บริษัท รว่มทนุ เค-เอสเอ็มอี จ ากดั รว่มลงทนุ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  50  50  -  - 
บริษัท บีคอน เวนเจอร ์แคปิทลั จ ากดั รว่มลงทนุ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  6,020  3,735  -  - 
บริษัท กสิกร วิชั่น จ ากดั ลงทนุใน 

บริษัทอ่ืน 
หุน้สามญั 100.00% 100.00%  17,000  8,000  -  - 

บริษัท กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล จ ากดั ลงทนุใน 
บริษัทอ่ืน 

หุน้สามญั 100.00% 100.00%  7,237  3  -  - 

บริษัท ยนูิตา้ แคปิทลั จ ากดั ลงทนุใน 
บริษัทอ่ืน 

หุน้สามญั 100.00% -  2,976  -  -  - 

บริษัท กสิกร อินเวสเจอร ์จ ากดั ลงทนุใน 
บริษัทอ่ืน 

หุน้สามญั 100.00% -  80  -  -  - 

บริษัท กสิกร โกลบอล เพยเ์มนต ์จ ากดั ใหบ้ริการรบั
ช าระเงิน 

หุน้สามญั 100.00% 100.00%  200  155  -  - 

บริษัท บริหารสินทรพัยเ์พทาย จ ากดั  บริหารสินทรพัย ์ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  1,400  1,400  -  - 
บริษัท โพรเกรส พลสั จ ากดั บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  1  1  -  - 
บริษัท โพรเกรส แอพไพรซลั จ ากดั บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  5  5  -  10 
บริษัท รกัษาความปลอดภยั โพรเกรส กนัภยั จ ากดั บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  21  21  39  155 
บริษัท โพรเกรส แมเนจเมนท ์จ ากดั บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  6  6  6  6 
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส ์แมเนจเมนต ์จ ากดั บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  5  5  6  29 
บริษัท รกัษาความปลอดภยั โพรเกรส 
 เซอรว์ิส จ ากดั  

บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  2  2  27  38 

296  297ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
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  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   สดัสว่นการถือหุน้   
  ชนดิ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม วิธีราคาทนุ รายไดเ้งินปันผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุน้ 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
บริษัทย่อยทางตรง         
บริษัท โพรเกรส สโตรเ์รจ จ ากดั บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  3  3  -  12 
บริษัท โพรเกรส เอช อาร ์จ ากดั บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  1  1  55  30 
บริษัท โพรเกรส เซอรว์ิส ซพัพอรท์ จ ากัด บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  4  4  64  69 
บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จ ากดั บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  5  5  10  23 
บริษัท โพรเกรส เทรนนิ่ง จ ากดั บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  2  2  1  1 
บริษัทย่อยทางออ้ม         
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการเงินรว่มลงทนุ  
 ขา้วกลา้ จ ากดั 

จดัการเงิน 
รว่มลงทนุ 

หุน้สามญั 100.00% 100.00%  -  -  -  - 

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)2) ประกนัชีวิต หุน้สามญั 38.25% 38.25%  -  -  -  - 
บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร ์จ ากดั2) นายหนา้ประกนั หุน้สามญั 50.99% 50.99%  -  -  -  - 
บริษัท เอ็มที อินชวัร ์โบรกเกอร ์จ ากดั3) นายหนา้ประกนั หุน้สามญั 38.25% 38.25%  -  -  -  - 
บริษัท ฟเูชีย เวนเจอร ์แคปิทลั จ ากดั2) รว่มลงทนุ หุน้สามญั 38.25% 38.25%  -  -  -  - 
บริษัท ไอเจ็น จ ากดั2) บริการ หุน้สามญั 49.94% 51.00%  -  -  -  - 
บริษัท บีคอน อินเตอรเ์ฟซ จ ากดั1) บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  -  -  -  - 
บริษัท โพรเกรส มลัติ อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จ ากดั นายหนา้ประกนั หุน้สามญั 100.00% 100.00%  -  -  -  - 
KASIKORN VISION INFORMATION 
 TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 5) 

บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  -  -  -  - 

บริษัท คิวบิกซ ์ดิจิทลั แอสเสท จ ากดั1) บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  -  -  -  - 
บริษัท ออรบ์ิกซ ์คสัโทเดียน จ ากดั บริการ หุน้สามญั 100.00% -  -  -  -  - 
KBTG Vietnam Company Limited 5) บริการ หุน้สามญั 100.00% -  -  -  -  - 
KASIKORN VISION ANALYTICS COMPANY 
 LIMITED 5) 

บริการ หุน้สามญั 100.00% -  -  -  -  - 

ธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซีย6) ธนาคารพาณิชย ์ หุน้สามญั 67.50% -  -  -  -  - 
บริษัทรว่ม         
บริษัท ศนูยป์ระมวลผล จ ากดั บริการ หุน้สามญั 30.00% 30.00%  15  15  9  8 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ ์จ ากดั บริการ หุน้สามญั 26.73% 26.73%  133  133  173  96 
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ หุน้สามญั 22.17% 22.17%   118   118  -  -  
บริษัท ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวิรก์ จ ากดั บริการ หุน้สามญั 33.33% 33.33%   262   262   -    -  
 รวม      65,050  42,529  5,821  5,119 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า      (1,400)  (1,400)  -  -  
ปรบัปรุงบญัชีป้องกนัความเสี่ยงเงินลงทนุในบริษัทย่อย      585   809   -    -  
เงินลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทรว่มสทุธิ     64,235   41,938   5,821  5,119 

1) บริษัทในกลุ่มกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป 
2) ธนาคารมีสดัส่วนการถือหุน้ทางตรงใน บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ รอ้ยละ 51 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด และ บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ ถือหุน้ใน บจก. ไอเจ็น ในสดัส่วน 
 รอ้ยละ 97.92 (ปี 2564 รอ้ยละ 100) ถือหุน้ใน บจก. เมืองไทย โบรกเกอร ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ถือหุน้ใน บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต และ บจก. ฟูเชีย เวนเจอร ์แคปิทัล ใน
 สดัส่วนรอ้ยละ 75 
3) ธนาคารลงทนุทางออ้มผ่าน บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต 
4) ธนาคารลงทนุทางออ้มผ่าน บจก. รว่มทนุ เค-เอสเอ็มอี 
5) ธนาคารลงทนุทางออ้มผ่าน บจก. กสิกร วิชั่น 
6) ธนาคารลงทนุทางออ้มผ่าน บจก. กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล 
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เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม โดยใช้ข้อมูลทางการ เงินจากงบการเงินท่ียังไม่ได้รับการ
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าด าเนินธุรกิจในประเทศไทย เวน้แต่บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จ ากัด และ KASIKORN 
VISION INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED ด าเนินธุรกิจในสาธารณรฐัประชาชนจีน  

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด Sovannaphum Life Assurance PLC และบริษัท กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล จ ากัด ด าเนินธุรกิจใน
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรฐัสิงคโปร ์ตามล าดบั  

KBTG Vietnam Company Limited และ KASIKORN VISION ANALYTICS COMPANY LIMITED ด าเนินธุรกิจในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และ ธนาคารแมสเป้ียน ประเทศอินโดนีเซีย ด าเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย 

ในเดือน กุมภาพนัธ ์2565 และเดือน ตุลาคม 2565 บริษัท กสิกร เอกซ ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร เรียกช าระค่าหุน้เพิ่มจ านวน 
73 ลา้นบาท รวมเป็นทุนช าระแลว้เต็มจ านวน จากทุนจดทะเบียนจ านวน 150 ลา้นบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 1,680 ลา้น
บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,830 ลา้นบาท โดยช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดังกล่าวจ านวน 588 ลา้นบาท รวมเป็นทุนช าระแลว้จ านวน
ทัง้สิน้ 738 ลา้นบาท 

ในเดือน กมุภาพนัธ ์2565 และเดือน ตุลาคม 2565 บริษัท คิวบิกซ ์ดิจิทลั แอสเสท จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร โดยบริษัท กสิกร 
เอกซ์ จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มจ านวน 28 ล้านบาท รวมเป็นทุนช าระแล้วเต็มจ านวน                             
จากทุนจดทะเบียนจ านวน 70 ลา้นบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 180 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 250 ลา้นบาท 
โดยช าระค่าหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้เต็มจ านวน  

ในระหว่างเดือน กุมภาพนัธ ์2565 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัท บีคอน เวนเจอร ์แคปิทลั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ได้
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 2,285 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 6,020 ล้านบาท โดยช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว              
เต็มจ านวน 

ในเดือน กุมภาพนัธ ์2565 บริษัท กสิกร โกลบอล เพยเ์มนต ์จ ากัด ซื่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร เรียกช าระค่าหุน้เพิ่มจ านวน 45 ลา้น
บาท รวมเป็นทนุช าระแลว้เต็มจ านวน จากทนุจดทะเบียนจ านวน 200 ลา้นบาท 

ในเดือน มีนาคม 2565 ธนาคารไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยภายใตช้ื่อ บริษัท ยนิูตา้ แคปิทลั จ ากดั โดยธนาคารเป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 100  มีทุนจดทะเบียนจ านวน 5 ลา้นบาท ซึ่งเป็นทุนช าระแลว้เต็มจ านวน และในเดือน พฤษภาคม 2565 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน
อีกจ านวน 3,700 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,705 ลา้นบาท โดยช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวจ านวน 2,971 ลา้นบาท รวม
เป็นทนุช าระแลว้จ านวนทัง้สิน้ 2,976 ลา้นบาท 

ในเดือน มีนาคม 2565 บริษัท ยูนิตา้ แคปิทลั จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยภายใตช้ื่อ บริษัท ออร์
บิกซ ์คัสโทเดียน จ ากัด โดยบริษัท ยูนิตา้ แคปิทัล จ ากัด เป็นผูถื้อหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 มีทุนจดทะเบียนจ านวน 5 ลา้นบาท ช าระ
แล้วจ านวน 1 ล้านบาท ในเดือน กรกฎาคม 2565 เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มจ านวน 4 ล้านบาทรวมเป็นทุนช าระแล้วเต็มจ านวน                         
และในเดือน ธันวาคม 2565 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 95 ลา้นบาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 100 ลา้นบาท โดยไดช้ าระค่า
หุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้เต็มจ านวน  

298  299ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ
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  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   สดัสว่นการถือหุน้   
  ชนดิ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม วิธีราคาทนุ รายไดเ้งินปันผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุน้ 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
บริษัทย่อยทางตรง         
บริษัท โพรเกรส สโตรเ์รจ จ ากดั บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  3  3  -  12 
บริษัท โพรเกรส เอช อาร ์จ ากดั บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  1  1  55  30 
บริษัท โพรเกรส เซอรว์ิส ซพัพอรท์ จ ากัด บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  4  4  64  69 
บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จ ากดั บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  5  5  10  23 
บริษัท โพรเกรส เทรนนิ่ง จ ากดั บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  2  2  1  1 
บริษัทย่อยทางออ้ม         
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการเงินรว่มลงทนุ  
 ขา้วกลา้ จ ากดั 

จดัการเงิน 
รว่มลงทนุ 

หุน้สามญั 100.00% 100.00%  -  -  -  - 

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)2) ประกนัชีวิต หุน้สามญั 38.25% 38.25%  -  -  -  - 
บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร ์จ ากดั2) นายหนา้ประกนั หุน้สามญั 50.99% 50.99%  -  -  -  - 
บริษัท เอ็มที อินชวัร ์โบรกเกอร ์จ ากดั3) นายหนา้ประกนั หุน้สามญั 38.25% 38.25%  -  -  -  - 
บริษัท ฟเูชีย เวนเจอร ์แคปิทลั จ ากดั2) รว่มลงทนุ หุน้สามญั 38.25% 38.25%  -  -  -  - 
บริษัท ไอเจ็น จ ากดั2) บริการ หุน้สามญั 49.94% 51.00%  -  -  -  - 
บริษัท บีคอน อินเตอรเ์ฟซ จ ากดั1) บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  -  -  -  - 
บริษัท โพรเกรส มลัติ อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จ ากดั นายหนา้ประกนั หุน้สามญั 100.00% 100.00%  -  -  -  - 
KASIKORN VISION INFORMATION 
 TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 5) 

บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  -  -  -  - 

บรษิัท คิวบิกซ ์ดิจิทลั แอสเสท จ ากดั1) บริการ หุน้สามญั 100.00% 100.00%  -  -  -  - 
บริษัท ออรบ์ิกซ ์คสัโทเดียน จ ากดั บริการ หุน้สามญั 100.00% -  -  -  -  - 
KBTG Vietnam Company Limited 5) บริการ หุน้สามญั 100.00% -  -  -  -  - 
KASIKORN VISION ANALYTICS COMPANY 
 LIMITED 5) 

บริการ หุน้สามญั 100.00% -  -  -  -  - 

ธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซีย6) ธนาคารพาณิชย ์ หุน้สามญั 67.50% -  -  -  -  - 
บริษัทรว่ม         
บริษัท ศนูยป์ระมวลผล จ ากดั บริการ หุน้สามญั 30.00% 30.00%  15  15  9  8 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ ์จ ากดั บริการ หุน้สามญั 26.73% 26.73%  133  133  173  96 
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ หุน้สามญั 22.17% 22.17%   118   118  -  -  
บริษัท ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวิรก์ จ ากดั บริการ หุน้สามญั 33.33% 33.33%   262   262   -    -  
 รวม      65,050  42,529  5,821  5,119 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า      (1,400)  (1,400)  -  -  
ปรบัปรุงบญัชีป้องกนัความเสี่ยงเงินลงทนุในบริษัทย่อย      585   809   -    -  
เงินลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทรว่มสทุธิ     64,235   41,938   5,821  5,119 

1) บริษัทในกลุ่มกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป 
2) ธนาคารมีสดัส่วนการถือหุน้ทางตรงใน บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ รอ้ยละ 51 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด และ บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ ถือหุน้ใน บจก. ไอเจ็น ในสดัส่วน 
 รอ้ยละ 97.92 (ปี 2564 รอ้ยละ 100) ถือหุน้ใน บจก. เมืองไทย โบรกเกอร ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ถือหุน้ใน บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต และ บจก. ฟูเชีย เวนเจอร ์แคปิทัล ใน
 สดัส่วนรอ้ยละ 75 
3) ธนาคารลงทนุทางออ้มผ่าน บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต 
4) ธนาคารลงทนุทางออ้มผ่าน บจก. รว่มทนุ เค-เอสเอ็มอี 
5) ธนาคารลงทนุทางออ้มผ่าน บจก. กสิกร วิชั่น 
6) ธนาคารลงทนุทางออ้มผ่าน บจก. กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล 
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เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม โดยใช้ข้อมูลทางการ เงินจากงบการเงินท่ียังไม่ได้รับการ
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าด าเนินธุรกิจในประเทศไทย เวน้แต่บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จ ากัด และ KASIKORN 
VISION INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED ด าเนินธุรกิจในสาธารณรฐัประชาชนจีน  

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด Sovannaphum Life Assurance PLC และบริษัท กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล จ ากัด ด าเนินธุรกิจใน
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรฐัสิงคโปร ์ตามล าดบั  

KBTG Vietnam Company Limited และ KASIKORN VISION ANALYTICS COMPANY LIMITED ด าเนินธุรกิจในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และ ธนาคารแมสเป้ียน ประเทศอินโดนีเซีย ด าเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย 

ในเดือน กุมภาพนัธ ์2565 และเดือน ตุลาคม 2565 บริษัท กสิกร เอกซ ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร เรียกช าระค่าหุน้เพิ่มจ านวน 
73 ลา้นบาท รวมเป็นทุนช าระแลว้เต็มจ านวน จากทุนจดทะเบียนจ านวน 150 ลา้นบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 1,680 ลา้น
บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,830 ลา้นบาท โดยช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดังกล่าวจ านวน 588 ลา้นบาท รวมเป็นทุนช าระแลว้จ านวน
ทัง้สิน้ 738 ลา้นบาท 

ในเดือน กมุภาพนัธ ์2565 และเดือน ตุลาคม 2565 บริษัท คิวบิกซ ์ดิจิทลั แอสเสท จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร โดยบริษัท กสิกร 
เอกซ์ จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มจ านวน 28 ล้านบาท รวมเป็นทุนช าระแล้วเต็มจ านวน                             
จากทุนจดทะเบียนจ านวน 70 ลา้นบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 180 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 250 ลา้นบาท 
โดยช าระค่าหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้เต็มจ านวน  

ในระหว่างเดือน กุมภาพนัธ ์2565 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัท บีคอน เวนเจอร ์แคปิทลั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ได้
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 2,285 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 6,020 ล้านบาท โดยช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว              
เต็มจ านวน 

ในเดือน กุมภาพนัธ ์2565 บริษัท กสิกร โกลบอล เพยเ์มนต ์จ ากัด ซื่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร เรียกช าระค่าหุน้เพิ่มจ านวน 45 ลา้น
บาท รวมเป็นทนุช าระแลว้เต็มจ านวน จากทนุจดทะเบียนจ านวน 200 ลา้นบาท 

ในเดือน มีนาคม 2565 ธนาคารไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยภายใตช้ื่อ บริษัท ยนิูตา้ แคปิทลั จ ากดั โดยธนาคารเป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 100  มีทุนจดทะเบียนจ านวน 5 ลา้นบาท ซึ่งเป็นทุนช าระแลว้เต็มจ านวน และในเดือน พฤษภาคม 2565 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน
อีกจ านวน 3,700 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,705 ลา้นบาท โดยช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวจ านวน 2,971 ลา้นบาท รวม
เป็นทนุช าระแลว้จ านวนทัง้สิน้ 2,976 ลา้นบาท 

ในเดือน มีนาคม 2565 บริษัท ยูนิตา้ แคปิทลั จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยภายใตช้ื่อ บริษัท ออร์
บิกซ ์คัสโทเดียน จ ากัด โดยบริษัท ยูนิตา้ แคปิทัล จ ากัด เป็นผูถื้อหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 มีทุนจดทะเบียนจ านวน 5 ลา้นบาท ช าระ
แล้วจ านวน 1 ล้านบาท ในเดือน กรกฎาคม 2565 เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มจ านวน 4 ล้านบาทรวมเป็นทุนช าระแล้วเต็มจ านวน                         
และในเดือน ธันวาคม 2565 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 95 ลา้นบาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 100 ลา้นบาท โดยไดช้ าระค่า
หุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้เต็มจ านวน  
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สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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ในเดือน มีนาคม 2565 บริษัท กสิกร วิชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ได้จัดตั้งบริษัท บริหารสินทรพัย ์เจเค จ ากัด ร่วมกับ 
บริษัท บริหารสินทรพัย ์เจ จ ากัด ตามสัญญาร่วมลงทุนในโครงการบริหารสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 บริษัท บริหาร
สินทรพัย ์เจเค จ ากัด มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 4 ลา้นบาท และในเดือน มิถุนายน 2565 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนอีก
จ านวน 9,996 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เต็มจ านวนทั้งสิน้ 10,000 ลา้นบาท โดยเป็นเงินลงทุนจากบริษัท กสิกร 
วิชั่น จ ากดั เป็นจ านวน 5,000 ลา้นบาท 

