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Attachment 8.2
Form for Tender Offer Acceptance of NVDRs of Siam Commercial Bank Public Company Limited SCB

Subscription for NVDRs of SCB X Public Company Limited

To SCB X Public Company Limited as the Tender Offeror and Acceptance Form No

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited, SCB Securities Company Limited, Bualuang Securities Public Company Limited and Asia Plus Company Limited as the 

Tender Offer Agents

I/We (Mr./Mrs./Ms./Company) Nationality                 Gender

Contact Address (that can be reached via mail) 

Postal Code Country Contact Telephone

Taxpayer ID No. Occupation

Registered Address is the same as Contact Address        Registered Address different from Contact Address with Registered Address as follows

Registered Address

Postal Code Country Contact Telephone

In case of a foreigner (Please specify Address in the country of citizenship)

Source of income from: Thailand Others (Please specify the country)

Source of payment (can select more than 1 option): Individual: Saving Self-employed business Salary Investment income / Inheritance Other (please 

specify)  Juristic Person: Money from business Others (please specify)

Please specify type of the seller of ordinary shares of Siam Commercial Bank Public Company Limited SCB and the subscriber for NVDR ordinary shares of the Tender Offeror:

Thai Individual ID Card No / Civil Servant ID Card / State Enterprise Card No

Foreign Individual Alien Card / Passport/ID No.

Thai Juristic Person Company Registration No

Foreign juristic person conducting business in Thailand         Company Registration No

Foreign juristic person not conducting business in Thailand   Company Registration No

I/We hereby accept to sell

NVDR of ordinary shares of SCB and in exchange for the tendered securities, to subscribe for newly issued NVDR of the Company by way of a share exchange at the ratio share of 

SCB to newly issued share of the Company.

I/We understand that the tender offer acceptance for NVDR is irrevocable. I/we have thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer and gree to comply 

with the terms and conditions of the tender offer. I/We shall not cancel or revoke the tender offer acceptance in any circumstance except for the cancellation or revocation under the 

terms and conditions stated in the Tender Offer. I/We understand that I/we shall not take any action relating to such NVDR units until they are registered as listed securities and allowed 

to trade on the SET.

I/We hereby appoint the Tender Offer Agent as my/our Attorney to deliver NVDR, arrange the payment procedure and process other necessary matters relevant to the tender offer 

acceptance and the subscription of newly issued NVDR of ordinary shares by the Tender Offeror.

Transfer Scripless NVDR

Transfer from TSD Participant No. Transfer Slip No. Transfer Date Number of shares

Total

I/We hereby attach the following documents for the tender offer acceptance including evidence of NVDR transfer through Thailand Securities Depository Company Limited (the 

o. 006-000000015-7 or

-000000013-7 or BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER Account no. 224-000000036-0] or ASIA 

PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER Account no. 008-000000014-8 and proof of identity in respect to the transferor with certified true copy as indicated in 

the details of the Tender Offer. Please make the delivery of NVDR of ordinary shares of the Company through the TSD (Scripless Only) to:

Participant Name Participant Number Security Trading Account Name Security Trading Account Number

Before accepting this Tender Offer and subscribing the securities, I/we wish to receive the Prospectus in form of booklet

do not wish to receive the Prospectus

I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such tendered securities and such tendered securities are free from any mortgage, charge, 

pledge, encumbrance, liability or Encumbrances.

Receipt of Transfer Scripless NVDR and Form for Tender Offer Acceptance of NVDRs of Siam Commercial Bank Public Company Limited and

Subscription for NVDRs of SCB X Public Company Limited

Date

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited, SCB Securities Company Limited, Bualuang Securities Public Company Limited and Asia Plus Company Limited in the capacity 

as the Tender Offer Agent has received transfer scripless NVDR and Form for Tender Offer Acceptance of NVDRs of Siam Commercial Bank Public Company Limited and Subscription 

for NVDRs of SCB X Public Company Limited together with transfer slip through the TSD

No. , totaling units from

Mr./Mrs./Miss/Company)_________________________________________________________

The Offeree will receive the newly issued NVDR ordinary shares of SCB X Public Company Limited by way of depositing the NVDR ordinary shares into securities trading account 

No._____________________________account name _________________________________________________ Participant No. _______________________________________

Signature Tender Offer Agent

Signature Tender Offeree or

Attorney-in-fact

Date________________________________________________         _

Investments in securities contain certain risks. 