ในเดือน พฤษภาคม 2565 บริษัท กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 227.9 
ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิน้ 228 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ โดยช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดังกล่าวจ านวน 212 ลา้นดอลลาร์
สหรฐัฯ  รวมเป็นทนุช าระแลว้จ านวนทัง้สิน้ 212.1 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

ในเดือน มิถุนายน 2565 และเดือน กนัยายน 2565 บริษัท กสิกร วิชั่น จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของธนาคาร ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 
12,000 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 20,000 ล้านบาท โดยช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดังกล่าวจ านวน 9,000 ล้านบาท รวมเป็นทุน
ช าระแลว้จ านวนทัง้สิน้ 17,000 ลา้นบาท 

ในเดือน มิถุนายน 2565 บริษัท กสิกร วิชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อ KBTG 
Vietnam Company Limited ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัท กสิกร วิชั่น จ ากัด เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 100 มี 
ทนุจดทะเบียนจ านวน 170,000 ลา้นดองเวียดนาม โดยช าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เต็มจ านวน ในเดือน กนัยายน 2565 

ในเดือน มิถุนายน 2565 บริษัท กสิกร วิชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อยภายใตช้ื่อ KASIKORN 
VISION ANALYTICS COMPANY LIMITED ในสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัท กสิกร วิชั่น จ ากัด เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วน 
รอ้ยละ 100 มีทนุจดทะเบียนจ านวน 22,870 ลา้นดองเวียดนาม โดยช าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เต็มจ านวน ในเดือน กนัยายน 2565 

ในเดือน สิงหาคม 2565 บริษัท กสิกร วิชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ไดจ้ัดตั้งบริษัท กสิกร คาราบาว จ ากัด ร่วมกับ บริษัท  
ทีดี เวนเจอร ์จ ากัด ตามสญัญาร่วมลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 50 บริษัท กสิกร คาราบาว จ ากัด มีทุนจดทะเบียนจ านวน 2 ลา้นบาท และ 
ในเดือน กนัยายน 2565 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 98 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 100 ลา้นบาท โดยช าระค่าหุน้แลว้
จ านวนทัง้สิน้ 75 ลา้นบาท โดยเป็นเงินลงทนุจากบริษัท กสิกร วิชั่น จ ากดั เป็นจ านวน 37.5 ลา้นบาท 

ในเดือน ตุลาคม 2565 ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยภายใตช้ื่อ บริษัท กสิกร อินเวสเจอร์ จ ากัด โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น  
ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 มีทุนจดทะเบียนจ านวน 5 ลา้นบาท ซึ่งเป็นทุนช าระแลว้เต็มจ านวน และในเดือน พฤศจิกายน 2565 บริษัท กสิกร 
อินเวสเจอร ์จ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 300 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 305 ลา้นบาท โดยช าระค่าหุน้เพิ่มทุน
ดงักล่าวจ านวน 75 ลา้นบาท รวมเป็นทนุช าระแลว้จ านวนทัง้สิน้ 80 ลา้นบาท 

ในเดือน พฤศจิกายน  2565 ธนาคารได้เข้าซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด ซื่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร                               
เพิ่มรอ้ยละ 10 จากบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด มีผลใหธ้นาคารมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทดังกล่าว เพิ่มขึน้จาก
เดิมท่ีถืออยู่รอ้ยละ 90 เป็นรอ้ยละ 100 และ ในเดือน ธันวาคม 2565 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ได้
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 80 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,688 ลา้นบาท โดยไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เต็ม
จ านวน 
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13.2 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย 

สดัส่วนการถือหุน้ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุในบริษัทย่อยที่มีสาระส าคญัต่อธนาคาร มีดงันี ้

 บริษัทในกลุ่มบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 31 ธันวาคม 2565 
 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 49.00% 
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 61.75% 
 บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร ์จ ากดั 49.01% 
 บริษัท เอ็มที อินชัวร ์โบรกเกอร ์จ ากดั 61.75% 
 บริษัท ฟเูชีย เวนเจอร ์แคปิทลั จ ากัด 61.75% 
 บริษัท ไอเจ็น จ ากดั 50.06% 

 
13.3 ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทย่อยและร่วม 

13.3.1 ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุท่ีมีสาระส าคญัต่อธนาคาร มีดงันี ้
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
   31 ธันวาคม 2565    31 ธันวาคม 2564  
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

 
สินทรพัยร์วม หนีส้ินรวม 

รวมส่วนของ
เจา้ของ สินทรพัยร์วม หนีส้ินรวม 

รวมส่วนของ
เจา้ของ 

       

บริษัทในกลุ่มบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั*  640,025  537,920  102,105  623,615  522,521  101,094 
 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
   ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม  
   2565    2564  
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

 
รายได ้
จากการ

ด าเนินงานสทุธิ ค่าใชจ้่าย*** ก าไรสทุธิ 

รายได ้
จากการ

ด าเนินงานสทุธิ ค่าใชจ้่าย*** ก าไรสทุธิ 
       

บริษัทในกลุ่มบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั*  10,246  6,003  4,243  15,723**  8,237  7,486 
* ส่วนใหญ่เกิดจาก บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต 
**  รวมรายไดเ้งินปันผลระหว่างกนัภายในกลุม่บริษัท ส าหรบัปี 2565 และ 2564 เป็นจ านวน 608 ลา้นบาท และ 591 ลา้นบาท ตามล าดบั 
***  ค่าใชจ้่าย ไดแ้ก ่ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ  ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ ขาดทนุจากการดอ้ยค่า และภาษีเงินได ้

300  301ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบกระแสเงินสด 

   ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565  
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

 เงินสดสทุธิจาก
กิจกรรมด าเนินงาน 

เงินสดสทุธิจาก
กิจกรรมลงทนุ 

เงินสดสทุธิจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน 

    บริษัทในกลุ่มบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั* 14,212 (13,397) (815) 
 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบกระแสเงินสด 
   ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

   (ไม่ไดต้รวจสอบ)  
 เงินสดสทุธิจาก

กิจกรรมด าเนินงาน 
เงินสดสทุธิจาก
กิจกรรมลงทนุ 

เงินสดสทุธิจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน 

    บริษัทในกลุ่มบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั* 2,167 (1,379) (788) 
* ส่วนใหญ่เกิดจาก บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต 

 
13.3.2 ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรว่มที่ไม่มีสาระส าคญั มีดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
   ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม  
   2565    2564  
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

 ก าไรสทุธิ 
ก าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสรจ็รวม ก าไรสทุธิ 

ก าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสรจ็รวม 

     บริษัทรว่ม 1,749 1,766 1,015 1,031 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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13.3.3 การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรพัย ์

บริษัท บริหารสินทรพัยเ์พทาย จาํกัด 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

   (หน่วย : ลา้นบาท)  

 2565 2564 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   

 (ขาดทุน) กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  (2)  5 

รายการปรบัปรุง   

 กาํไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขาย  -  (1) 

 รายไดด้อกเบี �ยสทุธิ  (1)  (13) 

 เงินสดรบัดอกเบี �ย  1  13 

 เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้   (12)   -  

 (ขาดทนุ) กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนี �สิน

ดาํเนินงาน 

 (14)  4 

 สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง   

 ทรพัยส์ินรอการขาย  2  1 

 สินทรพัยอ์ื�น   18   26 

 หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ �น (ลดลง)   

 หนี�สินอื�น   (3)    4 

 เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน   3   35 

เงินสดเพิ�มขึ �นสทุธิ  3  35 

เงินสด ณ วนัตน้ปี   48   13 

เงินสด ณ วนัสิ �นปี   51   48 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบกระแสเงินสด 

   ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565  
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

 เงินสดสทุธิจาก
กิจกรรมด าเนินงาน 

เงินสดสทุธิจาก
กิจกรรมลงทนุ 

เงินสดสทุธิจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน 

    บริษัทในกลุ่มบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั* 14,212 (13,397) (815) 
 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบกระแสเงินสด 
   ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

   (ไม่ไดต้รวจสอบ)  
 เงินสดสทุธิจาก

กิจกรรมด าเนินงาน 
เงินสดสทุธิจาก
กิจกรรมลงทนุ 

เงินสดสทุธิจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน 

    บริษัทในกลุ่มบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั* 2,167 (1,379) (788) 
* ส่วนใหญ่เกิดจาก บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต 

 
13.3.2 ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรว่มที่ไม่มีสาระส าคญั มีดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
   ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม  
   2565    2564  
   (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

 ก าไรสทุธิ 
ก าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสรจ็รวม ก าไรสทุธิ 

ก าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสรจ็รวม 

     บริษัทรว่ม 1,749 1,766 1,015 1,031 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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13.3.3 การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรพัย ์

บริษัท บริหารสินทรพัยเ์พทาย จาํกัด 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

   (หน่วย : ลา้นบาท)  

 2565 2564 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   

 (ขาดทุน) กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  (2)  5 

รายการปรบัปรุง   

 กาํไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขาย  -  (1) 

 รายไดด้อกเบี �ยสทุธิ  (1)  (13) 

 เงินสดรบัดอกเบี �ย  1  13 

 เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้   (12)   -  

 (ขาดทนุ) กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนี �สิน

ดาํเนินงาน 

 (14)  4 

 สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง   

 ทรพัยส์ินรอการขาย  2  1 

 สินทรพัยอ์ื�น   18   26 

 หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ �น (ลดลง)   

 หนี�สินอื�น   (3)    4 

 เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน   3   35 

เงินสดเพิ�มขึ �นสทุธิ  3  35 

เงินสด ณ วนัตน้ปี   48   13 

เงินสด ณ วนัสิ �นปี   51   48 
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วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
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13.4 ส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจตามปกติ 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีการท าธุรกรรมกบักิจการซึ่งมีโครงสรา้งเฉพาะตวัซึ่งไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมในการมีส่วนรว่มจดัตัง้ 
ในฐานะผูจ้ัดการดูแลทรพัยส์ิน รวมถึงการจัดหาเงินทุนใหก้ับกิจการซึ่งมีโครงสรา้งเฉพาะตัวดังกล่าว กิจการเหล่านีอ้าจอยู่ใน
รูปแบบของกองทนุ ทรสัต ์และทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์ 

การจัดหาเงินทุนอยู่ในรูปแบบของเงินใหส้ินเชื่อท่ีมีการเบิกถอนภายใตเ้งื่อนไขทางธุรกิจตามปกติ เงินใหส้ินเชื่อเหล่านีม้ีแนวทาง
ในการจัดการเช่นเดียวกันกับเงินใหส้ินเชื่ออื่น เงินใหส้ินเชื่อแก่กิจการซึ่งมีโครงสรา้งเฉพาะตัว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 
2564 เป็นจ านวนเงิน 6,385 ลา้นบาท และ 6,111 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
14 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ ประกอบดว้ย 

 14.1 จ าแนกตามประเภทสินเชื่อ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 

เงินเบิกเกินบญัชี  302,248  286,095  298,753  286,083 
เงินใหกู้ย้ืม  1,417,551  1,438,245  1,445,816  1,490,244 
ตั๋วเงิน  496,462  440,555  502,031  442,975 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้  123,970  112,758  -  - 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน  20,081  20,828  -  - 
อื่น ๆ   134,765   123,332   134,772   123,331 

รวมเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนี ้  2,495,077  2,421,813  2,381,372  2,342,633 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไม่ถึง

ก าหนดช าระ   16,226   16,599   15,275   15,791 
รวมเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั  2,511,303  2,438,412  2,396,647  2,358,424 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้   (133,529)   (144,772)   (126,898)   (139,251) 
รวมเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ  2,377,774  2,293,640  2,269,749  2,219,173 
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14.2 จ าแนกตามถ่ินทีอ่ยู่ของลูกหนี้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 

ในประเทศ  2,366,754  2,338,351  2,323,552  2,296,582 
ต่างประเทศ   128,323   83,462   57,820   46,051 

รวม  2,495,077  2,421,813  2,381,372  2,342,633 
 

14.3 จ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 

การเกษตรและเหมืองแร ่  37,789  34,297  29,477  32,953 
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์  1,050,668  981,576  963,034  943,652 
ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง  208,652  207,669  192,812  196,401 
การสาธารณปูโภคและบริการ  361,549  355,609  288,414  307,866 
สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศยั  379,506  414,678  379,134  414,632 
อื่น ๆ   456,913   427,984   528,501   447,129 

รวม  2,495,077  2,421,813  2,381,372  2,342,633 
 

14.4 จ าแนกตามประเภทการจัดชั้น 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 เงินใหส้ินเชื่อและดอกเบีย้คา้งรบั 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 

ชัน้ท่ี 1 สินทรพัยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้อย่าง
มีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต  2,229,656  2,130,347  2,134,353  2,064,756 

ชัน้ท่ี 2 สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึน้อย่าง 
มีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต  188,303  201,878  173,432  190,321 

ชัน้ท่ี 3 สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้น
เครดิต   93,344   106,187   88,862   103,347 

รวม  2,511,303  2,438,412  2,396,647  2,358,424 
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ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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14.5 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพ (รวมสถาบนัการเงิน) ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปไดด้ังนี ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคุณภาพ (NPL gross) หมายถึง เงินใหส้ินเชื่อท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ตาม
หลักเกณฑก์ารจัดชั้นของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส. 23/2561 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจัดชัน้และการกัน
เงินส ารองของสถาบนัการเงิน  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
เงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพ 92,536 104,036 88,047 101,200 
เงินใหส้ินเชื่อรวมท่ีใชค้  านวณอตัรารอ้ยละของ NPL gross 2,900,689 2,763,401 2,759,764  2,658,126 
รอ้ยละของเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพต่อเงินใหส้ินเชื่อรวม 3.19 3.76 3.19  3.81 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัท บริหารสินทรพัยเ์พทาย จ ากดั มีเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพจ านวน 55 ลา้นบาท และ 64 ลา้นบาท 
 

14.6 เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทจดทะเบียนทีเ่ข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อแก่บริษัทจดทะเบียนท่ีเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 
 

เงินใหส้ินเชื่อและ
ดอกเบีย้คา้งรบั 

มลูค่า
หลกัประกนั 

ค่าเผื่อผล 
ขาดทนุดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ 

เงินใหส้ินเชื่อและ
ดอกเบีย้คา้งรบั 

มลูค่า
หลกัประกนั 

ค่าเผื่อผล 
ขาดทนุดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ 

 บริษัทจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน 
  จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 598 598 310 537 537 318 
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14.7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้และสัญญาเช่าการเงิน 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญา 
 2565 2564 
ผลรวมของเงินลงทนุขัน้ตน้ตามสญัญาเช่า  160,443  147,739 
     ไม่เกิน 1 ปี  50,025  47,941 
     มากกว่า 1-5 ปี  101,934  92,754 
     มากกว่า 5 ปี  8,484  7,044 
หกั  รายไดท้างการเงินรอการรบัรู ้   (16,392)   (14,153) 
มลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีลกูหนี ้ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า  144,051  133,586 
ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้   (4,423)   (4,070) 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า - สทุธิ   139,628   129,516 

 
15 เงินให้สินเชื่อส าหรับลูกหนีท้ี่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีการท าสญัญาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของลกูหนีด้อ้ยคณุภาพทัง้ในรายท่ีมีหรือไม่มีส่วนสญูเสียและลกูหนี้
ท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพแต่มีส่วนสญูเสีย ซึ่งมียอดเงินใหส้ินเชื่อตามบญัชีก่อนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่รวมลกูหนีท่ี้เขา้มาตรการการ
ช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทยส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จ านวน 21,626 ล้านบาท และ 4,337  
ลา้นบาทตามล าดบั และมีผลขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจ านวน 668 ลา้นบาท และ 506 ลา้นบาทตามล าดบั 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ลกูหนีท่ี้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขมีมลูค่าตามบญัชี จ านวน 1,582 ลา้นบาท และ 503 
ลา้นบาทตามล าดบั ท่ีสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ได ้และโอนย้ายจากชั้นท่ีมีผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอาย ุ
เป็นชัน้ท่ีมีผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ใน 12 เดือน  
 

306  307ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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16 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 

ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2565 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้ 
อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการเพิ่มขึน้ 

อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต รวม 

ยอดตน้ปี  47,459  51,060  46,253  144,772 
การเปลี่ยนแปลงการจดัชัน้  10,616  (20,529)  9,913   -  
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่า 
ค่าเผื่อผลขาดทนุใหม่  (18,165)  28,130  41,478  51,443 

สินทรพัยท์างการเงินใหม่ท่ีซือ้หรือไดม้า  27,881  876  1,196  29,953 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ  (21,207)  (13,463)  (29,447)  (64,117) 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ  28  1  49 78 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี   -    -    (28,600)  (28,600) 
ยอดปลายปี  46,612   46,075   40,842  133,529 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้ 
อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการเพิ่มขึน้ 

อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต รวม 

ยอดตน้ปี  42,954  49,439  42,000  134,393 
การเปลี่ยนแปลงการจดัชัน้  12,312  (21,279)  8,967   -  
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่า 
ค่าเผื่อผลขาดทนุใหม่  (22,223)  33,625  27,708  39,110 

สินทรพัยท์างการเงินใหม่ท่ีซือ้หรือไดม้า  37,214  1,427  874  39,515 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ  (22,798)  (12,152)  (20,991)  (55,941) 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี   -    -   (12,305)  (12,305) 
ยอดปลายปี   47,459   51,060   46,253  144,772 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้ 
อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการเพิ่มขึน้ 

อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต รวม 

ยอดตน้ปี  44,920  49,730  44,601  139,251 
การเปลี่ยนแปลงการจดัชัน้  10,693  (20,543)  9,850  - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่า 
ค่าเผื่อผลขาดทนุใหม่  (17,827)  27,659  40,677  50,509 

สินทรพัยท์างการเงินใหม่ท่ีซือ้หรือไดม้า  26,358  584  793  27,735 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ  (20,288)  (12,901)  (29,006)  (62,195) 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี      -       -   (28,402)  (28,402) 
ยอดปลายปี   43,856   44,529    38,513  126,898 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้ 
อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการเพิ่มขึน้ 

อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

สินทรพัยท์างการเงิน 
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต รวม 

ยอดตน้ปี  41,807  47,891  40,148  129,846 
การเปลี่ยนแปลงการจดัชัน้  12,105  (21,040)  8,935  - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่า 
ค่าเผื่อผลขาดทนุใหม่  (22,375)  33,876  27,642  39,143 

สินทรพัยท์างการเงินใหม่ท่ีซือ้หรือไดม้า  35,182  902  715  36,799 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ  (21,799)  (11,899)  (20,739)  (54,437) 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี   -    -   (12,100)  (12,100) 
ยอดปลายปี   44,920   49,730   44,601  139,251 

 

308  309ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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17 ทรัพยส์ินรอการขายสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ทรพัยส์ินรอการขาย ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2565 

 ประเภททรพัยส์ินรอการขาย ยอดตน้ปี 
ไดม้าจาก 

การรวมธุรกิจ  เพิ่มขึน้ จ าหน่าย ยอดปลายปี 
 1. ทรพัยส์ินท่ีไดม้าจากการช าระหนี ้      

 1.1 อสงัหาริมทรพัย ์  45,926  828  20,529  (12,916)  54,367* 
 1.2 สงัหาริมทรพัย ์   90   22   1,495   (1,471)   136 

รวม  46,016  850  22,024  (14,387)  54,503 
 2. อื่น ๆ   273   -    -    (94)   179 

 รวมทรพัยส์ินรอการขาย  46,289  850  22,024  (14,481)  54,682 
 หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (3,975)   -    (1,112)   1,412  (3,675) 
 รวมทรพัยส์ินรอการขายสทุธิ  42,314   850   20,912  (13,069)  51,007 

*  รวมทรพัยส์ินรอการขายท่ีตีโอนตามมาตรการสนบัสนนุการรบัโอนทรพัยช์ าระหนี ้และใหส้ิทธิลกูหนีซ้ือ้คืน (โครงการพกัทรพัย ์พกัหนี)้ ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 มูลค่าของอสงัหาริมทรพัยร์อการขายท่ีไดจ้ากการช าระหนี ้แยกเป็นมลูค่าท่ีประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก และผูป้ระเมิน
ภายใน จ านวน 22,632 ลา้นบาท และ 31,735 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 
 ประเภททรพัยส์ินรอการขาย ยอดตน้ปี เพิ่มขึน้ จ าหน่าย ยอดปลายปี 
 1. ทรพัยส์ินท่ีไดม้าจากการช าระหนี ้     

 1.1 อสงัหาริมทรพัย ์  30,881  21,241  (6,196)  45,926** 
 1.2 สงัหาริมทรพัย ์   83   766   (759)   90 

รวม  30,964  22,007  (6,955)  46,016 
 2. อื่น ๆ   506   (12)   (221)   273 

 รวมทรพัยส์ินรอการขาย  31,470  21,995  (7,176)  46,289 
 หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (3,435)   (1,264)   724  (3,975) 
 รวมทรพัยส์ินรอการขายสทุธิ  28,035   20,731  (6,452)  42,314 

** รวมทรพัยส์นิรอการขายท่ีตีโอนตามมาตรการสนบัสนนุการรบัโอนทรพัยช์ าระหนี ้และใหส้ิทธิลกูหนีซ้ือ้คืน (โครงการพกัทรพัย ์พกัหนี)้ ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าของอสงัหาริมทรพัยร์อการขายท่ีไดจ้ากการช าระหนี ้แยกเป็นมูลค่าท่ีประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก และผูป้ระเมิน
ภายใน จ านวน 21,550 ลา้นบาท และ 24,376 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 
 ประเภททรพัยส์ินรอการขาย ยอดตน้ปี เพิ�มขึ �น จาํหน่าย ยอดปลายปี 
 1. ทรพัยส์ินที�ไดม้าจากการชาํระหนี�     

 1.1 อสงัหาริมทรพัย ์  45,909  20,493  (12,914)  53,488* 

 1.2 สงัหาริมทรพัย ์   24   -    (24)   -  

รวม  45,933  20,493  (12,938)  53,488 

 2. อื�น ๆ   273   -    (94)   179 

 รวมทรพัยส์ินรอการขาย  46,206  20,493  (13,032)  53,667 

 หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่า  (3,915)   (1,039)   1,371  (3,583) 

 รวมทรพัยส์ินรอการขายสทุธิ  42,291   19,454  (11,661)  50,084 

*  รวมทรพัยสิ์นรอการขายที�ตีโอนตามมาตรการสนบัสนนุการรบัโอนทรพัยช์าํระหนี� และใหสิ้ทธิลูกหนี�ซื �อคืน (โครงการพกัทรพัย ์พกัหนี�) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2565 มูลค่าของอสงัหาริมทรพัยร์อการขายที�ไดจ้ากการชาํระหนี � แยกเป็นมูลค่าที�ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก และผูป้ระเมิน

 ภายใน จาํนวน 21,753 ลา้นบาท และ 31,735 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 

 ประเภททรพัยส์ินรอการขาย ยอดตน้ปี เพิ�มขึ �น จาํหน่าย ยอดปลายปี 

 1. ทรพัยส์ินที�ไดม้าจากการชาํระหนี �     

 1.1 อสงัหาริมทรพัย ์  30,862  21,241  (6,194)  45,909** 

 1.2 สงัหารมิทรพัย ์   24   -    -    24 

รวม  30,886  21,241  (6,194)  45,933 

 2. อื�น ๆ   506    (12)   (221)   273 

 รวมทรพัยส์ินรอการขาย  31,392  21,229  (6,415)  46,206 

 หกั คา่เผื�อการดอ้ยค่า  (3,380)   (1,206)   671  (3,915) 

 รวมทรพัยส์ินรอการขายสทุธิ  28,012   20,023   (5,744)  42,291 

**  รวมทรพัยสิ์นรอการขายที�ตีโอนตามมาตรการสนบัสนนุการรบัโอนทรพัยช์าํระหนี � และใหสิ้ทธิลูกหนี�ซื �อคืน (โครงการพกัทรพัย ์พกัหนี�) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

     ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าของอสงัหาริมทรพัยร์อการขายที�ไดจ้ากการชาํระหนี � แยกเป็นมูลค่าที�ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก และผูป้ระเมิน

ภายใน จาํนวน 21,533 ลา้นบาท และ 24,376 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กาํไรจากการขายทรพัยส์ินรอการขาย มีดงันี� 

 (หนว่ย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
 กาํไรจากการขายทรพัยส์ินรอการขาย  247 75  637  274 

310  311ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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312  313ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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314  315ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธน
าค

าร
กส

ิกร
ไท

ย 
จ า

กัด
 (ม

หา
ชน

) แ
ละ

บร
ิษัท

ย่อ
ย 

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เงิน

 
ส า

หร
ับปี

สิน้
สุด

วัน
ที ่

31
 ธ
ันว

าค
ม 

25
65
 แ
ละ

 25
64

 

10
7 

19
 ค

่าค
วา
มนิ

ยม
แล

ะส
ินท

รัพ
ยไ์
ม่ม

ีตัว
ตน

อื่ น
สุท

ธิ 

กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งใน

ค่า
คว
าม
นิย
มแ
ละ
สิน
ทร
พัย
ไ์ม
่มีต
วัต
นอ
ื่น ส

 าห
รบั
ปีส
ิน้ส
ดุว
นัที่

 31
 ธัน

วาค
ม 2

56
5 แ

ละ
 25

64
 สรุ

ปไ
ดด้
งัน
ี ้

 
(หน่

วย
 : ล

า้น
บา
ท) 

 
งบ
กา
รเง
ินร
วม

 
 

25
65

 
 

  
กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งรา

คา
ทนุ

 
 

 
กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งค
่าต
ดัจ
 าห
น่า
ยส
ะส
ม 

  
 

ค่า
เผื่อ

กา
รด
อ้ย
ค่า

 
   
ราค

าต
าม
บญั

ชี 
 

 
 

ยอ
ดต
น้ปี

 
ไดม้

าจ
าก

 
กา
รรว

มธ
ุรก
ิจ 

เพิ่ม
ขึน้
/ 

รบั
โอน

 
จ า
หน่

าย
/ 

โอน
ออ
ก 

 
อื่น
 ๆ 

 
ยอ
ดส
ิน้ปี

 
 

ยอ
ดต
น้ปี

 
ไดม้

าจ
าก

 
กา
รรว

มธ
ุรก
ิจ 

ค่า
ตดั

 
จ า
หน่

าย
 
จ า
หน่

าย
/ 

โอน
ออ
ก 

 
อื่น
 ๆ 

 
ยอ
ดส
ิน้ปี

 
 

ยอ
ดต
น้ปี

 เ
พิ่ม

ขึน้
 

 
ยอ
ดส
ิน้ปี

 
 

ยอ
ดต
น้ปี

 
 

ยอ
ดส
ิน้ปี

 
โปร

แก
รม
คอ
มพ

ิวเต
อร
*์  

47
,58

9 
 

20
 

 6
,27

4 
 (4

,23
2) 

 (4
6) 

 4
9,6

05
 

 26
,52

3 
 

15
 

 
3,2

31
 

 (1
,63

2) 
 (2

7) 
 28

,11
0 

 
56

7 
 

22
 

 
58

9 
 20

,49
9 

 20
,90

6 
สิน
ทร
พัย
ค์่า
ซือ้
ธุรก

ิจ 
 

27
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
27

0 
 

27
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
27

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ค่า
คว
าม
นิย
ม 

 
3,8

24
 

 
- 

 
61

7 
 

- 
 

- 
 

4,4
41

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 3

,82
4 

 4
,44

1 
อื่น
 ๆ 

  
62

1 
 

 -
 

 
 1

,10
8 

  
- 

 
  

- 
 

  1
,72

9 
  

8 
 

 
- 

 
 

 
72

 
  

- 
  

 -
  

  
80

  
 

- 
 

  
- 

 
 

 
- 

 
  

61
3 

  1
,64

9 
  

รวม
 

 5
2,3

04
 

 
 

20
 

 7
,99

9 
 (4

,23
2) 

  (4
6) 

 5
6,0

45
 

 26
,80

1 
 

 
15

 
 

3,3
03

 
 (1

,63
2) 

  (2
7) 

 28
,46

0 
 

 5
67

 
  

22
 

 
 5

89
 

 24
,93

6 
 26

,99
6 

 

ธน
าค

าร
กส

ิกร
ไท

ย 
จ า

กัด
 (ม

หา
ชน

) แ
ละ

บร
ิษัท

ย่อ
ย 

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เงิน

 
ส า

หรั
บปี

สิน้
สุด

วัน
ที ่

31
 ธ
ันว

าค
ม 

25
65
 แ
ละ

 25
64

 

10
8 

 

 
(หน่

วย
 : ล

า้น
บา
ท) 

 
งบ
กา
รเง
ินร
วม

 
 

25
64

 
 

  
กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งรา

คา
ทนุ

 
 

 
กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งค
่าต
ดัจ
 าห
น่า
ยส
ะส
ม 

  
 

ค่า
เผื่อ

กา
รด
อ้ย
ค่า

 
  

 
ราค

าต
าม
บญั

ชี 
 

 
 

ยอ
ดต
น้ปี

 
เพิ่ม

ขึน้
/ 

รบั
โอน

 
จ า
หน่

าย
/ 

โอน
ออ
ก 

 
อื่น
 ๆ 

 
ยอ
ดส
ิน้ปี

 
 

ยอ
ดต
น้ปี

 
ค่า
ตดั

 
จ า
หน่

าย
 
จ า
หน่

าย
/ 

โอน
ออ
ก 

 
อื่น
 ๆ 

 
ยอ
ดส
ิน้ปี

 
 

ยอ
ดต
น้ปี

 
เพิ่ม

ขึน้
/

(ลด
ลง
) 

 
ยอ
ดส
ิน้ปี

 
 

ยอ
ดต
น้ปี

 
 

ยอ
ดส
ิน้ปี

 
โปร

แก
รม
คอ
มพ

ิวเต
อร
*์  

43
,81

3 
 7

,15
6 

 (
3,4

64
) 

 
84

 
 4

7,5
89

 
 23

,83
7 

 
3,1

71
 

 (
52

2) 
 

37
 

 26
,52

3 
 

45
1 

 
11

6 
 

56
7 

 19
,52

5 
 20

,49
9 

สิน
ทร
พัย
ค์่า
ซือ้
ธุรก

ิจ 
 

27
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
27

0 
 

27
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
27

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ค่า
คว
าม
นิย
ม 

 
3,8

24
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,8

24
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 3
,82

4 
 3

,82
4 

อื่น
 ๆ 

  
67

6 
 

 1
28

  
 (

18
4) 

  
 1 

  
62

1 
  

7 
 

 
 1

 
  

- 
 

  
- 

 
  

8 
 

 1
84

 
 

 (1
84
) 

 
 

- 
 

  
48

5 
  

61
3 

  
รวม

 
 4

8,5
83

 
 7

,28
4 

 (
3,6

48
) 

  
85

 
 5

2,3
04

 
 24

,11
4 

 
3,1

72
 

 (
52

2) 
  

37
 

 26
,80

1 
 

 6
35

 
 

 
(68

) 
 

 5
67

 
 23

,83
4 

 24
,93

6 
20

 
 

* อ
ยู่ร
ะห
ว่า
งพ
ฒัน

า ณ
 วนั

ที่ 3
1 ธ

ันว
าค
ม 2

56
5 แ

ละ
 25

64
 จ า

นว
น 3

,80
6 ล

า้น
บา
ท แ

ละ
 3,

63
9 ล

า้น
บา
ท ต

าม
ล า
ดบั

 

ณ 
วนั
ที่ 3

1 ธ
ันว
าค
ม 2

56
5 แ

ละ
 25

64
 มีส

ินท
รพั
ยไ์ม

่มีต
วัต
นร
าค
าท
นุร
วม
 12

,82
9 ล

า้น
บา
ท แ

ละ
 11

,83
0 ล

า้น
บา
ท ต

าม
ล า
ดบั
 ที่ค

ิดค
่าต
ดัจ
 าห
น่า
ยท
ัง้จ
 าน
วน
แล
ว้แ
ต่ย
งัใช

ง้าน
อย
ู่ 

          

ธน
าค

าร
กส

ิกร
ไท

ย 
จ า

กัด
 (ม

หา
ชน

) แ
ละ

บร
ิษัท

ย่อ
ย 

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เงิน

 
ส า

หร
ับปี

สิน้
สุด

วัน
ที ่

31
 ธ
ันว

าค
ม 

25
65
 แ
ละ

 25
64

 

10
7 

19
 ค

่าค
วา
มนิ

ยม
แล

ะส
ินท

รัพ
ยไ์
ม่ม

ีตัว
ตน

อื่ น
สุท

ธิ 

กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งใน

ค่า
คว
าม
นิย
มแ
ละ
สิน
ทร
พัย
ไ์ม
่มีต
วัต
นอ
ื่น ส

 าห
รบั
ปีส
ิน้ส
ดุว
นัที่

 31
 ธัน

วาค
ม 2

56
5 แ

ละ
 25

64
 สรุ

ปไ
ดด้
งัน
ี ้

 
(หน่

วย
 : ล

า้น
บา
ท) 

 
งบ
กา
รเง
ินร
วม

 
 

25
65

 
 

  
กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งรา

คา
ทนุ

 
 

 
กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งค
่าต
ดัจ
 าห
น่า
ยส
ะส
ม 

  
 

ค่า
เผื่อ

กา
รด
อ้ย
ค่า

 
   
ราค

าต
าม
บญั

ชี 
 

 
 

ยอ
ดต
น้ปี

 
ไดม้

าจ
าก

 
กา
รรว

มธ
ุรก
ิจ 

เพิ่ม
ขึน้
/ 

รบั
โอน

 
จ า
หน่

าย
/ 

โอน
ออ
ก 

 
อื่น
 ๆ 

 
ยอ
ดส
ิน้ปี

 
 

ยอ
ดต
น้ปี

 
ไดม้

าจ
าก

 
กา
รรว

มธ
ุรก
ิจ 

ค่า
ตดั

 
จ า
หน่

าย
 
จ า
หน่

าย
/ 

โอน
ออ
ก 

 
อื่น
 ๆ 

 
ยอ
ดส
ิน้ปี

 
 

ยอ
ดต
น้ปี

 เ
พิ่ม

ขึน้
 

 
ยอ
ดส
ิน้ปี

 
 

ยอ
ดต
น้ปี

 
 

ยอ
ดส
ิน้ปี

 
โปร

แก
รม
คอ
มพ

ิวเต
อร
*์  

47
,58

9 
 

20
 

 6
,27

4 
 (4

,23
2) 

 (4
6) 

 4
9,6

05
 

 26
,52

3 
 

15
 

 
3,2

31
 

 (1
,63

2) 
 (2

7) 
 28

,11
0 

 
56

7 
 

22
 

 
58

9 
 20

,49
9 

 20
,90

6 
สิน
ทร
พัย
ค์่า
ซือ้
ธุรก

ิจ 
 

27
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
27

0 
 

27
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
27

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ค่า
คว
าม
นิย
ม 

 
3,8

24
 

 
- 

 
61

7 
 

- 
 

- 
 

4,4
41

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 3

,82
4 

 4
,44

1 
อื่น
 ๆ 

  
62

1 
 

 -
 

 
 1

,10
8 

  
- 

 
  

- 
 

  1
,72

9 
  

8 
 

 
- 

 
 

 
72

 
  

- 
  

 -
  

  
80

  
 

- 
 

  
- 

 
 

 
- 

 
  

61
3 

  1
,64

9 
  

รวม
 

 5
2,3

04
 

 
 

20
 

 7
,99

9 
 (4

,23
2) 

  (4
6) 

 5
6,0

45
 

 26
,80

1 
 

 
15

 
 

3,3
03

 
 (1

,63
2) 

  (2
7) 

 28
,46

0 
 

 5
67

 
  

22
 

 
 5

89
 

 24
,93

6 
 26

,99
6 

 

316  317ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
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ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

110 

20 สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  8,536  11,130  6,815  8,796 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (272)  (1,576)   -    -  

 สทุธิ   8,264   9,554  6,815  8,796 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปี มีดงันี ้
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
    บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น   
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  
2565 

ไดม้าจากการ
รวมธุรกิจ 

ก าไรหรือ
ขาดทนุ 

(หมายเหต ุ46) 

ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 
(หมายเหต ุ46) 

 
 