Investors should study the Prospectus before 

making a decision



NOMURA | Internal 

 

 

 

 

เอกสารทีลู่กค้าจะตอ้งลงนาม หากมีความประสงคจ์ะเสนอขาย มีดังนี ้

 

วิธีการชาํระราคา บุคคลธรรมดา นิติบคุคล 

1. รับหุ้นเขา้บญัชี    1 คาํสั่งโอนหุน้ + 50 บาท *** (คยีค์าํสั่งโอนฯ ในระบบ CRM 

ระบเุลขท่ีบญัชีเป็นเลขท่ีบญัชี 224-000000036-0)  

2. แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้ฯ 

3. สาํเนาบตัรประชาชน 1 ใบ รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(กรณีบตัรประชาชนตลอดชีพ แนบสาํเนาทะเบียนบา้น) 

 ***ไม่ใชห้นงัสอืมอบอาํนาจค่ะ*** 

1 คาํสั่งโอนหุน้ + 50 บาท *** (คยีค์าํสั่งโอนฯ 

ในระบบ CRM ระบเุลขท่ีบญัชี 224-000000036-0)  

2. แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้ฯ 

3. 

สาํเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชยท่ี์มีอายไุม่เกิ

น  6 เดือน นบัจนถึงวนัย่ืนแบบตอบรบั 

ลงนามรบัรองโดยผูม้ีอาํนาจลงนาม 

พรอ้มประทบัตราฯ 1ฉบบั 

4. สาํเนาบตัรผูม้ีอาํนาจลงนาม 

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

***ไม่ใชห้นงัสือมอบอาํนาจคะ่*** 

ผ่านระบบ Online 
(E-Tender)  

1. เขา้ เว็ปไซคข์องบล.บวัหลวง 

www.bualuang.co.th   

2. กรอกขอ้มลูการทาํTender ตามขัน้ตอนฯ 

3. สง่คาํสั่งโอนหุน้ + 50 บาท *** 

(คียค์าํสั่งโอนฯ ในระบบ CRM 

ระบเุลขที่บญัชีเป็นเลขท่ีบญัชี 224-

000000036-0) ใหก้บั CNS 

** ระบบOnline จะปิดระบบในวนัที่ 18 เม.ย. 2565 

เวลา 15.30 น.)  

 

 

 

  

https://urldefense.com/v3/__http:/www.bualuang.co.th__;!!OybgOuQc1Q!FAtknqN2gRyEyNrJsh7zEtkTFhdVwEXNTPOIa2ECgnm173y9GiLgLq8h95uQiCh-w3TUdU4sfw$


 

ค ำเตือน: กำรลงทุนมีควำมเสีย่ง ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

 

 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยพ์รอ้มการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย ์(แบบ 69/247-1) 

บริษทั เอสซีบี เอกซ ์จ ากดั (มหาชน) 
SCB X Public Company Limited 

ประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรพัยด์งัต่อไปน้ีต่อผู้ถือหลกัทรพัยข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
หุน้สามญัจ านวน 3,399,192,198 หุน้ พรอ้มกบัการเสนอซือ้หุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธิ1์ 

ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (“SCB” หรอื ”ธนาคารฯ”)  
ในอตัราการแลกหลกัทรพัยเ์ท่ากบั 1:1 

ระยะเวลาการเสนอขายและเสนอซ้ือหลกัทรพัย์ 

ตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม 2565 จนถงึวนัที ่18 เมษายน 2565 รวมทัง้สิน้ 30 วนัท าการ 
เง่ือนไขในการยกเลิกค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย ์

บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) สงวนสทิธิท์ี่จะยกเลกิค าเสนอซื้อหากมเีหตุการณ์หรอืการกระท าใด ๆ เกดิขึน้ภายหลงั
จากส านักงาน ก.ล.ต. รบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยพ์รอ้มกบัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์(“แบบ 69/247-1”) และ
ยงัไม่สิน้สุดระยะเวลารบัซื้อ อนัเป็นเหตุหรอือาจเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อฐานะหรอืทรพัยส์นิของกจิการที่ถูกเสนอซื้อ
โดยเหตุการณ์หรอืการกระท าดงักล่าวมไิดเ้กดิจากการกระท าของบรษิทัฯ หรอืการกระท าที่บรษิทัฯ ต้องรบัผดิชอบ หรอืกจิการกระท าการ
ใด ๆ ภายหลงัจากส านักงาน ก.ล.ต. รบัแบบ 69/247-1 และยงัไม่สิน้สุดระยะเวลารบัซื้อ อนัเป็นผลใหมู้ลค่าของหุน้ลดลงอย่างมนีัยส าคญั 
และเมื่อครบระยะเวลารบัซือ้ที่ก าหนดไวใ้นแบบ 69/247-1 แลว้ ปรากฏวา่จ านวนหุน้ทีม่ผีูแ้สดงเจตนาขายมจี านวนน้อยกวา่รอ้ยละ 90 ของ
จ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของกจิการ  

วนัสดุท้ายท่ีผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ 
วนัที ่29 มนีาคม 2565 ซึง่ตรงกบัวนัท าการที ่20 ของระยะเวลารบัซื้อ 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงจดัท าแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัยพ์ร้อมการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย ์ 
(แบบ 69/247-1) และแสดงความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของแผนการปรบัโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ                        

บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย:์ 28 กุมภาพนัธ ์2565                                                                                                               

วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัยม์ีผลใช้บงัคบั: 1 มนีาคม 2565 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะรบัหุ้นสามญัของบรษิทัฯ เข้าเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ แทนหุ้นสามญัและหุ้นบุรมิสทิธิข์อง
ธนาคารฯ ซึง่จะถูกเพกิถอนออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดยีวกนัต่อเมื่อบรษิทัฯ มคีณุสมบตัคิรบถ้วน
ตามหลกัเกณฑ์การรบัหุ้นสามญัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน ซึ่งรวมถงึการที่จ านวนหุ้นของธนาคารฯ ที่บรษิทัฯ ถอือยู่ภายหลงัการท าค า
เสนอซื้อหลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้ต้องท าให้ธนาคารฯ มลีกัษณะเป็นบรษิทัย่อยที่ประกอบธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 

                                                           
1 หุน้บุรมิสทิธิม์สีทิธแิละประโยชน์เทยีบเท่าหุน้สามญัทุกประการ 

ค าเตือน:  
ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วจิารณญาณในการพจิารณาขอ้มูลรายละเอียดเกี่ยวกบัผู้ออกหลกัทรพัย์และเงื่อนไขของหลกัทรพัย์ รวมทัง้ความ
เหมาะสมในการลงทุน และความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอย่างด ีการมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยน์ี้ มไิดเ้ป็นการแสดงว่า
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
แนะน าใหล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย หรอืมไิดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย หรอืรบัรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มลู
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์แต่อย่างใด ทัง้นี้ การรบัรองความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย
หลกัทรพัยน์ี้เป็นความรบัผดิชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรพัย์ หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยม์ขีอ้ความหรอืรายการทีเ่ป็นเทจ็หรอืขาด
ขอ้ความทีค่วรต้องแจง้ในสาระส าคญั ผูถ้อืหลกัทรพัย์ทีไ่ดซ้ื้อหลกัทรพัย์ไม่เกนิหนึ่งปีนับแต่วนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพั ย์มผีลใช้
บงัคบัและยงัเป็นเจา้ของหลกัทรพัย์อยู่ มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากบรษิทัหรอืเจา้ของหลกัทรพัย์ไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรจะไดรู้ว้่าแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์เป็นเทจ็หรอืขาดขอ้ความ
ทีค่วรต้องแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกนิสองปีนับจากวนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ดงักล่ าวมผีลใช้บงัคบั บุคคลทัว่ไปสามารถขอ
ตรวจสอบหรอืขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ทีไ่ดย้ื่นไวต่้อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ด้ที่
ศูนย์สารนิเทศ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เลขที ่333/3 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
ในทุกวนัท าการของส านกังานระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 12.00 น. และ 13.00 น. ถงึ 16.00 น. หรอืทาง http://www.sec.or.th 

http://www.sec.or.th/


 

 

การเสนอขายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่พรอ้มกบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยเ์ดิม 
ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โดย บริษทั เอสซีบี เอกซ ์จ ากดั (มหาชน) 