อื่น ๆ 

ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 

2565 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย
 มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ  781  -  114  -  -  895 
ตราสารอนพุนัธ ์  (142)  -  98  51  -  7 
เงินลงทนุ  584  2  (52)  615  -  1,149 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ
 การรว่มคา้  279  -  -  -  -  279 
เงินใหส้ินเชื่อและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ  1,600  -  1,984  -  (11)  3,573 
ทรพัยส์ินรอการขาย  832  -  (28)  9  -  813 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์   42  (2)  21   1  -  62 
ประมาณการหนีส้ิน  10,130  34  (2,055)  (307)  5  7,807 
เงินส ารองประกนัชีวิต  3,841  -  (733)  -  -  3,108 
อื่น ๆ   2,040   -    (72)   -    (2)   1,966 
 รวม  19,987   34   (723)   369   (8)  19,659 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย
 มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ  412  -  (412)  -  -  - 
ตราสารอนพุนัธ ์  21  -  1,314  1,622  -  2,957 
เงินลงทนุ  3,430  -  32  (2,179)  -  1,283 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์  4,902  -  (56)  644  -  5,490 
อื่น ๆ   1,668   -    29   -   (32)   1,665 

 รวม  10,433   -    907   87  (32)  11,395 
 สุทธิ   9,554   34  (1,630)   282   24   8,264 

318  319ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
    บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น   
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  
2564 

ก าไรหรือขาดทุน 
(หมายเหต ุ46) 

ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 
(หมายเหต ุ46) 

 
 

อื่น ๆ 

ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 

2564 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
 ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  - 

  
 781  -  -  781 

ตราสารอนพุนัธ ์  1,208  (1,161)  (192)  3  (142) 
เงินลงทนุ  415  163   2  4  584 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ
 การรว่มคา้  279  -  -  -  279 
เงินใหส้ินเชื่อและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ  1,590  (1)  -  11  1,600 
ทรพัยส์ินรอการขาย  710  98  24  -  832 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์   42  -  -  -  42 
ประมาณการหนีส้ิน  8,947  1,439  (254)  (2)  10,130 
เงินส ารองประกนัชีวิต  3,318  523  -  -  3,841 
อื่น ๆ   1,837   188    38  (23)   2,040 
 รวม  18,346   2,030   (382)   (7)  19,987 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
 ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  346  66  -  -  412 
ตราสารอนพุนัธ ์  970  (773)  (176)  -  21 
เงินลงทนุ  1,974  (43)  1,509  (10)  3,430 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์  4,930  (44)  1  15  4,902 
อื่น ๆ   1,565   42   -    61   1,668 

 รวม   9,785   (752)   1,334   66  10,433 
 สุทธิ   8,561   2,782   (1,716)  (73)   9,554 

 

 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
    บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น   
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  
2565 

 
ก าไรหรือขาดทุน 
(หมายเหต ุ46) 

ก าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสรจ็อื่น 
(หมายเหต ุ46) 

ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 

2565 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
 ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  780  (12)  -  768 
ตราสารอนพุนัธ ์  (145)  94  51  - 
เงินลงทนุ  327  8  625  960 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ 
 การรว่มคา้  277  -  -  277 
เงินใหส้ินเชื่อและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ  316  1,915  -  2,231 
ทรพัยส์ินรอการขาย  759  (66)  9  702 
ประมาณการหนีส้ิน  9,588  (2,065)  (294)  7,229 
อื่น ๆ   1,113   (147)   -    966 
 รวม  13,015   (273)   391  13,133 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ตราสารอนพุนัธ ์  -  1,240  846  2,086 
เงินลงทนุ  597  58  (655)  - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์    3,622   (41)   651   4,232 
 รวม   4,219   1,257   842   6,318 
 สุทธิ   8,796  (1,530)   (451)   6,815 
 

 

320  321ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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21 เงินรับฝาก 

เงินรบัฝาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จ าแนกไดด้งันี ้

21.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม  158,343  161,303  157,863  163,235 
ออมทรพัย ์  2,084,414  1,960,581  2,089,882  1,964,814 
จ่ายคืนเมื่อสิน้ระยะเวลา   505,928   476,746   471,965   462,758 

รวม  2,748,685  2,598,630  2,719,710  2,590,807 

21.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถ่ินทีอ่ยู่ของผู้ฝาก 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2565 2564 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท  2,495,549  139,275  2,634,824  2,393,400  126,154  2,519,554 
เงนิดอลลารส์หรฐัฯ  51,647  13,076  64,723  48,994  6,306  55,300 
เงินสกลุอื่น ๆ   4,776   44,362   49,138   2,625   21,151   23,776 

รวม  2,551,972  196,713  2,748,685  2,445,019  153,611  2,598,630 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท  2,511,605  138,327  2,649,932  2,405,939  125,000  2,530,939 
เงินดอลลารส์หรฐัฯ  51,648  10,803  62,451  48,994  5,302  54,296 
เงินสกลุอื่น ๆ   4,775   2,552   7,327   4,111   1,461   5,572 

รวม  2,568,028  151,682  2,719,710  2,459,044  131,763  2,590,807 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
    บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น   
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  
2564 

 
ก าไรหรือขาดทุน 
(หมายเหต ุ46) 

ก าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสรจ็อื่น 
(หมายเหต ุ46) 

ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 

2564 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
 ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  -  780  -  780 
ตราสารอนพุนัธ ์  369  (322)  (192)  (145) 
เงินลงทนุ  270  57  -  327 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ  
 การรว่มคา้  277  -  -  277 
เงินใหส้ินเชื่อและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ  415  (99)  -  316 
ทรพัยส์ินรอการขาย  628  107  24  759 
ประมาณการหนีส้ิน  8,470  1,345  (227)  9,588 
อื่น ๆ   1,069   6    38   1,113 
 รวม  11,498   1,874   (357)  13,015 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
 ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  64  (64)  -  - 
เงินลงทนุ  715  (17)  (101)  597 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์    3,637   (15)   -    3,622 
 รวม   4,416   (96)   (101)   4,219 
 สุทธิ   7,082   1,970   (256)   8,796 
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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22 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ิน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
1.  ในประเทศ     

ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทนุเพื่อการฟ้ืนฟฯู  63,802  73,133  63,802  73,133 
ธนาคารพาณิชย ์  47,086  59,319  47,086  59,319 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  2,751  1,060  2,746  1,055 
สถาบนัการเงินอื่น   23,902   19,927   36,086   53,447 
 รวมในประเทศ  137,541  153,439  149,720  186,954 

2.  ต่างประเทศ     
เงินดอลลารส์หรฐัฯ  3,886  10,418  4,103  10,687 
เงินหยวน  7,360  17,887  -  1 
เงินเยน  2  1  2  1 
เงินยโูร  225  261  225  261 
เงินสกลุอื่น   6,226   4,443   3,942   3,045 
 รวมต่างประเทศ   17,699   33,010   8,272   13,995 

 รวมในประเทศและต่างประเทศ  155,240  186,449  157,992  200,949 
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23 หนีส้ินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

23.1 หนีส้ินทางการเงินเพื่อคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียด ดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2565 2564 

ภาระในการส่งคืนหลกัทรพัย ์ 328 240 

23.2 หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียด 
ดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2565 2564 

ตราสารหนีท่ี้ออก 342 1,374 

23.2.1 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทุกประเภทในก าไรหรือขาดทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มี
 รายละเอียด ดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2565 2564 

ส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชีและมลูค่าตามสญัญาท่ี
จะตอ้งจ่ายช าระเมื่อครบก าหนด (31) 144 
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ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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25 ประมาณการหนีส้ิน 

ประมาณการหนีส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของภาระผกูพนั

วงเงินสินเชื่อ และสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 5,301 15,832 5,137 15,719 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 24,979 25,982 22,508 23,780 
อื่น ๆ    1,403   1,239   1,358   1,197 

รวม 31,683 43,053 29,003 40,696 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดงันี ้
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
ยอดตน้ปี   25,982  26,853  23,780  24,620 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ   135  -  -  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  1,418  1,877  1,158  1,633 
ตน้ทุนดอกเบีย้  474  313  423  275 
(ก าไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั     

- จากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (1,867)  (3,199)  (1,839)  (3,053) 
- จากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร  ์  (128)  1,862  -  1,917 
- การปรบัปรุงจากประสบการณ ์  417  -  367  - 

ผลประโยชนจ์่าย  (1,452)  (1,724)  (1,381)  (1,612) 
ยอดปลายปี  24,979  25,982  22,508  23,780 

ก าไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภยัจากการปรบัขอ้สมมติรบัรูท้ั้งจ านวนทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดงันี ้ 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
ยอดปลายปี (4,420) (5,940) (4,341) (5,812) 

 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

120 

ขอ้สมมติที�ผูเ้ชี�ยวชาญใชใ้นการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงันี � 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 

อตัราคดิลด* 0.52% - 5.39% 0.52% - 3.53% 

อตัราขึ �นเงินเดือนเฉลี�ย 1% - 8% 1% - 10% 

อตัราการลาออกเฉลี�ย 0% - 30% 0% - 30% 

เกษียณอายุ 50 ปี - 60 ปี 50 ปี - 60 ปี 

* ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 ขอ้สมมตอิตัราคดิลดเพิ�มขึ �นประมาณ 1.86% 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมติในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภัย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มี

ดงันี � 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

ผลกระทบตอ่ผลประโยชนต์อบแทนพนกังานเมื�อเกษียณอาย ุ     

อตัราคดิลดเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 1 (2,177) (2,407) (1,952) (2,183) 

อตัราคดิลดลดลงรอ้ยละ 1 2,557 2,828 2,295 2,565 

อตัราขึ �นเงินเดือนเฉลี�ยเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 1 2,615 2,879 2,359 2,626 

อตัราขึ �นเงินเดือนเฉลี�ยลดลงรอ้ยละ 1 (2,270) (2,482) (2,047) (2,262) 
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ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
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	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
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26 หนีส้ินจากสัญญาประกันภัย 

หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2565 2564 

ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาว  507,152  492,685 
อื่น ๆ   6,326   6,105 

รวม  513,478  498,790 

ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาวมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดงันี ้
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2565 2564 
ยอดตน้ปี  492,685  467,030 
ส ารองที่เพิ่มขึน้จากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่ และกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ท่ียงัมีผลบงัคบัในปี  46,119  61,284 
ส ารองที่ลดลงจากการจ่ายผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
  การขาดอาย ุและการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัในปี  (31,652)  (35,629) 
ยอดปลายปี  507,152  492,685 
 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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27 หนีส้ินตามสัญญาเช่า  

หนีส้ินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2565 2564 
ภายใน 1 ปี 1,015 1,250 
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,045 1,245 
เกินกว่า 5 ปี    123      96 
รวมหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีไม่คิดลด 2,183 2,591 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าที่รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 2,107 2,550 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 
ภายใน 1 ปี 869 1,092 
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 856 1,022 
เกินกว่า 5 ปี    100      69 
รวมหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีไม่คิดลด 1,825 2,183 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าที่รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 1,772 2,147 

 
28 เงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนช. 7/2561 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส ์ก าหนดใหธ้นาคารเปิดเผยเงินรบัล่วงหนา้ธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส ์ธนาคารมีเงินรบัล่วงหนา้ธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส ์
ซึ่งแสดงเป็นส่วนหน่ึงของหนีส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จ านวน 2,227 ลา้นบาท และ 835 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนช. 2/2562 ลงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจบริการโอนเงินดว้ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ก าหนดใหธ้นาคารเปิดเผยเงินรบัล่วงหนา้จากธุรกรรมโอนเงินอิเล็กทรอนิกส ์โดยธนาคารมีเงินรบัล่วงหนา้จาก
ธุรกรรมโอนเงินอิเล็กทรอนิกสด์งักล่าว โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของหนีส้ินอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จ านวน 249 ลา้น
บาท และ 325 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ธนาคารเก็บรกัษาเงินรบัล่วงหนา้จากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าวโดยเป็นส่วนหน่ึงของเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เป็นจ านวน 4,248 ลา้นบาท และ 2,840 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

330  331ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

121 

26 หนีส้ินจากสัญญาประกันภัย 

หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2565 2564 

ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาว  507,152  492,685 
อื่น ๆ   6,326   6,105 

รวม  513,478  498,790 

ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาวมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดงันี ้
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2565 2564 
ยอดตน้ปี  492,685  467,030 
ส ารองที่เพิ่มขึน้จากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่ และกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ท่ียงัมีผลบงัคบัในปี  46,119  61,284 
ส ารองที่ลดลงจากการจ่ายผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
  การขาดอาย ุและการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัในปี  (31,652)  (35,629) 
ยอดปลายปี  507,152  492,685 
 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

122 

27 หนีส้ินตามสัญญาเช่า  

หนีส้ินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2565 2564 
ภายใน 1 ปี 1,015 1,250 
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,045 1,245 
เกินกว่า 5 ปี    123      96 
รวมหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีไม่คิดลด 2,183 2,591 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าที่รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 2,107 2,550 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 
ภายใน 1 ปี 869 1,092 
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 856 1,022 
เกินกว่า 5 ปี    100      69 
รวมหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีไม่คิดลด 1,825 2,183 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าที่รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 1,772 2,147 

 
28 เงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนช. 7/2561 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส ์ก าหนดใหธ้นาคารเปิดเผยเงินรบัล่วงหนา้ธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส ์ธนาคารมีเงินรบัล่วงหนา้ธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส ์
ซึ่งแสดงเป็นส่วนหน่ึงของหนีส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จ านวน 2,227 ลา้นบาท และ 835 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนช. 2/2562 ลงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจบริการโอนเงินดว้ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ก าหนดใหธ้นาคารเปิดเผยเงินรบัล่วงหนา้จากธุรกรรมโอนเงินอิเล็กทรอนิกส ์โดยธนาคารมีเงินรบัล่วงหนา้จาก
ธุรกรรมโอนเงินอิเล็กทรอนิกสด์งักล่าว โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของหนีส้ินอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จ านวน 249 ลา้น
บาท และ 325 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ธนาคารเก็บรกัษาเงินรบัล่วงหนา้จากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าวโดยเป็นส่วนหน่ึงของเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เป็นจ านวน 4,248 ลา้นบาท และ 2,840 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

330  331ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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29 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีส้ิน 

29.1 สินทรพัยท์างการเงิน หนีส้ินทางการเงิน และตราสารอนพุนัธ ์ท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม 

ระดบัของมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึน้ประจ า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 
2564 มีดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2565 2564 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
รายการระหว่างธนาคารและ
 ตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์  -  3,337  -  3,337  -  3,380  -  3,380 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั
 มลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
 ผ่านก าไรหรือขาดทุน  19,565  25,688  2,011  47,264  25,835  36,337  1,327  63,499 
สินทรพัยอ์นพุนัธ ์         
 - อตัราแลกเปลี่ยน  -  39,822  -  39,822  -  26,519  -  26,519 
 - อตัราดอกเบีย้  -  15,292  -  15,292  -  9,622  -  9,622 
 - อื่น ๆ  12  647  -  659  43  709  -  752 
เงินลงทนุท่ีวดัมลูค่าดว้ย
 มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไร
 ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น   83,954  244,656   3,869  332,479   79,268  337,314   355  416,937 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน  103,531  329,442  5,880  438,853  105,146  413,881  1,682  520,709 
          
หนีส้ินทางการเงิน         
หนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่า
 ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
 ก าไรหรือขาดทุน  328  342  -   670  240  1,374  -   1,614 
หนีส้ินอนุพนัธ ์         
 - อตัราแลกเปลี่ยน  -  31,726  -  31,726  -  22,644  -  22,644 
 - อตัราดอกเบีย้  -  20,071  -  20,071  -  10,936  -  10,936 
 - อื่น ๆ   4   471   -   475   4   222   -   226 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม   -    48,169   -    48,169   -    86,163   -    86,163 
รวมหนีส้ินทางการเงิน   332  100,779   -   101,111   244  121,339   -   121,583 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
รายการระหว่างธนาคารและตลาด

เงินสทุธิ (สินทรพัย)์  -  3,337  -  3,337  -  3,380  -  3,380 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 
 มลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทุน  12,345  6,691  1,387  20,423  18,758  15,673  1,327  35,758 
สินทรพัยอ์นพุนัธ ์         
 - อตัราแลกเปลี่ยน  -  36,354  -  36,354  -  25,272  -  25,272 
 - อตัราดอกเบีย้  -  15,292  -  15,292  -  9,619  -  9,619 
 - อื่น ๆ  -  539  -  539  -  340  -  340 
เงินลงทนุท่ีวดัมลูค่าดว้ย 
 มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไร 
 ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  17,849 219,286   -   237,135   3,986  311,527   -   315,513 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน  30,194 281,499  1,387  313,080  22,744  365,811   1,327  389,882 

         
หนีส้ินทางการเงิน         
หนีส้ินอนุพนัธ ์         
 - อตัราแลกเปลี่ยน  -  31,530  -  31,530  -  21,177  -  21,177 
 - อตัราดอกเบีย้  -  20,071  -  20,071  -  10,936  -  10,936 
 - อื่น ๆ  -   542  -   542  -   338  -   338 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม   -    48,169   -    48,169   -    86,163   -    86,163 
รวมหนีส้ินทางการเงิน   -  100,312   -   100,312   -   118,614   -   118,614 

ในระหว่างปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยของธนาคารมีการโอนระดบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินท่ีวัด
ดว้ยมลูค่ายุติธรรมจากระดบั 1 เป็นระดับ 2 จ านวน 1,588 ลา้นบาท และโอนจากระดับ 2 เป็นระดบั 1 จ านวน 1,448 ลา้นบาท 
ซึ่งเป็นไปตามการซือ้ขายในตลาด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารมีเงินลงทุนท่ีจัดประเภทสินทรพัยท์างการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุนท่ีจัดเป็นระดับ 3 จ านวน 1,387 ลา้นบาท ซึ่งโอนยา้ยมาจากระดับ 1 เน่ืองจากไม่มีราคาตลาดอ้างอิง โดยธนาคารได้
ประมาณการมลูค่าของเงินลงทนุดงักล่าวโดยอา้งอิงจากประมาณการกระแสเงินสดของสินทรพัย ์