 
ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ท าค าเสนอซ้ือ บริษทั เอสซีบี เอกซ ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “ผูท้ าค าเสนอซือ้”) 
 9 ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 10900 
 
ช่ือของกิจการท่ีถกูเสนอซ้ือ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (“ SCB” หรอื “ธนาคารฯ”)   
 9 ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 10900 
 
ช่ือและท่ีอยู่ของผู้จดัเตรียมค าเสนอซ้ือ  บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 252/6 อาคารเมอืงไทย-ภทัร คอมเพลก็ซ ์1 ชัน้ 6, 8-11 ถนนรชัดาภเิษก  
 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง จงัหวดักรงุเทพมหานคร 10310 
 
ช่ือและท่ีอยู่ของตวัแทนในการรบัซ้ือหลกัทรพัย์2 1.  บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

252/6 อาคารเมอืงไทย-ภทัร คอมเพลก็ซ ์1 ชัน้ 6, 8-11 ถนนรชัดาภเิษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง จงัหวดักรงุเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์: (02) 165-5555 กด 2 แล้วตามด้วยกด 4  
สอบถามข้อมลูได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. 

 
2.  บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

ฝ่ายช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์
ชัน้ 21 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า 19 ถนนรชัดาภเิษก  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์: (02) 949-1999  
สอบถามข้อมลูได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. 

 
3.  บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายปฏิบติัการ 
ชัน้ 23 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์เลขที ่191 
แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500  
โทรศพัท์: (02) 618-1122, 1133 หรือ 1141-1143 หรือ 1146-1147 
สอบถามข้อมลูได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. 

 
4.  บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ากดั 

ชัน้ 3/1 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 
โทรศพัท์: (02) 680-1111, (02) 680-1000 (ลกูค้าสมัพนัธ)์ 
สอบถามข้อมลูได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 17.00 น. 

 
ทัง้น้ี ส าหรบัผู้ถือหุ้นแบบใบหุ้นประเภทบุคคล สามารถน าใบหุ้นและแบบตอบรบัค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย์ของธนาคารไทย

พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั เอสซีบี เอกซ ์จ ากดั (มหาชน) ส่งมอบได้ท่ีสาขาของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ทัว่ประเทศ 

                                                           
2 ผูถ้อืหุน้ชนิดใบหุน้ สามารถส่งเอกสารเพือ่ตอบรบัค าเสนอซือ้ไดท้ีส่าขาของธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) ทัว่ประเทศ 



 บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

สารบญั 
 

 

ประเภทหลกัทรพัยแ์ละหุ้นท่ีเสนอซ้ือ หุ้นสามัญของธนาคารฯ จ านวน 3,395,667,075 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารฯ จ านวน 
3,525,123 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้สามญัทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของธนาคารฯ และ
รอ้ยละ 100 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของธนาคารฯ ทัง้น้ีผูท้ าค าเสนอซือ้ ทีป่รกึษาการเงนิ และที่
ปรกึษากฎหมาย ได้ตรวจสอบแล้วว่า หลกัทรพัยท์ี่จะออกให้แก่ผูข้าย มลีกัษณะสอดคล้องกับ
หลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยธนาคารไทยพาณิชย ์และสทิธทิีผู่ถ้อืหลกัทรพัยข์องธนาคารไทยพาณิชยจ์ะ
ไดร้บัไมด่อ้ยไปกวา่สทิธทิีผู่ถ้อืหลกัทรพัยน์ัน้เคยไดร้บัอยูเ่ดมิ 

 
ราคาเสนอซ้ือ ผูถ้อืหุ้นของธนาคารฯ ที่ตอบรบัค าเสนอซื้อจะได้รบัช าระเป็นหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ 

อตัราการแลกหลกัทรพัยเ์ทา่กบั 1 หุน้สามญัของธนาคารฯ ตอ่ 1 หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ 
และ 1 หุน้บุรมิสทิธขิองธนาคารฯ ตอ่ 1 หุน้สามญัทีอ่อกใหมข่องบรษิทัฯ  

 
เง่ือนไขในการยกเลิกค าเสนอซ้ือ บรษิทัฯ (ผูท้ าค าเสนอซื้อ) สงวนสทิธิท์ ี่จะยกเลกิค าเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง

ดงัตอ่ไปน้ี 
1. มเีหตุการณ์หรอืการกระท าใด ๆ เกดิขึน้ภายหลงัจากส านักงาน ก.ล.ต. รบัแบบ 69/247-1 

และยงัไม่สิ้นสุดระยะเวลารบัซื้อ อนัเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสยีหายอย่าง
ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ โดยเหตุการณ์หรือการกระท า
ดงักลา่วมไิดเ้กดิจากการกระท าของบรษิทัฯ หรอืการกระท าทีบ่รษิทัฯ ตอ้งรบัผดิชอบ หรอื 

2. ธนาคารกระท าการใด ๆ ภายหลงัจากส านักงาน ก.ล.ต. รบัแบบ 69/247-1 และยงัไม่สิน้สดุ
ระยะเวลารบัซือ้ อนัเป็นผลใหม้ลูคา่ของหุน้ลดลงอยา่งมนียัส าคญั  

3. เมื่อครบระยะเวลารบัซือ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบ 69/247-1 แลว้ ปรากฏว่าจ านวนหุน้ทีม่ผีูแ้สดง
เจตนาขายมจี านวนน้อยกวา่รอ้ยละ 90 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของกจิการ 
 

ระยะเวลารบัซ้ือ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ของทุกวนัท าการ ตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม 2565 จนถงึวนัที่ 18 
เมษายน 2565  รวมระยะเวลา 30 วนัท าการ ซึง่ผูท้ าค าเสนอซือ้อาจจะขยายเวลารบัซือ้ได ้ทัง้น้ี 
เมื่อรวมกับระยะเวลารับซื้อเดิมแล้วจะไม่เกิน 45 วันท าการ ทัง้ น้ีวันที่ข้างต้นอาจมีการ
เปลีย่นแปลงหากมกีารประกาศเพิม่หรอืลดวนัหยดุทีม่ผีลกระทบตอ่วนัท าการดงักลา่ว 

 
ระยะเวลารบัซ้ือท่ีผูถื้อหลกัทรพัยอ์าจยกเลิก ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันท าการ ตัง้แต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 จนถึงวันที ่
การตอบรบัค าเสนอซ้ือ   29 มนีาคม 2565 (ภายใน 20 วนัท าการแรกของระยะเวลารบัซือ้รวมกบัจ านวนวนัทีข่ยายเวลารบัซือ้)                               
 
สถานท่ีในการรบัและยื่นแบบตอบรบัค าเสนอซ้ือ ตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย์ และสาขาของธนาคารไทยพาณิชยท์ัว่ประเทศ (ส าหรบัผูถ้อืหุน้

แบบใบหุน้)  
 
วนัช าระราคา ภายใน 7 วนัท าการนับจากวนัทีส่ ิน้สุดระยะเวลารบัซือ้ (กรณีไรใ้บหุน้) และภายใน 15 วนัท าการ

นับจากวนัทีส่ ิน้สุดระยะเวลารบัซือ้ (กรณีใบหุน้) โดยผูแ้สดงเจตนาขายสามารถเลอืกวธิกีารช าระ
ไดต้ามรายละเอยีดทีป่รากฏอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยพ์รอ้มการท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 69/247-1) ทัง้น้ีผูท้ ีเ่ลอืกรบัเป็นใบหุน้ อาจจะไม่ไดร้ ับหุน้ในวนัทีหุ่น้
ของผูท้ าค าเสนอซือ้ เริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

 
**ข้อเสนอซ้ือ ราคาเสนอซ้ือ (ยกเว้นระยะเวลารบัซ้ือท่ีได้ระบใุนค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย์) น้ี เป็นข้อเสนอซ้ือ ราคาเสนอซ้ือสดุท้าย** 

รายละเอยีดอืน่ ๆ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยพ์รอ้มการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์(แบบ 69/247-1)  
ซึง่จดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้หรอืขอรบัไดท้ี่ตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย์



 บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

สารบญั 

สารบญั 

 หน้า 

ส่วนท่ี 1 รายละเอียดเก่ียวกบัแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นและการจดัการและขอ้มูลอ่ืน
เพื่อการตดัสินใจของผูถื้อหลกัทรพัย ์

 

1. วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลในการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ สว่นที ่1 ขอ้ 1 หน้า 1 - 16 

2. ขอ้มลูสรุปบรษิทั  

2.1 ขอ้มลูสรุปของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

2.2 ขอ้มลูสรุปของบรษิทัจดทะเบยีนทีถู่กเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