332  333ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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เทคนิคท่ีใชว้ดัมลูค่ายตุิธรรมของรายการท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าและจดัเป็นระดบั 2 มีดงันี ้ 
มลูค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธแ์ละธุรกรรมเงินกูย้ืมท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง คือ ราคาตลาดท่ีมีสภาพคล่องสงู (Liquid Market Price) 
โดยอา้งอิงจากราคาซือ้ขายในตลาด ราคาเสนอของนายหนา้หรือตัวแทน ราคาซือ้ขายของรายการท่ีคลา้ยคลึงกัน หรือราคาท่ี
ค านวณจากแบบจ าลองโดยใชข้อ้มูลท่ีหาไดจ้ากตลาด (Observable Market Data) ปรบัดว้ยค่าความเสี่ยงดา้นเครดิตของคู่คา้
แต่ละราย (ไม่รวมความเสี่ยงดา้นเครดิตของธนาคาร) และค่าความเสี่ยงดา้นอื่น ๆ เพื่อสะทอ้นมลูค่าท่ีแทจ้ริงของตราสาร 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาดและหน่วยลงทุนท่ีเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนท่ีไม่มีการซือ้ขายคล่องท่ีวัด
มลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) และมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) แสดงมลูค่ายตุิธรรมดว้ย
ราคาเสนอซือ้ครัง้ล่าสดุของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือราคาปิดของตลาดหลกัทรพัยอ์ื่นท่ีตราสารนัน้มีการซือ้ขาย ณ 
วนัท่ีรายงาน 

เงินลงทนุในหน่วยลงทนุท่ีไม่มีการซือ้ขายคล่อง แสดงมลูค่ายตุิธรรมดว้ยมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ (Net Asset Value) ณ วนัท่ีรายงาน 

เงินลงทุนในตราสารหนีภ้าครฐับาลและรฐัวิสาหกิจท่ีรฐับาลค า้ประกันท่ีเป็นมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) และ
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) แสดงมลูค่ายุติธรรมท่ีค านวณโดยใชเ้สน้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association Government Bond Yield Curve) ณ วันท่ีรายงาน ส่วน
พนัธบัตรรฐัวิสาหกิจท่ีรฐับาลไม่ค า้ประกันและตราสารหนีภ้าคเอกชน แสดงมูลค่ายุติธรรมดว้ยราคาเสนอซือ้ของสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทย ณ วันท่ีรายงาน กรณีไม่มีราคาเสนอซือ้ดังกล่าว จะค านวณโดยใชเ้สน้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลของ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ตามระยะเวลาเดียวกนัปรบัดว้ยค่าความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

เงินลงทุนในตราสารหนีต้่างประเทศในความตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย และมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาเสนอซือ้จาก Bloomberg กรณีไม่มีราคาเสนอซือ้ดังกล่าวจะใช้
ราคาชีแ้นะ (Indicative Price) จากบริษัทท่ีรบัฝากทรพัยส์ิน (Custodian)   

ธนาคารและบริษัทย่อยวดัมลูค่าสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินแต่ละรายการแยกจากกัน ยกเวน้ในกรณีท่ี บริหาร
จัดการความเสี่ยงดา้นตลาดและความเสี่ยงดา้นเครดิตแบบกลุ่ม (Portfolio) จะน ากลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินมาหักกลบกับ
กลุ่มของหนีส้ินทางการเงินเพื่อน ายอดสทุธิไปใชใ้นการหามลูค่ายตุิธรรม  

ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส  าหรบัตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด โดยใชวิ้ธีปรบัปรุง
สินทรพัยส์ทุธิ 
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29.2 สินทรพัยท์างการเงิน หนีส้ินทางการเงิน และตราสารอนพุนัธ ์ท่ีไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
มลูค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและส าหรบัรายการซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมแตกต่างจาก
ราคาตามบญัชีอย่างมีสาระส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดงันี ้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2565 2564 
 ราคาตามบญัชี มลูค่ายตุิธรรม ราคาตามบญัชี มลูค่ายตุิธรรม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 รวม  ระดบั 2 
สินทรัพยท์างการเงิน        
สินทรพัยอ์นพุนัธ ์(เพื่อป้องกนัความ
 เสี่ยงแบบพลวตั)   

  
  

 - อตัราแลกเปลี่ยน  9,259  -  8,372  8,372  1,164  1,178 
 - อตัราดอกเบีย้  -  -  1,247  1,247  -  410 
เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่า
 ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย  640,879  4,591  632,385  636,976  613,597  614,908 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน  650,138  4,591  642,004  646,595  614,761  616,496 
       
หนีส้ินทางการเงิน       
หนีส้ินอนุพนัธ ์(เพื่อป้องกนัความ
 เสี่ยงแบบพลวตั)   

  
  

 - อตัราแลกเปลี่ยน  1,687  14  2,019  2,033  4,121  4,906 
 - อตัราดอกเบีย้  -  -  7,991  7,991  -  1,231 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม   19,728   -    19,724   19,724   17,723   18,879 
รวมหนีส้ินทางการเงิน   21,415   14   29,734   29,748   21,844   25,016 

 

334  335ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 
 ราคาตามบญัชี มลูค่ายตุิธรรม ราคาตามบญัชี มลูค่ายตุิธรรม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 รวม  ระดบั 2 
สินทรัพยท์างการเงิน         
สินทรพัยอ์นพุนัธ ์(เพื่อป้องกนัความ
 เสี่ยงแบบพลวตั)   

  
  

 - อตัราแลกเปลี่ยน  8,291  -  7,404  7,404  1,154  1,168 
 - อตัราดอกเบีย้  -  -  1,247  1,247  -  410 
เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่า
 ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย  156,274   -   155,929  155,929  166,645  166,753 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน  164,565   -   164,580  164,580  167,799  168,331 
       
หนีส้ินทางการเงิน       
หนีส้ินอนุพนัธ ์(เพื่อป้องกนัความ
 เสี่ยงแบบพลวตั)   

  
  

 - อตัราแลกเปลี่ยน  1,694  14  2,026  2,040  3,910  4,695 
 - อตัราดอกเบีย้  -  -  7,991  7,991  -  1,231 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม   5,879   -    5,874   5,874   4,235   5,391 
รวมหนีส้ินทางการเงิน   7,573   14   15,891   15,905   8,145   11,317 
 

วิธีการและขอ้สมมติที่ธนาคารใชใ้นการประมาณมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินขา้งตน้ มีดงันี  ้
เงินลงทนุในตราสารหนีภ้าครฐับาลและรฐัวิสาหกิจท่ีรฐับาลค า้ประกนัท่ีเป็นตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย แสดง
มูลค่ายุติธรรมท่ีค านวณโดยใช้เสน้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market 
Association Government Bond Yield Curve) ณ วนัท่ีรายงาน ส่วนพนัธบัตรรฐัวิสาหกิจท่ีรฐับาลไม่ค า้ประกันและตราสารหนี้
ภาคเอกชน แสดงมูลค่ายุติธรรมดว้ยราคาเสนอซือ้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วันท่ีรายงาน กรณีไม่มีราคาเสนอซือ้
ดงักล่าว จะค านวณโดยใชเ้สน้อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ตามระยะเวลา เดียวกันปรบั
ดว้ยค่าความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาตลาดหรือประมาณจากมลูค่าปัจจุบันของประมาณการกระแส 
เงินสด โดยใชอ้ัตราคิดลดจากอัตราดอกเบีย้ซึ่งสะทอ้นความเสี่ยงดา้นอัตราดอกเบีย้และความเสี่ยงดา้นเครดิตของธนาคารใ น
ปัจจบุนั 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั
ตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน หักค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  เน่ืองจากสินเชื่อมีอัตรา
ดอกเบีย้เป็นไปตามอตัราตลาด เงินใหส้ินเชื่อท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อระยะสัน้ และค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้โดยส่วนใหญ่ประเมินตามผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

นอกจากนี ้ราคาตามบญัชีของสินทรพัยท์างการเงิน อนัไดแ้ก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ และสินทรพัยอ์ื่น 
โดยรายการหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้คา้งรบั และหนีส้ินทางการเงิน อนัไดแ้ก่  เงินรบัฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน หนีส้ิน
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม และหนี้สินอื่น โดยรายการหลักได้แก่ ดอกเบีย้ค้างจ่าย ได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมอ ย่างน่าเชื่อถือแล้ว 
เนื่องจากเป็นรายการท่ีมีอายสุัน้หรืออา้งอิงอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

 

30 การหักกลบสินทรัพยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน 

การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2565 

 

มลูค่าขัน้ตน้ 

มลูค่าท่ีน ามา 
หกักลบใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

มลูค่าสทุธิ 
ท่ีแสดงใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

มลูค่าท่ีไม่ไดน้ ามาหกักลบ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มลูค่าสทุธิ 

รายการใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

หมายเหตุ
ประกอบ 
งบการเงิน 

 เครื่องมือ 
ทางการเงิน 

หลกัประกนั 
ทางการเงิน 

สินทรพัยท์างการเงิน         
ธุรกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดย
 มีสญัญาว่าจะขายคืน  

 353,123  -  353,123  -  353,123  - รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาด
เงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 

9 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์  46,148  -  46,148  16,285  13,086  16,777 ตราสารอนพุนัธ ์ 11 
ธุรกรรมยืมหลกัทรพัย ์  359  -  359  -  359  - สินทรพัยอ์ื่นสทุธิ - 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์   2,322  392   1,930   -    1,930   -  สินทรพัยอ์ื่นสทุธิ - 
 รวม  401,952  392  401,560   16,285  368,498  16,777   
หนีส้ินทางการเงิน         
ธุรกรรมขายหลกัทรพัย์
 โดยมีสญัญาว่าจะซือ้คืน 

 44,496  -  44,496  -  44,496  - รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาด
เงิน (หนีส้ิน) 

22 

หนีส้ินอนุพนัธ ์  37,567  -  37,567  15,380  3,259  18,928 ตราสารอนพุนัธ ์ 11 
ธุรกรรมใหย้ืมหลกัทรพัย ์  19  -  19  -  11  8 หนีส้ินอื่น - 
เจา้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์   4,392  494   3,898   -    -    3,898 หนีส้ินอื่น - 
 รวม   86,474  494   85,980  15,380   47,766  22,834   

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั
ตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  เน่ืองจากสินเชื่อมีอัตรา
ดอกเบีย้เป็นไปตามอตัราตลาด เงินใหส้ินเชื่อท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อระยะสัน้ และค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้โดยส่วนใหญ่ประเมินตามผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

นอกจากนี ้ราคาตามบญัชีของสินทรพัยท์างการเงิน อนัไดแ้ก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ และสินทรพัยอ์ื่น 
โดยรายการหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้คา้งรบั และหนีส้ินทางการเงิน อนัไดแ้ก่  เงินรบัฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน หนีส้ิน
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม และหนี้สินอื่น โดยรายการหลักได้แก่ ดอกเบีย้ค้างจ่าย ได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมอ ย่างน่าเชื่อถือแล้ว 
เนื่องจากเป็นรายการท่ีมีอายสุัน้หรืออา้งอิงอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

 

30 การหักกลบสินทรัพยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน 

การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2565 

 

มลูค่าขัน้ตน้ 

มลูค่าท่ีน ามา 
หกักลบใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

มลูค่าสทุธิ 
ท่ีแสดงใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

มลูค่าท่ีไม่ไดน้ ามาหกักลบ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มลูค่าสทุธิ 

รายการใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

หมายเหตุ
ประกอบ 
งบการเงิน 

 เครื่องมือ 
ทางการเงิน 

หลกัประกนั 
ทางการเงิน 

สินทรพัยท์างการเงิน         
ธุรกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดย
 มีสญัญาว่าจะขายคืน  

 353,123  -  353,123  -  353,123  - รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาด
เงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 

9 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์  46,148  -  46,148  16,285  13,086  16,777 ตราสารอนพุนัธ ์ 11 
ธุรกรรมยืมหลกัทรพัย ์  359  -  359  -  359  - สินทรพัยอ์ื่นสทุธิ - 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์   2,322  392   1,930   -    1,930   -  สินทรพัยอ์ื่นสทุธิ - 
 รวม  401,952  392  401,560   16,285  368,498  16,777   
หนีส้ินทางการเงิน         
ธุรกรรมขายหลกัทรพัย์
 โดยมีสญัญาว่าจะซือ้คืน 

 44,496  -  44,496  -  44,496  - รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาด
เงิน (หนีส้ิน) 

22 

หนีส้ินอนุพนัธ ์  37,567  -  37,567  15,380  3,259  18,928 ตราสารอนพุนัธ ์ 11 
ธุรกรรมใหย้ืมหลกัทรพัย ์  19  -  19  -  11  8 หนีส้ินอื่น - 
เจา้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์   4,392  494   3,898   -    -    3,898 หนีส้ินอื่น - 
 รวม   86,474  494   85,980  15,380   47,766  22,834   

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

127 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 
 ราคาตามบญัชี มลูค่ายตุิธรรม ราคาตามบญัชี มลูค่ายตุิธรรม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 รวม  ระดบั 2 
สินทรัพยท์างการเงิน         
สินทรพัยอ์นพุนัธ ์(เพื่อป้องกนัความ
 เสี่ยงแบบพลวตั)   

  
  

 - อตัราแลกเปลี่ยน  8,291  -  7,404  7,404  1,154  1,168 
 - อตัราดอกเบีย้  -  -  1,247  1,247  -  410 
เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่า
 ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย  156,274   -   155,929  155,929  166,645  166,753 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน  164,565   -   164,580  164,580  167,799  168,331 
       
หนีส้ินทางการเงิน       
หนีส้ินอนุพนัธ ์(เพื่อป้องกนัความ
 เสี่ยงแบบพลวตั)   

  
  

 - อตัราแลกเปลี่ยน  1,694  14  2,026  2,040  3,910  4,695 
 - อตัราดอกเบีย้  -  -  7,991  7,991  -  1,231 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม   5,879   -    5,874   5,874   4,235   5,391 
รวมหนีส้ินทางการเงิน   7,573   14   15,891   15,905   8,145   11,317 
 

วิธีการและขอ้สมมติที่ธนาคารใชใ้นการประมาณมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินขา้งตน้ มีดงันี  ้
เงินลงทนุในตราสารหนีภ้าครฐับาลและรฐัวิสาหกิจท่ีรฐับาลค า้ประกนัท่ีเป็นตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย แสดง
มูลค่ายุติธรรมท่ีค านวณโดยใช้เสน้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market 
Association Government Bond Yield Curve) ณ วนัท่ีรายงาน ส่วนพนัธบัตรรฐัวิสาหกิจท่ีรฐับาลไม่ค า้ประกันและตราสารหนี้
ภาคเอกชน แสดงมูลค่ายุติธรรมดว้ยราคาเสนอซือ้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วันท่ีรายงาน กรณีไม่มีราคาเสนอซือ้
ดงักล่าว จะค านวณโดยใชเ้สน้อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ตามระยะเวลา เดียวกันปรบั
ดว้ยค่าความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาตลาดหรือประมาณจากมลูค่าปัจจุบันของประมาณการกระแส 
เงินสด โดยใชอ้ัตราคิดลดจากอัตราดอกเบีย้ซึ่งสะทอ้นความเสี่ยงดา้นอัตราดอกเบีย้และความเสี่ยงดา้นเครดิตของธนาคารใ น
ปัจจบุนั 

336  337ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั
ตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน หักค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  เน่ืองจากสินเชื่อมีอัตรา
ดอกเบีย้เป็นไปตามอตัราตลาด เงินใหส้ินเชื่อท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อระยะสัน้ และค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้โดยส่วนใหญ่ประเมินตามผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

นอกจากนี ้ราคาตามบญัชีของสินทรพัยท์างการเงิน อนัไดแ้ก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ และสินทรพัยอ์ื่น 
โดยรายการหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้คา้งรบั และหนีส้ินทางการเงิน อนัไดแ้ก่  เงินรบัฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน หนีส้ิน
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม และหนี้สินอื่น โดยรายการหลักได้แก่ ดอกเบีย้ค้างจ่าย ได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมอ ย่างน่าเชื่อถือแล้ว 
เนื่องจากเป็นรายการท่ีมีอายสุัน้หรืออา้งอิงอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

 

30 การหักกลบสินทรัพยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน 

การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2565 

 

มลูค่าขัน้ตน้ 

มลูค่าท่ีน ามา 
หกักลบใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

มลูค่าสทุธิ 
ท่ีแสดงใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

มลูค่าท่ีไม่ไดน้ ามาหกักลบ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มลูค่าสทุธิ 

รายการใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

หมายเหตุ
ประกอบ 
งบการเงิน 

 เครื่องมือ 
ทางการเงิน 

หลกัประกนั 
ทางการเงิน 
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9 
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หนีส้ินอนุพนัธ ์  37,567  -  37,567  15,380  3,259  18,928 ตราสารอนพุนัธ ์ 11 
ธุรกรรมใหย้ืมหลกัทรพัย ์  19  -  19  -  11  8 หนีส้ินอื่น - 
เจา้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์   4,392  494   3,898   -    -    3,898 หนีส้ินอื่น - 
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ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2565 

 

มลูค่าขัน้ตน้ 

มลูค่าท่ีน ามา 
หกักลบใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

มลูค่าสทุธิ 
ท่ีแสดงใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

มลูค่าท่ีไม่ไดน้ ามาหกักลบ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มลูค่าสทุธิ 

รายการใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

หมายเหตุ
ประกอบ 
งบการเงิน 

 เครื่องมือ 
ทางการเงิน 

หลกัประกนั 
ทางการเงิน 

สินทรพัยท์างการเงิน         
ธุรกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดย
 มีสญัญาว่าจะขายคืน  

 353,123  -  353,123  -  353,123  - รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาด
เงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 

9 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์  46,148  -  46,148  16,285  13,086  16,777 ตราสารอนพุนัธ ์ 11 
ธุรกรรมยืมหลกัทรพัย ์  359  -  359  -  359  - สินทรพัยอ์ื่นสทุธิ - 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์   2,322  392   1,930   -    1,930   -  สินทรพัยอ์ื่นสทุธิ - 
 รวม  401,952  392  401,560   16,285  368,498  16,777   
หนีส้ินทางการเงิน         
ธุรกรรมขายหลกัทรพัย์
 โดยมีสญัญาว่าจะซือ้คืน 

 44,496  -  44,496  -  44,496  - รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาด
เงิน (หนีส้ิน) 

22 

หนีส้ินอนุพนัธ ์  37,567  -  37,567  15,380  3,259  18,928 ตราสารอนพุนัธ ์ 11 
ธุรกรรมใหย้ืมหลกัทรพัย ์  19  -  19  -  11  8 หนีส้ินอื่น - 
เจา้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์   4,392  494   3,898   -    -    3,898 หนีส้ินอื่น - 
 รวม   86,474  494   85,980  15,380   47,766  22,834   

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

127 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 
 ราคาตามบญัชี มลูค่ายตุิธรรม ราคาตามบญัชี มลูค่ายตุิธรรม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 รวม  ระดบั 2 
สินทรัพยท์างการเงิน         
สินทรพัยอ์นพุนัธ ์(เพื่อป้องกนัความ
 เสี่ยงแบบพลวตั)   

  
  

 - อตัราแลกเปลี่ยน  8,291  -  7,404  7,404  1,154  1,168 
 - อตัราดอกเบีย้  -  -  1,247  1,247  -  410 
เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่า
 ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย  156,274   -   155,929  155,929  166,645  166,753 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน  164,565   -   164,580  164,580  167,799  168,331 
       
หนีส้ินทางการเงิน       
หนีส้ินอนุพนัธ ์(เพื่อป้องกนัความ
 เสี่ยงแบบพลวตั)   

  
  

 - อตัราแลกเปลี่ยน  1,694  14  2,026  2,040  3,910  4,695 
 - อตัราดอกเบีย้  -  -  7,991  7,991  -  1,231 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม   5,879   -    5,874   5,874   4,235   5,391 
รวมหนีส้ินทางการเงิน   7,573   14   15,891   15,905   8,145   11,317 
 

วิธีการและขอ้สมมติที่ธนาคารใชใ้นการประมาณมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินขา้งตน้ มีดงันี  ้
เงินลงทนุในตราสารหนีภ้าครฐับาลและรฐัวิสาหกิจท่ีรฐับาลค า้ประกนัท่ีเป็นตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย แสดง
มูลค่ายุติธรรมท่ีค านวณโดยใช้เสน้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market 
Association Government Bond Yield Curve) ณ วนัท่ีรายงาน ส่วนพนัธบัตรรฐัวิสาหกิจท่ีรฐับาลไม่ค า้ประกันและตราสารหนี้
ภาคเอกชน แสดงมูลค่ายุติธรรมดว้ยราคาเสนอซือ้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วันท่ีรายงาน กรณีไม่มีราคาเสนอซือ้
ดงักล่าว จะค านวณโดยใชเ้สน้อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ตามระยะเวลา เดียวกันปรบั
ดว้ยค่าความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาตลาดหรือประมาณจากมลูค่าปัจจุบันของประมาณการกระแส 
เงินสด โดยใชอ้ัตราคิดลดจากอัตราดอกเบีย้ซึ่งสะทอ้นความเสี่ยงดา้นอัตราดอกเบีย้และความเสี่ยงดา้นเครดิตของธนาคารใ น
ปัจจบุนั 

336  337ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 

 

มลูค่าขัน้ตน้ 

มลูค่าท่ีน ามา 
หกักลบใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

มลูค่าสทุธิ 
ท่ีแสดงใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

มลูค่าท่ีไม่ไดน้ ามาหกักลบ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มลูค่าสทุธิ 

รายการใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

หมายเหตุ
ประกอบ 
งบการเงิน 

เครื่องมือ 
ทางการเงิน 

หลกัประกนั 
ทางการเงิน 

สินทรพัยท์างการเงิน         
ธุรกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดย
 มีสญัญาว่าจะขายคืน  

 298,279  -  298,279  -  298,279  - รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาด
เงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 

9 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์  17,261  -  17,261  3,176  1,888  12,197 ตราสารอนพุนัธ ์ 11 
ธุรกรรมยืมหลกัทรพัย ์  265  -  265  -  265  -   
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์   4,004  681   3,323   -    3,323   -  สินทรพัยอ์ื่นสทุธิ - 
 รวม  319,809  681  319,128   3,176  303,755  12,197   
หนีส้ินทางการเงิน         
ธุรกรรมขายหลกัทรพัย์
 โดยมีสญัญาว่าจะซือ้คืน 

 33,605  -  33,605  -  33,605  - รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาด
เงิน (หนีส้ิน) 

22 

หนีส้ินอนุพนัธ ์  34,328  -  34,328  14,146  12,269  7,913 ตราสารอนพุนัธ ์ 11 
ธุรกรรมใหย้ืมหลกัทรพัย ์  3  -  3  -  1  2 หนีส้ินอื่น - 
เจา้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์   4,263  901   3,362   -    -    3,362 หนีส้ินอื่น - 
 รวม   72,199  901   71,298  14,146   45,875  11,277   

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

130 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 

 

มลูค่าขัน้ตน้ 

มลูค่าท่ีน ามา 
หกักลบใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

มลูค่าสทุธิ 
ท่ีแสดงใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

มลูค่าท่ีไม่ไดน้ ามาหกักลบ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มลูค่าสทุธิ 

รายการใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

หมายเหตุ
ประกอบ 
งบการเงิน 

 เครื่องมือ 
ทางการเงิน 

หลกัประกนั 
ทางการเงิน 

สินทรพัยท์างการเงิน         
ธุรกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดย
 มีสญัญาว่าจะขายคืน  

 353,123   -  353,123  -  353,123  - รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาด
เงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 

9 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์   41,580   -    41,580   15,591   9,517  16,472 ตราสารอนพุนัธ ์ 11 
 รวม  394,703   -   394,703   15,591  362,640  16,472   
หนีส้ินทางการเงิน         
ธุรกรรมขายหลกัทรพัย์
 โดยมีสญัญาว่าจะซือ้คืน   

 44,496   -  44,496  -  44,496  - รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาด
เงิน (หนีส้ิน) 

22 

หนีส้ินอนุพนัธ ์   38,313   -    38,313   15,625   3,750   18,938 ตราสารอนพุนัธ ์ 11 
 รวม   82,809   -    82,809   15,625   48,246   18,938   

 

338  339ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2564 

 

มลูค่าขัน้ตน้ 

มลูค่าท่ีน ามา 
หกักลบใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

มลูค่าสทุธิ 
ท่ีแสดงใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

มลูค่าท่ีไม่ไดน้ ามาหกักลบ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มลูค่าสทุธิ 

รายการใน 
งบแสดง 

ฐานะการเงิน 

หมายเหตุ
ประกอบ 
งบการเงิน 

เครื่องมือ 
ทางการเงิน 

หลกัประกนั 
ทางการเงิน 

สินทรพัยท์างการเงิน         
ธุรกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดย
 มีสญัญาว่าจะขายคืน  

 298,279   -  298,279  -  298,279  - รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาด
เงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 

9 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์   16,350   -    16,350  2,805   1,413  12,132 ตราสารอนพุนัธ ์ 11 
 รวม  314,629   -   314,629  2,805  299,692  12,132   
หนีสิ้นทางการเงิน         
ธุรกรรมขายหลกัทรพัย์
 โดยมีสญัญาว่าจะซือ้คืน   

 33,605   -  33,605  -  33,605  - รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาด
เงิน (หนีส้ิน) 

22 

หนีสิ้นอนุพนัธ ์   33,263   -    33,263   13,536   11,724   8,003 ตราสารอนพุนัธ ์ 11 
 รวม   66,868   -    66,868   13,536   45,329   8,003   

 
31 ตราสารอื่นทีม่ีลักษณะคล้ายทุน 

เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 ธนาคารออกตราสารทางการเงินประเภทด้อยสิทธิและไม่มีผู้ถือแทนผู้ถือตราสารท่ีสามารถนับเป็น
เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ของธนาคาร ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีขอ้ก าหนดให้ตราสารสามารถรองรบัผลขาดทนุของ
ธนาคารได้ภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนด จ านวน 500 ล้านดอลลารส์หรัฐ หรือ 15,580 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากการออกตราสารอื่นท่ีมี
ลักษณะคลา้ยทุนสุทธิจากภาษีเงินได้จ านวน 31 ลา้นบาท แสดงหกัจากเงินท่ีไดร้บัจากการออกตราสารอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายทุนใน 
ส่วนของเจา้ของ ตราสารไม่มีก าหนดระยะเวลาช าระคืน โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารครัง้แรกในวนัท่ี 14 ตลุาคม 2568 และในครัง้ 
ต่อ ๆ ไปทุกวนัท่ีเป็นวนัช าระผลตอบแทนของตราสารภายหลงัจากนัน้ โดยการไถ่ถอนตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก่อน อัตราผลตอบแทนรอ้ยละ 5.275 ต่อปี ก าหนดช าระผลตอบแทนทุก 6 เดือน และมีการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทน 
ทกุ ๆ 5 ปี  

ในระหว่างปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารช าระผลตอบแทนของตราสารอื่นท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนหลังหักภาษีเงินไดจ้ านวน 
753 ลา้นบาท ซึ่งแสดงเป็นรายการผลตอบแทนของตราสารอื่นท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ 
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32 ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ธนาคารต้องจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้าของก าไรสุทธิส าหรับปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียน และตามบทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษัทย่อยตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิอย่างนอ้ย 
รอ้ยละหา้ เป็นส ารองตามกฎหมายทุกครัง้ท่ีประกาศจ่ายปันผล จนกว่าส ารองตามกฎหมายจะมีจ านวน เท่ากับรอ้ยละสิบของทุนจด
ทะเบียนเงินส ารองนีจ้ะน าไปจ่ายปันผลไม่ได ้

 
33 เงินปันผลจ่าย 

เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวด  
หกเดือนแรกของปี 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจ านวน 1,185 ลา้นบาท โดยไดจ้่ายในวนัท่ี 23 กนัยายน 2565 

เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติใหจ้่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท เป็น
จ านวนเงิน 7,700 ลา้นบาท โดยธนาคารไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงิน 1,185 ลา้นบาท ในวนัท่ี 
23 กันยายน 2564 ดงันัน้จึงจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยอีกในอตัราหุน้ละ 2.75 บาท เป็นจ านวนเงิน 6,515 ลา้นบาท ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 
2565 

เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด า เนินงานงวด 
หกเดือนแรกของปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจ านวน 1,185 ลา้นบาท โดยไดจ้า่ยในวนัท่ี 23 กนัยายน 2564 

เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติใหจ้่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 2.50 บาท เป็น
จ านวนเงิน 5,923 ลา้นบาท โดยไดจ้่ายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564  
 

34 สินทรัพยท์ี่ใช้เป็นหลักประกันและมีข้อจ ากัด 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินฝาก และหลักทรพัยร์ฐับาลและตราสารหนีต่้างประเทศท่ีมีภาระผูกพันในการท าธุรกรรมสัญญาซือ้คืน 
ภาระผูกพันกับส่วนราชการ และเงินส ารองประกันชีวิตวางไว้กับนายทะเบียน โดยมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวม ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จ านวน 211,781 ลา้นบาท และ 160,308 ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูค่าตามบญัชีในงบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จ านวน 43,716 ลา้นบาท และ 41,095 ลา้นบาท ตามล าดบั 

340  341ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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35 หนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ในภายหน้าและภาระผูกพัน 

หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหนา้และภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
การรบัอาวลัตั๋วเงิน  1,458  12,114  1,455  12,114 
การค า้ประกนัการกูย้ืมเงิน  16,973  17,149  19,036  18,288 
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินคา้เขา้ 
 ท่ียงัไม่ครบก าหนด  47,898  42,952  47,898  42,952 
เล็ตเตอรอ์อฟเครดิต  38,491  36,469  38,463  36,472 
ภาระผกูพนัอื่น     

- วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลกูคา้ยงัไม่ไดถ้อน  281,984  291,888  283,363  292,496 
- การค า้ประกนัอื่น  406,856  407,724  405,494  405,385 
- อื่น ๆ*   55,366   42,206   52,250   43,273 
 รวม  849,026  850,502  847,959  850,980 

*รวมรายการท่ีท าสญัญาแลว้แต่ยงัไมไ่ดร้บัรู ้

ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของธนาคาร ธนาคารได้ถูกฟ้องรอ้งในคดีแพ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดีละเมิดฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก
ธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารถูกฟ้องรอ้งเป็นทุนทรพัยร์วมจ านวน 3,946 ลา้นบาท และจ านวน 1,648 ลา้น
บาท ตามล าดบั ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าเมื่อคดีสิน้สดุจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อฐานะการเงิน หรือผลการด าเนินงานของ
ธนาคาร 
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36 รายการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับธนาคาร ประกอบดว้ย บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผูบ้ริหารส าคัญ (1)  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับผูบ้ริหารส าคญั และกิจการท่ีผูบ้ริหารส าคญัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับผูบ้ริหารส าคญัมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างมี
นยัส าคญั 

ธนาคารใชร้าคาตลาดในการคิดราคาระหว่างกันอย่างยุติธรรมส าหรบัรายการบญัชีระหว่างธนาคารกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกัน 
โดยเป็นเงื่อนไขปกติของการท าธุรกิจ หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไว ้ 

รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงันี ้
36.1 รายการสินทรพัย ์หนีส้ิน และภาระผูกพนั ระหว่างธนาคารกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 

2564 สรุปไดด้งันี ้
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรพัย)์     
 บริษัทย่อย  -  -  55,439  32,221 
เงินใหส้ินเชื่อ (รวมสถาบนัการเงิน)     
 บริษัทย่อย     
            - บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ ากดั  -  -  124,542  109,756 
            - อื่น ๆ  -  -  20,381  21,961 
 การรว่มคา้  14,500  9,001  14,500  9,001 
 บคุคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3,368  14,427  3,364  14,422 
สินทรพัยอ์ื่น     
       บริษัทย่อย  -  -  2,387  1,731 
 บริษัทรว่มและการรว่มคา้  137  92  137  92 
 บคุคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกัน  1  1  1  1 
เงินรบัฝาก (รวมสถาบนัการเงิน)     
       บริษัทย่อย  -  -  32,708  51,044 
 บริษัทรว่มและการรว่มคา้  3,916  2,489  3,916  2,489 
 บคุคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  42,538  61,514  42,449  61,398 

(1) ผูบ้ริหารส าคญั หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป รวมถึงผูบ้ริหารฝ่ายจดัการบญัชแีละผูบ้ริหารฝ่ายวางแผนการเงิน  
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	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
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เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
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เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
หนีส้ินอื่น     
 บริษัทย่อย  -  -  12,471  839 
 บริษัทรว่มและการรว่มคา้  94  165  94  165 
 บคุคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  15  36  15  36 
ภาระผกูพนั     
 บริษัทย่อย  -  -  4,317  3,641 
 การรว่มคา้  3  -  3  - 
 บคุคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,826  14,506  2,826  14,506 
ตราสารอนพุนัธ ์(จ านวนเงินตามสญัญา)     
 บริษัทย่อย  -  -  17,234  18,665 
 การรว่มคา้  69  -  69  - 
 กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,117  17,133  1,117  17,133 

บริษัทย่อยและการรว่มคา้บางแห่ง ไดท้ าสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารและรบับริการจากธนาคาร อายตุามสญัญา 1-2 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2565 และ 2564 มลูค่าตามอายสุญัญาเช่าคงเหลือเป็นจ านวน 80 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ธนาคารได้ท าสัญญารบับริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลุ่มบริษัทกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัท บีคอน อินเตอรเ์ฟซ 
จ ากัด อายุสญัญา 1 ปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารมีภาระผูกพันท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการในอนาคตเป็นจ านวน 2,233 
ลา้นบาท และ 2,277 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ธนาคารไดท้ าสญัญาจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระกันชีวิตกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ("MTL") อายุสญัญา 10 ปี โดยมี
ผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ทั้งนี ้ธนาคารได้รบัค่าตอบแทนจากการใหส้ิทธิในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแก่ลูกค้าผ่าน
ช่องทางธนาคารและบริษัทย่อยแก่ MTL แต่เพียงผูเ้ดียวเป็นจ านวน 12,700 ลา้นบาท ธนาคารยงัไดร้บัค่าตอบแทนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผล
การด าเนินการขายตามท่ีระบใุนสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารมีรายไดร้บัล่วงหนา้เป็นจ านวน 11,430 ลา้นบาท 

ธนาคารไดท้ าสัญญารบับริการกับบริษัทร่วมและกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกัน อายุสัญญา 1-5 ปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
ธนาคารมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการในอนาคตเป็นจ านวน 168 ลา้นบาท และ 159 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

136 

36.2 รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ระหว่างธนาคารกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ส าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
สรุปไดด้งันี ้

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
 ดอกเบีย้รบั     
 บริษัทย่อย  -  -  3,777  3,464 
 การรว่มคา้  219  105  219  105 
 บคุคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  117  358  117  358 
 รายไดอ้ื่น     
 บริษัทย่อย  -  -  14,780  15,867 
 บริษัทรว่มและการรว่มคา้  266  206  266  206 
 ดอกเบีย้จ่าย     
 บริษัทย่อย  -  -  97  118 
 บริษัทรว่มและการรว่มคา้  5  4  5  4 
 บคุคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  221  287  221  286 
 ค่าใชจ้่ายอื่น     
 บริษัทย่อย  -  -  8,050  7,131 
 บริษัทรว่มและการรว่มคา้  713  590  713  590 
 กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  350  408  350  408 

36.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั(1)  
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนักงาน  2,488  2,029  1,403  1,136 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน   127   108   94   78 
 รวม  2,615  2,137  1,497  1,214 

(1) ผูบ้ริหารส  าคญั หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป รวมถึงผูบ้ริหารฝ่ายจดัการบญัชีและผูบ้ริหารฝ่ายวางแผนการเงิน 
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เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

137 

37 ผลประโยชนอ์ื่นทีจ่่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ 

ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายผลประโยชนอ์ื่นแก่กรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากผลประโยชนท่ี์พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งไดแ้ก่  
เบีย้ประชมุกรรมการ บ าเหน็จกรรมการ เงินเดือนและโบนสัของผูบ้ริหาร 
 

38 สัญญา 

 38.1 สัญญาเช่า 

ธนาคารและบริษัทย่อยไดท้ าสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใชเ้ป็นส านักงานและสาขา และสญัญาเช่ารถยนต ์โดยมีค่าใชจ้่าย
และกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกับสัญญาเช่าส าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564  สรุปไดด้งันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 
ดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้ินตามสญัญาเช่า 30 33 21 22 
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสัน้และสินทรพัยท่ี์มีมลูค่าต ่า 487 542 380 340 
กระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า 1,939 2,092 1,648 1,700 

38.2 สัญญาบริการ 
ธนาคารและบริษัทย่อยมีการท าสญัญารบับริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสญัญามีระยะเวลาถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2568 
ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการในอนาคต ดงันี ้

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
 รายการท่ีท าสญัญาแลว้แต่ยงัไม่ไดร้บัรู ้ 1,212 1,798 3,413 4,016 

 
 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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39 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

39.1 ข้อมูลตามส่วนงานทีร่ายงาน 

ธนาคารและบริษัทย่อยน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ท่ีรายงานเพื่อการบริหารจัดการตาม
ประเภทของกลุ่มลูกค้า กลุ่มธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยวัดผลการด าเนินงานจากผลก าไรจากการด าเนินงานก่อนผล
ขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ และภาษีเงินได ้ดงัต่อไปนี ้