สว่นที ่1 ขอ้ 2.1 หน้า 1 - 20 

สว่นที ่1 ขอ้ 2.2 หน้า 1 - 13 

3. ภาพรวมของบรษิทัฯ และธนาคารฯ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้และการ
จดัการ 

 

3.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ สว่นที ่1 ขอ้ 3.1 หน้า 1-11 

3.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ สว่นที ่1 ขอ้ 3.2 หน้า 1-19 

3.3 ปัจจยัความเสีย่ง สว่นที ่1 ขอ้ 3.3 หน้า 1-31 

3.4 การวจิยัและพฒันา สว่นที ่1 ขอ้ 3.4 หน้า 1-1 

3.5 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ สว่นที ่1 ขอ้ 3.5 หน้า 1-2 

3.6 โครงการในอนาคต สว่นที ่1 ขอ้ 3.6 หน้า 1-2 

3.7 ขอ้พพิาททางกฎหมาย สว่นที ่1 ขอ้ 3.7 หน้า 1-1 

3.8 ขอ้มลูส าคญัอื่น สว่นที ่1 ขอ้ 3.8 หน้า 1-11 

3.9 ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ สว่นที ่1 ขอ้ 3.9 หน้า 1-3 

3.10 โครงสรา้งการจดัการ สว่นที ่1 ขอ้ 3.10 หน้า 1-23 

3.11 การก ากบัดแูลกจิการ สว่นที ่1 ขอ้ 3.11 หน้า 1-16  

3.12 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สว่นที ่1 ขอ้ 3.12 หน้า 1-12  

3.13 การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง สว่นที ่1 ขอ้ 3.13 หน้า 1-10  

3.14 รายการระหว่างกนั สว่นที ่1 ขอ้ 3.14 หน้า 1-7  

3.15 ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั สว่นที ่1 ขอ้ 3.15 หน้า 1-15  

3.16 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ สว่นที ่1 ขอ้ 3.16 หน้า 1-37  

4. ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ  

4.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(บรษิทัฯ) สว่นที ่1 ขอ้ 4.1 หน้า 1-13 

4.1.1 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  



 บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

สารบญั 

 หน้า 

4.1.2 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของธนาคารฯ  

4.1.3 ผลกระทบอื่นต่อผูถ้อืหุน้ของธนาคารฯ  

4.2 ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนทีถู่กเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
(ธนาคารฯ) 

สว่นที ่1 ขอ้ 4.2 หน้า 1-1 

4.3 ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิเกีย่วกบัความเหมาะสมของ                    
แผนการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ 

สว่นที ่1 ขอ้ 4.3 หน้า 1-1 

5. ขอ้มลูอื่นทีจ่ าเป็นต่อผูล้งทุน  

  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอซ้ือหลกัทรพัยแ์ละบุคคลอ้างอิงอ่ืน ๆ  

1. ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ สว่นที ่2 หน้า 1-21 

1.1 รายละเอยีดของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายพรอ้มกบัการท าค าเสนอซือ้  

1.2 ชื่อตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์  

1.3 วธิกีารแสดงเจตนาขาย  

1.4 วนัทีแ่ละวธิกีารสง่มอบหลกัทรพัยห์รอืช าระราคาหลกัทรพัยห์รอืวธิกีาร 

ช าระราคาหลกัทรพัย ์

 

1.5 การด าเนินการในกรณีทีย่กเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์  

1.6 การค านวณสดัสว่นการเสนอซือ้หลกัทรพัย ์  

2. มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ สว่นที ่2 หน้า 22 

3. ตารางเวลา (Timetable) สว่นที ่2 หน้า 23-24 

4. บุคคลอา้งองิอื่น ๆ สว่นที ่2 หน้า 25-26 

  

ส่วนท่ี 3 การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล สว่นที ่3 หน้า 1-4 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทัของบริษทัฯ และธนาคารฯ 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ และธนาคารฯ 



 บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

สารบญั 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ และ
ธนาคารฯ  

 

เอกสารแนบ 4 ความเหน็ของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นและการ
จดัการ 

4.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

4.2 ความเหน็ของคณะกรรมการธนาคารฯ 

 

เอกสารแนบ 5 ความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินเก่ียวกบัความเหมาะสมของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นและการ
จดัการ 