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Corporate Business) 

กลุ่มลกูคา้ธุรกิจ ประกอบดว้ยลกูคา้ผูป้ระกอบการธุรกิจ ท่ีท าธุรกิจในนามบริษัทจดทะเบียน และในนามบุคคลธรรมดา รวมถึง
รฐับาล รฐัวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน ฯลฯ โดยธนาคารและบริษัทย่อยใหบ้ริการทางการเงินแก่ลกูคา้ ดงันี ้เงินกูร้ะยะยาว เงินทุน
หมุนเวียน การออกหนังสือค า้ประกัน บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ การร่วมใหส้ินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น (Syndicated 
Loan) การจัดการสภาพคล่องแบบครบวงจร (Cash Management Solution) รวมไปถึงการเพิ่มมลูค่าทางธุรกิจตัง้แต่ตน้น า้ถึง
ปลายน า้ (Value Chain Solution) 

กลุ่มลูกค้าบุคคล (Retail Business) 

กลุ่มลกูคา้บุคคล ไดแ้ก่ ลกูคา้บุคคลธรรมดาท่ีใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการต่าง ๆ ของธนาคารและบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บญัชีเงินฝาก 
บตัรเดบิต บตัรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศยั บริการดา้นการลงทุนและท่ีปรกึษาดา้นการลงทุน  รวมไปถึงบริการ
ธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ 

กลุ่มธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุนและกลุ่มธุรกิจข้ามประเทศ (Treasury and Capital Markets Business and World 
Business Group)  

กลุ่มธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุนและกลุ่มธุรกิจขา้มประเทศ ประกอบดว้ยธุรกิจตลาดเงินและตลาดทนุของธนาคารและบริษัท
ย่อย ซึ่งมีกิจกรรมหลกัไดแ้ก่ การระดมเงินทุน การจัดการความเสี่ยงโดยรวม การลงทุนในสินทรพัยส์ภาพคล่อง สินทรพัยท์าง
การเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ เงินลงทุนท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 
และการปริวรรตเงินตรา รวมถึงการดแูลธุรกิจทางการเงินในต่างประเทศของธนาคารและบริษัทย่อย 

กลุ่มธุรกิจบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด  (Muang Thai Group Holding Business) 

กลุ่มธุรกิจบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด หมายถึง กลุ่มบริษัทท่ีด าเนินงานเก่ียวกับธุรกิจประกันและนายหน้าในธุรกิจ
ประกนั  

โดยส่วนงานอื่น ๆ ประกอบดว้ยรายการอื่น ๆ ซึ่งไม่ไดถ้กูปันส่วนไปยงักลุ่มธุรกิจหลกั  

346  347ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรบัปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 
 

 

กลุ่มลูกคา้

ธุรกิจ 

 

กลุ่มลูกคา้

บุคคล 

กลุ่มธุรกิจตลาด

เงินและตลาดทนุ

และกลุ่มธุรกิจ

ขา้มประเทศ 

กลุ่มธุรกิจบรษัิท 

เมืองไทย กรุ๊ป 

โฮลดิ �ง จาํกดั 

 

 

อื�น ๆ 

 

รายการ

ระหวา่งกนั 

 

 

ยอดรวม 

รายไดด้อกเบี �ยสุทธิ  58,407  45,144  10,709  18,489  356  (107)  132,998 

รายไดท้ี�มิใช่ดอกเบี �ย  22,375  23,294   1,311  (8,243)(1)  16,582  (15,060)   40,259 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ  80,782  68,438  12,020  10,246  16,938  (15,167)  173,257 

รวมคา่ใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�น ๆ  28,984  32,273   5,038   5,769  10,645   (7,956)   74,753 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนผลขาดทนุ

ดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ �นและ

ภาษีเงินได ้  51,798  36,165  6,982  4,477  6,293  (7,211)  98,504 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น         51,919 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้         46,585 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรบัปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 
 

 

กลุ่มลูกคา้

ธุรกิจ 

 

กลุ่มลูกคา้

บุคคล 

กลุ่มธุรกิจตลาด

เงินและตลาดทนุ

และกลุ่มธุรกิจ

ขา้มประเทศ 

กลุ่มธุรกิจบรษัิท 

เมืองไทย กรุ๊ป 

โฮลดิ �ง จาํกดั 

 

 

อื�น ๆ 

 

รายการ

ระหวา่งกนั 

 

 

ยอดรวม 

รายไดด้อกเบี �ยสุทธิ  52,964  43,138  5,778  18,614  (1,024)  (80)  119,390 

รายไดท้ี�มิใช่ดอกเบี �ย  21,558  24,229   (977)  (2,891)(1)  15,976  (13,936)   43,959 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ  74,522  67,367  4,801  15,723  14,952  (14,016)  163,349 

รวมคา่ใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�น ๆ  25,057  33,603  3,257   6,109  10,253   (7,235)   71,044 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนผลขาดทนุ

ดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ �นและ

ภาษีเงินได ้  49,465  33,764  1,544  9,614  4,699  (6,781)  92,305 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น         40,332 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้         51,973 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

140 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 

 

 

กลุ่มลกูคา้ 

ธุรกจิ 

 

กลุ่มลกูคา้

บคุคล 

กลุ่มธุรกจิ 

ตลาดเงินและ

ตลาดทนุและ

กลุ่มธุรกิจ 

ขา้มประเทศ 

กลุ่มธุรกิจบริษัท 

เมืองไทย กรุ๊ป 

โฮลดิ �ง จาํกดั 

 

 

อื�น ๆ 

 

รายการ

ระหว่างกัน 

 

 

ยอดรวม 

ส่วนงานที�รายงาน - เงินใหส้ินเชื�อ(2) 1,660,279 702,856 81,958 23,589 171,312 (144,917) 2,495,077 

สินทรพัยที์�ไม่ไดปั้นส่วน       1,751,292 

สินทรพัยร์วม       4,246,369 

        

เงินรบัฝากและตั�วแลกเงิน(3) 967,534 1,749,658 49,073 -    - (17,580) 2,748,685 

 

 (หนว่ย : ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 

 

กลุ่มลกูคา้ 

ธุรกิจ 

 

กลุ่มลกูคา้

บุคคล 

กลุ่มธุรกิจ 

ตลาดเงินและ

ตลาดทนุและ

กลุ่มธุรกจิ 

ขา้มประเทศ 

กลุ่มธุรกิจบริษัท 

เมืองไทย กรุ๊ป 

โฮลดิ �ง จาํกดั 

 

 

อื�น ๆ 

 

รายการ

ระหว่างกัน 

 

 

ยอดรวม 

ส่วนงานที�รายงาน - เงินใหสิ้นเชื�อ(2) 1,609,411 711,243 47,343 23,764 161,741 (131,689) 2,421,813 

สินทรพัยท์ี�ไม่ไดปั้นส่วน       1,681,586 

สินทรพัยร์วม       4,103,399 

        

เงินรบัฝากและตั�วแลกเงิน(3) 917,561 1,671,926 23,168 -  - (14,025) 2,598,630 

(1) สทุธิจากค่าใชจ่้ายในการรบัประกนัภยั 

(2) เงินใหสิ้นเชื�อ ไดแ้ก ่เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลกูหนี�  

(3) ไมร่วมตั�วแลกเงินที�มีอนพุนัธแ์ฝง 

348  349ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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39.2  ข้อมูลเกี�ยวกับภูมิศาสตร ์

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2565 

 ในประเทศ ต่างประเทศ ยอดรวม 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธิ  169,507(1)  3,751  173,258 

รวมค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�น ๆ  72,465  2,288  74,753 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้  45,626  959  46,585 

ภาษีเงินได ้  8,651  (18)  8,633 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

 ในประเทศ ต่างประเทศ ยอดรวม 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธิ  160,582(1)  2,767  163,349 

รวมค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�น ๆ  69,499  1,545  71,044 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้  51,158  815  51,973 

ภาษีเงินได ้  9,824  (96)  9,728 

 

 (หนว่ย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 

 ในประเทศ ต่างประเทศ ยอดรวม 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น(2) 138,269 6,274 144,543 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 ในประเทศ ต่างประเทศ ยอดรวม 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น(2) 127,956 1,252 129,208 

(1) สทุธิจากค่าใชจ้า่ยในการรบัประกนัภยั 
(2) สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื�น ไดแ้ก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมคา้สุทธิ ทรัพยส์ินรอการขายสุทธิ ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  

ค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื�นสทุธิ สิทธิการเชา่สทุธิ และอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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40 รายได้ดอกเบีย้ 

รายไดด้อกเบีย้ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดงันี ้

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  4,914  2,078  4,834  2,051 
เงินลงทนุและธุรกรรมเพื่อคา้  182  148  136  152 
เงินลงทนุในตราสารหนี ้  23,265  22,527  5,532  4,971 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนี ้  116,042  104,579  113,491  103,195 
การใหเ้ช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน  6,928  6,073  -  - 
อื่น ๆ   1   9   -    -  

 รวม   151,332  135,414  123,993  110,369 

 

41 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดงันี ้

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 

เงินรบัฝาก  7,748  7,380  7,311  7,082 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  1,325  877  967  622 
เงินน าส่งกองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ

สถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก  6,317  5,838  6,305  5,833 
ตราสารหนีท่ี้ออก     

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ  1,157  1,456  1,157  1,369 
- อื่น ๆ  1,700  379  1,060  378 

เงินกูย้ืม   2  2   2  - 
อื่น ๆ   85   92   -    -  
 รวม  18,334  16,024  16,802   15,284 

350  351ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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42 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสทุธิส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดงันี ้

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรบัรอง รบัอาวลั และการค า้ประกนั  3,882  3,870  3,867  3,859 
อื่น ๆ  44,463  44,758  40,152  38,581 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ  48,345  48,628  44,019  42,440 
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ  15,463   13,312  14,399   12,201 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ  32,882  35,316  29,620  30,239 

 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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43 ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนส าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 
2564 มีดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 

1. ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ 

    

- เงินตราต่างประเทศและอนพุนัธด์า้นอตัรา
แลกเปลี่ยน  8,131  10,719  8,221  5,164 

- อนพุนัธด์า้นอตัราดอกเบีย้  469  828  469  828 
- ตราสารหนี ้  (191)  706  (186)  (104) 
- ตราสารทนุ  (171)  (13)  (1)  (1) 
- หนีส้ินทางการเงิน  29  (64)  -  - 
- อื่น ๆ   (189)   -    (66)   74 

รวม   8,078   12,176   8,437   5,961 
2. ก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินท่ี

 ก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
 ก าไรหรือขาดทุน 

    

2.1 การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมสทุธิ     
- เงินลงทนุ (เฉพาะตราสารหนี)้  (36)  12  -  - 
- เงินกูย้ืม  36  -  -  - 
- อื่น ๆ   -    (12)   -    -  

รวม   -    -    -    -  
2.2 ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการตดัรายการ รวมถึง
 ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่ายเฉพาะส่วนท่ีไม่
 รวมใน 2.1   28   22   -    -  

รวม   28   22   -    -  
3. ก าไร (ขาดทุน) จากการบญัชีป้องกันความเสี่ยง  566  (3,051)  310  885 
4. อื่น ๆ  (3,619)  (3,608)   (899)  (3,953) 

รวม   5,053   5,539   7,848   2,893 
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ธนาคารกสิกรไทย           
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ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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44 (ขาดทุน) ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 
(ขาดทุน) ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 
2564 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 

 (ขาดทุน) ก าไรจากการตดัรายการ     
 เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

 ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น  (200)  799  (200)  776 
 เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยราคาทุน

 ตดัจ าหน่าย 
 
 25   18  5   -  

 เงินลงทนุในบริษัทร่วม   45   -    -    -  
รวม (ขาดทุน) ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ  (130)  817  (195)  776 

 
45 ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้  

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  (105)  (15)  66  303 
เงินลงทนุ  (570)  934  (254)  395 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั  63,524  34,347  62,814  32,765 
ภาระผกูพนัวงเงินสินเชื่อและสญัญาค า้ประกนั

ทางการเงิน  (11,386)  4,611  (11,441)  4,617 
อื่น ๆ   456   455   456   455 

รวม   51,919  40,332   51,641  38,535 
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46 ภาษีเงินได้ 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร ฉบับท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหป้รบัลดอัตราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
เหลืออตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธิส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

46.1  ภาษีเงินไดท่ี้รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดงันี ้
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงินไดส้  าหรบังวดปัจจบุนั    7,002  12,510  4,765  8,721 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  1,630  (2,782)  1,530  (1,970) 

รวมภาษีเงินได ้  8,632   9,728  6,295   6,751 
 
46.2  ภาษีเงินไดท่ี้รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น     

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว  283  (1,716)  (451)  (256) 
การเปลี่ยนแปลงอื่นซึ่งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น  (156)   (368)  (156)  (368) 

รวม   127  (2,084)  (607)  (624) 
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วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
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ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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46.3  การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2565 2564 
 อตัราภาษี

(รอ้ยละ) จ านวน 
อตัราภาษี  
(รอ้ยละ) จ านวน 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   46,585   51,973 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดถ้ัวเฉลี่ย* 19.98  9,308 19.98  10,384 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย      

ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายทางภาษี - สทุธิ    (676)    (656) 
รวม 18.53   8,632 18.72   9,728 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 
 อตัราภาษี

(รอ้ยละ) จ านวน 
อตัราภาษี  
(รอ้ยละ) จ านวน 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   40,011   39,645 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  8,002 20.00  7,929 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย      

ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายทางภาษี - สทุธิ   (1,707)   (1,178) 
รวม 15.73   6,295 17.03   6,751 

* อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียค านวณโดยถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัอตัราภาษีเงินไดด้ว้ยก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินไดข้องแต่ละประเทศท่ีธนาคารด าเนินธุรกิจ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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47 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียั่งไม่ได้ใช้ 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ในปี 2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันท่ี  
1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบตัิก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ทัง้นี ้ธนาคารและบริษัทย่อยไดป้ระเมินเบือ้งตน้ถึงผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรบัปรุงใหม่ดงักล่าว ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัในงวดแรกท่ีถือปฏิบตัิ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ข้างต้น บริษัทย่อยยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายง านทางการเงิน 
ฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาประกันภัยท่ีจะใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย เน่ืองจากได้
ก าหนดใหถื้อปฏิบตัิกบังบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2568  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ก าหนดการวัดมูลค่าใหม่ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบและก าไรจากการ
ใหบ้ริการทางสญัญา กระแสเงินสดจากการปฏิบตัิครบแสดงถึงมลูค่าปัจจุบนัท่ีปรบัดว้ยความเสี่ยงแลว้ ของสิทธิและภาระผูกพันของ
ผูร้บัประกนัภยัต่อผูถื้อกรมธรรม ์รวมถึงประมาณการของกระแสเงินสดอนาคต การคิดลด และค่าปรบัปรุงความเสี่ยงโดยชดัแจง้ส าหรบั
ความเสี่ยงท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ก าไรจากการใหบ้ริการตามสญัญาแสดงถึงก าไรรอการรบัรูที้บริษัทจะรบัรูเ้มื่อมีการใหบ้ริการตามสญัญา
ประกันภัยตลอดระยะเวลาคุม้ครอง ก าไรจากการใหบ้ริการตามสัญญาถูกรบัรูต้ามรูปแบบของหน่วยของความคุม้ครอง โดยสะทอ้น
ปริมาณของผลประโยชนท่ี์ไดใ้หบ้ริษัทอาจถือปฏิบตัิตามวิธีการวดัมลูค่าแบบง่ายเมื่อเขา้เงื่อนไข 

มาตรฐานฯ ใหท้างเลือกในการรบัรูผ้ลกระทบเชิงลบสะสมของหนีส้ินสญัญาประกันภยัจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 17 มาถือปฏิบตัิเขา้ในก าไรสะสมโดยวิธีเสน้ตรงภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีเริ่มถือปฏิบตัิ  และ ไดเ้ปลี่ยนแปลงการ
น าเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อย่างมีนยัส าคญั รวมทัง้ไดเ้พิ่มขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มลูมากขึน้ 

บริษัทย่อยก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ขา้งตน้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
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48 เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

เมื�อวนัที� 27 มกราคม 2566 บริษัท กสิกร อินเวสเจอร ์จาํกัด ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ยของธนาคาร เรียกชาํระค่าหุน้เพิ�มจาํนวน 225 ลา้นบาท 

รวมเป็นทุนชาํระแลว้เต็มจาํนวน จากทุนจดทะเบียน 305 ลา้นบาท และเพิ�มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 14,200 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจด

ทะเบียน 14,505 ลา้นบาท โดยชาํระค่าหุน้เพิ�มทนุดงักล่าว 12,200 ลา้นบาท 

เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ ์2566 ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการจา่ยเงินปันผลสาํหรบั

ปี 2565 ในอัตราหุน้ละ 4.00 บาท โดยธนาคารไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในเดือนกันยายน 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท 

จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ทั�งนี � มติดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัการเสนอขออนุมัติในการประชุมสามัญ

ประจาํปีผูถื้อหุน้ของธนาคารในวนัที� 7 เมษายน 2566 
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รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      เอกสารแนบ

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
•	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

358  359ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย           
รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565      รางวัลเกียรติคุณ

สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย
• ได้รบัการประเมนิในระดบั “ดเีย่ียมสมควรเป็นตวัอย่าง” รางวัลเกียรตคิณุ 

จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สถาบันไทยพัฒน์
• รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award
• ได้รบัใบรบัรอง ESG 100 Certificate เป็นหนึง่ใน 100 บรษิทัท่ีมคีวาม

โดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจ ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• รางวัลการดำาเนินธุรกิจคาร์บอนตำ่าและย่ังยืนในระดับยอดเย่ียม  

ปีที่ 2 ติดต่อกัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand 
 Sustainability Investment) ปีที่ 7

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรว่มกบันติยสารการเงนิธนาคาร 
(SET Awards)
• รางวัล Best Sustainability Awards

กระทรวงแรงงาน
• รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 17 ติดต่อกัน

รางวัลด้านการให้บริการ
นิตยสาร The Asset
• รางวัล Best Service Provider - Cash Management
• รางวัล Best Service Provider - e-Solutions Partner
• รางวัล Best Service Provider - Transaction Bank
• รางวัล Digital Private Banking of the Year - Thailand
• รางวัล Winner: Best Private Bank for Digital CX - Thailand
• รางวัล Triple A Best Private Bank, Thailand 
• รางวัล Triple A Best Private Banking - HNWIs 
• รางวัล Best IPO 
• รางวัล Project Finance House of the Year (Thailand)
• รางวัล Renewable Energy Deal of the Year (Thailand) 

รางวัลเกียรติคุณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับพระราชทานรางวัล สตรีไทยดีเด่น 
ประจำาปี ๒๕๖๔ จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันสตรีไทย 

ประจำาปี ๒๕๖๕ จัดโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัล Best CEO in the Financial 
and Banking Industry จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post

ธนาคารรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in 
Asia - Thailand region องค์กรที่น่าทำางานมากที่สุดในเอเชีย 

สำาหรับประเทศไทยจาก HR Asia

ธนาคารรับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน พร้อมด้วย 
บลจ. กสิกรไทย รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 

และบมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย รับรางวัล Deal of the Year Awards 
และรางวัล Outstanding Securities Company Awards - ด้านการ
ให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และวารสารการเงินธนาคาร (SET Awards)

Bloomberg
• ได้รับเลือกเป็นสมาชิก Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 

ปีที่ 5 ติดต่อกัน

ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพฒันาเอเชยี 
(Asian Development Bank: ADB)
• ASEAN CG Scorecard - ASEAN Asset Class Publicly Listed 

Companies 2021

International Data Corporation Asia/Pacific
• รางวัล Future Enterprise of the Year

Business Media International (HR Asia)
• รางวัล Best Companies to Work for in Asia - Thailand region 
• รางวัล Overall HREA Winner องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในการ

บรหิารจดัการด้านทรพัยากรบคุคล ทัง้ในระดบัองค์กร และระดบับคุคล
• รางวัล HR Leader of the Year ระดับโกลด์ มอบให้แก่
 คุณศันสนา สุขะนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ
• รางวัล Excellence in HR Change Management ระดับโกลด์
• รางวัล Excellence in Workforce Flexibility ระดบัโกลด์ จากโครงการ 

Work That FITS
• รางวัล Excellence in Work - Life Harmony ระดับบรอนซ์
• รางวัล Excellence in Leadership Development ระดับบรอนซ์
• รางวัล Employer of the Year ระดับบรอนซ์
• รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia (Cambodia 

Edition)

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
• รางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๔ จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ
  พระบรมราชินี

หนังสือพิมพ์ Bangkok Post
• รางวัล Best CEO in the Financial and Banking Industry 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ได้รบัการประเมินในระดบั “ดเีลศิ” จากโครงการสำารวจการกำากับดแูล

กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

รางวัลธนาคารกสิกรไทย

รางวัลด้านการบริหารจัดการ
S&P Global โดย S&P Dow Jones Indices และ SAM
• ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความย่ังยืน Dow Jones  

Sustainability Indices (DJSI) ทั้งในระดับโลก (World) และกลุ่ม
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ปีที่ 7 ติดต่อกัน และได้รับ
คะแนนสูงสุด 5% แรกของอุตสาหกรรมธนาคารทั่วโลกจาก S&P 
Global ESG Score 2022

FTSE ร่วมกับ Russell
• ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี FTSE4Good Emerging Index 

ด้านสิง่แวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล (Environment, Social and 
Governance: ESG) ปีที่ 6 ติดต่อกัน

MSCI
• ได้รบัการจดัอนัดบั AA ซึง่เป็นระดบัผูน้ำาการดำาเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม  

สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มธนาคารของกลุ่มตลาดเกิดใหม่

Carbon Disclosure Project (CDP) 
• ผลการประเมินการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในระดับ A List (Leadership Level) ด้าน Climate Change

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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• รางวัล Digital Infrastructure Deal of the Year (Thailand) 
• รางวัล Renewable Energy Deal of the Year - Solar (Vietnam)
• รางวัล Best Service Provider - Transaction Bank
• รางวัล Best Sustainability - Linked Bond in Thailand
• รางวัล Best Local Currency Bond in Thailand จากการจำาหน่าย

หุ้นบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
• รางวัล Top arranger - Investors’ Choice for primary issues, 

Corporate bonds (Thai Baht, Rank 1)
• รางวัล Top arranger - Investors’ Choice for primary issues, 

Government bonds (Thai Baht, Rank 1) 
• รางวัล Top sell-side firm in the secondary market, Government 

bonds (Thai Baht, Rank 3) 
• รางวัล Best Individual Thailand - Research (Thai Baht Bond, Rank 1) 
• รางวัล Best Individual Thailand - Sale (Thai Baht Bond, Highly 

commended)

นิตยสาร Retail Banker International
• รางวัล Best Strategic Partnership 
• รางวัล Best In - Person (or virtual) Customer Event 
• รางวัล Most Dynamic Third - Party Collaboration 
• รางวัล Highly Commended -  Best App for Customer Experience 
• รางวัล Highly Commended - Best Content Marketing Program 
• รางวัล Highly Commended - Excellence in SME Banking 
• รางวัล Highly Commended - Excellence in Omni-Channel  

Integration (K CHECK ID) 
• รางวัล Highly Commended - Trailblazing Use of AI or Machine 

Learning in Financial Services (โครงการ Digital Commercial 
Loan สำาหรับร้านค้า Shopee)

วารสาร The Asian Banker
• รางวัล Most Selected Main Retail Bank in Thailand and 8th in 

Asia Pacific
• รางวัล Best Retail Bank in Thailand ปีที่ 13 ติดต่อกัน
• รางวัล Best SME Bank in Thailand
• รางวัล Best Cash Management Bank in Thailand
• รางวัล Best Chatbot/Voice Banking Initiative Application in Thailand

นิตยสาร Alpha Southeast Asia 
• รางวัล Best Cash Management Bank in Thailand
• รางวัล Best Bond Deal for Retail investors in Southeast Asia: 

SCG Chemicals PCL’s Baht 60 billion Bonds 
• รางวัล Best Local Currency Bond Deal of The Year (Thailand) 

: SCG Chemicals PCL’s Baht 60 billion Bonds 
• รางวัล Best Sustainability-Linked Transaction of The Year : BTS 

Group Holdings PCL’s Baht 31 billion Sustainability-linked Bonds

วารสาร The DIGITAL BANKER
• รางวัล Best Retail Bank for Digital CX - Thailand
• รางวัล Winner: Best Private Bank for Digital CX - Thailand
• รางวัล Outstanding Interactive Chatbot Service by a Retail Bank 
• รางวัล Best Retail Bank - Thailand

นิตยสาร The Asian Banking & Finance
• รางวัล Mobile Banking & Payment Initiative of the Year  - Thailand 
• รางวัล Strategic Partnership of the Year - Thailand
• รางวัล Thailand Domestic Cash Management Bank of the Year 

นิตยสาร Asiamoney
• รางวัล Asiamoney Private Banking Awards
• รางวัล Best for Mass Affluence/HNW in Thailand

Professional Wealth Management (PWM) Financial Times 
• Best Private Bank in Thailand

วารสาร Global Finance
• รางวัล Best Consumer Digital Bank in Thailand

สถาบัน Digital Banker และ Global Private Banker
• รางวัล Best Private Bank - Thailand

นิตยสาร Global Private Banking
• รางวัล Winner: Best Private Bank Thailand

นิตยสาร Private Banker International
• รางวัล Winner - Best Bank for Sustainability and ESG leadership

นิตยสาร International Business
• รางวัล Best Private Bank in Thailand

นิตยสาร World Business outlook
• รางวัล Best Private Bank in Thailand

PWM Wealth Tech
• รางวัล Best Private Bank in Thailand for Digital Marketing & 

Communication, Asia

วารสาร Asian Private Banking
• รางวัล Best for Mass Affluence/HNW in Thailand

Contact Center Associations Asia Pacific
• รางวัล Platinum Award for Customer Experience

นิตยสาร Marketeer
• รางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand ในหมวดเงินฝาก หมวด

บัตรเดบิต หมวดบัตรเครดิต และหมวดธนาคารสำาหรับเอสเอ็มอี

สมาคมตราสารหนี้ไทย
• รางวัล Best Bond House
• รางวัล Top Underwriter 
• รางวัล Deal of the Year จากการจำาหน่ายหุน้กูข้องบรษิทั ปตท. จำากัด 

(มหาชน)

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
• รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีสาขาความเป็นเลศิด้านการบรหิาร 
ทางการเงิน (Financial Management Excellence)

• รางวัล SMEs Excellence Awards ระดบั Gold ร่วมกบับรษิทั โปรลอก  
ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำากัดประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

• รางวัล SMEs Excellence Awards ระดบั Silver ร่วมกับบรษิทั คฟัฟ่า 
คอฟฟี่เม็คเกอร์ จำากัด ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

วารสารการเงินธนาคาร
• รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปี
• รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี
• รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมขนาดใหญ่ธนาคารรับรางวัล Best Private Bank Thailand  

จากนิตยสาร Global Private Banking และรางวัล Best for Mass 
Affluence/HNW in Thailand จากนิตยสาร Asiamoney

ธนาคารรับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศ

ด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence)  
รางวัล SMEs Excellence Awards ระดับ Gold และรางวัล SMEs  
Excellence Awards  ระดับ Silver จากสมาคมการจัดการธุรกิจ 

แห่งประเทศไทย (TMA)

ธนาคารรับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปีและรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม
ขนาดใหญ่ พร้อมด้วย บลจ. กสิกรไทย รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี

จากกองทุน K Mid Small Cap Equity RMF และ บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย 
รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์์ยอดเยี่ยมแห่งปี จากวารสารการเงินธนาคาร

ธนาคารรับรางวัล Platinum Award for Customer Experience 
จาก Contact Center Associations Asia Pacific และรางวัล Outstanding 

Interactive Chatbot Service by a Retail Bank จากนิตยสาร 
The Digital Banker

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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นิตยสาร The Asset
• รางวัล Top Investment Houses in Asian Local Currency Bonds 

ปีที่ 9 ติดต่อกัน

บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ�ากัด
• รางวัล Best Fund House - Domestic Fixed Income
• รางวัล Best Thailand Equity Large-Cap Fund (K-STEQ)
• รางวัล Best Retirement Mutual Fund – Equity (KEURMF)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
• รางวัล Most Prominent Fund House in Corporate Bond Market 

ปีที่ 5 ติดต่อกัน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรว่มกบันติยสารการเงนิธนาคาร 
(SET Awards)
• รางวัล Outstanding Asset Management Company Awards

นิตยสาร Marketeer
• Marketeer No.1 Brand Thailand - หมวดกองทุนรวม

วารสารการเงินธนาคาร
• รางวัลกองทุนยอดเย่ียมแห่งปีจากกองทุน K Mid Small Cap  

Equity RMF

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
• รางวัลชนะเลิศกลุ่มธุรกิจการเงิน (สายนักลงทุนบุคคลและสถาบัน)
• รางวัลชนะเลิศกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี (สายนักลงทุนรายบุคคล

และสถาบัน)
• รางวัลชนะเลิศกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง และรับเหมา
 (สายนักลงทุนรายบุคคลและสถาบัน)
• รางวัลชนะเลิศกลุ่มเทคโนโลยี (สายนักลงทุนรายบุคคล)
• รางวัลชนะเลิศกลุ่มบริการ (สายนักลงทุนรายบุคคล)
• รางวัลชนะเลิศกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมปิโตรเคมี) 
 (สายนักลงทุนสถาบัน)
• รางวัล Outstanding ทีมวิเคราะห์ยอดเย่ียม (สายนักลงทุนรายบุคคล

และสถาบัน)
• รางวัล Outstanding กลุ่มเทคโนโลยี (สายนักลงทุนสถาบัน)
• รางวัล Outstanding กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมปิโตรเคมี) 
 (สายนักลงทุนรายบุคคล)
• รางวัล Outstanding นักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน
• รางวัล Outstanding Rising Star

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร 
• รางวัล Outstanding Securities Company Awards - ด้านการให้

บริการแก่นักลงทุนบุคคล
• รางวัล Deal of the Year Awards - การเสนอจำาหน่ายหุ้นต่อประชาชน

เป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ปตท. นำ้ามันและการค้าปลีก จำากัด 
(มหาชน)

วารสารการเงินธนาคาร
• รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี

กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
Business Media International (HR Asia)
• รางวัล Best Companies to Work for in Asia
• รางวัล Excellence in Employer Branding ระดับโกลด์
• รางวัล Excellence in Workforce Mobility ระดับโกลด์
• รางวัล Excellence in Employee Engagement ระดับซิลเวอร์

นิตยสาร Asian Business Review
• รางวัล Asian Experience Award สาขา Employee Experience

Human Resources Online
• รางวัล Employee Experience Award สาขา Most Innovative and 

Sustainable Office Design

National Innovation Agency (NIA) 
• รางวัล National Innovation Award สาขา Innovative Organization 

(รางวัลเกียรติคุณ)

IDZ International Design Center Berlin
• รางวลั UX Design Awards สาขา Product สำาหรบัผลติภัณฑ์ MAKE 

by KBank

Red Dot Institute
• รางวัล Red Dot Award: Brands & Communication Design สาขา 

Interface & User Experience Design (for Mobile User Interfaces) 
สำาหรับผลิตภัณฑ์ Khunthong

บริษัท กสิกร ไลน์ จ�ากัด    
วารสาร Retail Banker International
• รางวัล Highly Commended- Trailblazing Use of AI or Machine 

Learning in Financial Services 
• รางวัล Highly Commended- Best Use of Big Data in Customer 

Strategy 
• รางวัล Highly Commended- Excellence in Loan Origination Process

นิตยสาร Asian Banking & Finance
• รางวัล Financial Inclusion Initiative of the Year - Thailand
• รางวัล New Consumer Lending Product of the Year - Thailand

นิตยสาร The Asset
• รางวัล Best Digital Collaboration

วารสาร The Asian Banker
• รางวัล Best Digital - Only Bank in Thailand

วารสาร The Digital Banker
• รางวัล Best Digital CX in Banking - Social Channels

บลจ.กสิกรไทย รับรางวัล Best Pension Fund Manager  
รางวัล Best Fund House และรางวัล Best ESG Manager  

จากนิตยสาร Asia Asset Management

นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกบัวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล
• รางวัล Product of the Year: กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพระดับ

พรีเมียม Elite Health
• รางวัล Product of the Year: กลุม่ผลติภณัฑ์ประกันสขุภาพเหมาจ่าย 

Delight Health

นิตยสาร BrandAge
• รางวัลแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภค 
 (K PLUS) ในหมวดธนาคารและบริการทางการเงินกลุ่ม Mobile 

Banking 
• รางวัลแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภค 
 (บัตรเครดิตกสิกรไทย) ในกลุ่มบัตรเครดิต

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย
• รางวัล The Best Contact Center of the Year

รางวัลบริษัทของธนาคารกสิกรไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด
นิตยสาร Asia Asset Management
• รางวัล Best Pension Fund Manager ปีที่ 6 ติดต่อกัน
• รางวัล Best Fund House ปีที่ 4 ติดต่อกัน
• รางวัล Best ESG Manager 

นิตยสาร Alpha Southeast Asia
• รางวัล Best Asset Manager (Fixed Income Funds)
• รางวัล Best Online & Mobile Platform (Asset Manager)

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน

วิส่ัยั่ทั่ศน์ จุุดมุ่งห่มายั่ ค่านิยั่มห่ลั่ก

ข้้อมูลัทัางการเงินทั่�สัำาค่ญ

สัารบั่ญ

สารจากคณะกรรมการธนาคาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

บทความบางบทความที่ปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้เปนบทความคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statement) เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึ่งธนาคารไดจัดทําขึ้นโดยอาศัยสมมติฐานหลายประการ รวมทั้งอาศัยขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่นๆ ที่ไดมาจากแหลงขอมูลภายนอก
เทาทีม่อียู ณ วนัทีท่ีบ่ทความดงักลาวไดถกูจดัทาํขึน้ บทความทีม่คีาํเชนวา “คาดวา” “เช่ือวา” “ประมาณวา” เปนตน และขอความอ่ืนในทาํนองเดยีวกนันัน้จดัเปนบทความคาดการณในอนาคต
ซึ่งอาจมีความไมแนนอนและเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา อันเนื่องมาจากเหตุการณในอนาคตตางๆ รวมถึงแตไมจํากัดอยูเพียงการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ การเมือง หรือกฎระเบียบ
ระดบัโลกหรอืระดบัประเทศ ดงันัน้ ผูอานหรอืผูรบัขอมลูจงึตองศกึษาบทความดวยความระมัดระวงัและใชวจิารณญาณของตนเอง รวมทัง้พจิารณาขอเทจ็จรงิ/ขอมลูทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงไป
ใหรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุนหรือเขาทําธุรกรรม

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท : 02-2220000

โทรสาร : 02-4701144

K-Contact Center : 02-8888888

สวิฟท : KASITHBK

อีเมล : info@kasikornbank.com

เว็บไซต : www.kasikornbank.com

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

รายงานฉบับนี้ใชกระดาษจากตนไมที่ปลูกโดยการบริหารจัดการปาไมอยางยั่งยืน

และกระบวนการพิมพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ธนาคารแห่่งความยั่่�งยั่ืน
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ส่ัวนทั่� 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่
	 2.	การบริหารจัดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนธุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดำการ
	 5.	ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น
ส่ัวนทั่� 2 
การกำากับดำูแลกิจการ
	 6.	นโยบายการกำากับดำูแลกิจการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
	 				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดำย�อย	ผู้บริหาร	พื่นักงานและอ่�นๆ
	 8.	รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
	 9.	การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
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	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
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เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ
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ส่ัวนทั่� 3

งบการเงิน	(งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี)

เอกสัารแนบั

เอกสารแนบ	1
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ม่อำานาจควบคุม	
	 เลขานุการบริษััที่	และสมุห์บัญชุ่ใหญ�
เอกสารแนบ	2
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับการดำำารงตํำาแหน�งของกรรมการและผู้บริหารของ
	 ธนาคารในบริษััที่ย�อย	บริษััที่ร�วม	กิจการร�วมค้าและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง
เอกสารแนบ	3
	 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้าหน�วยงานตํรวจสอบภายในและ
	 หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัตํิงาน	
เอกสารแนบ	4
	 ที่รัพื่ย์สินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับ
	 รายการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิน
เอกสารแนบ	5
	 นโยบายและแนวปฏิิบัตํิการกำากับดำูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
	 (ฉบับเตํ็ม)
เอกสารแนบ	6
	 รายงานคณะกรรมการชุุดำย�อย
เอกสารแนบ	7
	 รายงานความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการธนาคารตํ�อรายงาน 
	 ที่างการเงิน
เอกสารแนบ	8
	 รายงานของผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาตํ
เอกสารแนบ	9
	 งบการเงินและหมายเหตํุประกอบงบการเงิน
รางว่ลัเก่ยั่รติิคุณ