 

เอกสารแนบ 6 งบการเงิน 

6.1 งบการเงนิสอบทานส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่15 กนัยายน 2564 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั) ถงึ
วนัที ่30 กนัยายน 2564 ของบรษิทัฯ  

6.2 งบการเงนิตรวจสอบส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ของธนาคารฯ 

6.3 งบการเงนิสอบทานส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 ของธนาคารฯ 

 

เอกสารแนบ 7 ขัน้ตอนในการตอบรบัค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยแ์ละแบบฟอรม์ส าหรบัผูถ้ือหุ้นสามญั 

7.1 ขัน้ตอนในการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และจองซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุนของ บรษิทั เอสซบี ีเอกซ ์จ ากดั (มหาชน)  

7.2 แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยธ์นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ 
บรษิทั เอสซบี ีเอกซ ์จ ากดั (มหาชน) 

7.3 หนงัสอืมอบอ านาจส าหรบัการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยแ์ละจองซือ้หลกัทรพัย ์(กรณีแสดงเจตนาขายหุน้
สามญัและหุน้บุรมิสทิธ)ิ 

7.4 แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐั เฉพาะผูท้ีป่ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อก
หลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้ 

7.5 แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) 

7.6 แบบค าขอถอนหลกัทรพัย ์จากบญัชสีมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์

 



 บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

สารบญั 

เอกสารแนบ 8 ขัน้ตอนในการตอบรบัค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย ์และแบบฟอรม์ส าหรบั Non-Voting Depository Receipt 
(NVDR) 

 

เอกสารแนบ 9 ขัน้ตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบค าขอยกเลิก 

9.1 ขัน้ตอนในการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และยกเลกิการ
จองซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิทั เอสซบี ีเอกซ ์จ ากดั (มหาชน) 

9.2 แบบค าขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และจองซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุนของ บรษิทั เอสซบี ีเอกซ ์จ ากดั (มหาชน) 

9.3 หนงัสอืมอบอ านาจส าหรบัยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยแ์ละยกเลกิการจองซือ้หลกัทรพัย์ 

 

เอกสารแนบ 10 แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ือหลกัทรพัย ์

 

เอกสารแนบ 11 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

11.1 แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 

11.2 แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของธนาคารฯ 



 บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ค านิยาม 

ค านิยาม 

เว้นแต่จะมขีอ้ความระบุเป็นอย่างอื่น ค าต่อไปนี้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยพ์ร้อมการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์
ฉบบันี้ ใหม้คีวามหมายตามทีใ่หค้ าจ ากดัความไว ้ดงันี้ 

“ตลาดหลกัทรพัยฯ์” หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“แบบ 69/247-1” หมายถงึ แบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่พรอ้มกบัการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยเ์ดมิของบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้และการ
จดัการ 

“บริษทัฯ” หรอื “SCBx” หมายถงึ บรษิทั เอสซบี ีเอกซ ์จ ากดั (มหาชน) (SCB X Public Company Limited) 

“ธนาคารฯ” หมายถงึ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

“ประกาศ ทจ. 34/2552” หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 34/2552 เรื่อง หลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่พรอ้มกบัการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยเ์ดมิของบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้และการ
จดัการ (รวมทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้น 
 
 



 บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำ 1 

1. วตัถปุระสงคข์องการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการท าค าเสนอซ้ือ 

ตำมทีท่ีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) (“ธนาคารฯ ”) ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่
15 พฤศจกิำยน 2564 ได้มมีติเหน็ชอบใหอ้นุมตัิแผนกำรปรบัโครงสร้ำงกำรถอืหุน้ และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
(“แผนการปรบัโครงสร้างการถือหุ้น”) ดว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยร้อยละ 99.998 โดยธนำคำรฯ ไดด้ ำเนินกำรให้มกีำร
จดัตัง้บรษิทัมหำชนจ ำกดั คอื บรษิทั เอสซบี ีเอกซ ์จ ำกดั (มหำชน) (SCB X Public Company Limited) (“บริษทัฯ” หรอื 
“SCBx”)  เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) และที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นของธนำคำรฯ ครัง้ที่ 
1/2564 ได้มมีติอนุมตัิแผนกำรปรบัโครงสร้ำงกำรถือหุ้นดงักล่ำว โดยภำยหลงัจำกที่แผนกำรปรบัโครงสร้ำงกำรถือหุ้น
ไดร้บักำรอนุญำตเบือ้งต้นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และบรษิทัฯ ไดร้บัอนุญำตจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถึงกำรได้รบัอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่แลว้บรษิทัฯ จะท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของธนำคำรฯ จำกผูถ้อื
หุน้ของธนำคำรฯ  โดยกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนเพื่อเป็นกำรแลกเปลีย่นกบัหุน้สำมญัและหุน้บุรมิสทิธขิอง
ธนำคำรฯ  ในอตัรำกำรแลกหลกัทรพัยเ์ท่ำกบั 1 หุน้สำมญัของธนำคำรฯ  ต่อ 1 หุน้สำมญัของบรษิทัฯ และ 1 หุน้บุรมิสทิธิ
ของธนำคำรฯ  ต่อ 1 หุน้สำมญัของบรษิทัฯ (ณ ปัจจุบนั หุน้บุรมิสทิธขิองธนำคำรฯ มสีทิธเิป็นอย่ำงเดยีวกบัหุน้สำมญัของ
ธนำคำรฯ ) ทัง้นี้ ในกำรท ำค ำเสนอซือ้ดงักล่ำวบรษิทัฯ จะยกเลกิค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์หำกจ ำนวนหุน้ทีม่ผีูแ้สดงเจตนำ
ขำยมีจ ำนวนน้อยกว่ำร้อยละ 90 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของธนำคำรฯ และภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซื้อ
หลกัทรพัย์เสรจ็สิน้บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรยื่นขอน ำหุ้นสำมญัของบรษิัทฯ เขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ แทนหลกัทรพัย์ของธนำคำรฯ  ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดยีวกนั ทัง้นี้ ธนำคำรฯ จะด ำเนินกำรใหบ้รษิทัฯ ใชช้ื่อย่อหลกัทรพัยเ์ดยีวกนักบัธนำคำรฯ  (คอื SCB) 
ในกำรน ำหลกัทรพัยเ์ขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ นอกจำกนี้ ภำยหลงัจำกทีห่ลกัทรพัยข์องธนำคำรฯ ถูกเพกิถอน
ออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ธนำคำรฯ จะสิน้สุดหน้ำทีจ่ดัท ำและส่งรำยงำนที่แสดง
ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรฯ ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใตห้ลกัเกณฑท์ีก่ฎหมำยก ำหนด 

ภำยหลงัจำกหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และธนำคำร
แห่งประเทศไทยอนุมตัแิผนกำรปรบัโครงสรำ้งหรอืกำรจ่ำยเงนิปันผลทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ธนำคำรฯ จะโอนยำ้ยบรษิทัย่อยและ
โอนธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนั ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของแผนกำร
ปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของธนำคำรฯ  ดงันี้ 

1) ธนำคำรฯ จะด ำเนินกำรโอนหุ้นซึ่งธนำคำรฯ ถอืในบรษิัทย่อย (ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม) ให้แก่บรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ย่อยของบรษิทัฯ เพื่อใหโ้ครงสรำ้งเป็นไปตำมโครงสรำ้งของกลุ่มตำมทีแ่สดงในสว่นที ่1 หน้ำ 9 นอกจำกนี้ ในปัจจุบนั 
ธนำคำรฯ ยงัไม่ได้ยื่นขออนุมตัิจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย รวมทัง้ยงัไม่ยื่นขออนุมตัิ
เกีย่วกบักำรลงทุนในบรษิทัอื่นๆ ตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้ง 

2) ธนำคำรฯ จะโอนธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิสนิเชื่อสว่นบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนั (อนัไดแ้ก่ ทรพัยส์นิ หนี้สนิ และสทิธิ
เรยีกรอ้งใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มหีลกัประกนั) ใหแ้ก่บรษิทัย่อยที่จะ
จดัตัง้ขึน้ใหม่ของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะถือหุ้นในบรษิัทย่อยดงักล่ำวเกอืบทัง้สิน้ (ร้อยละ 99.99) เพื่อมุ่งเน้นกำร
ด ำเนินธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิสนิเชื่อสว่นบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนั  



 บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำ 2 

ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1) และ 2) ต้องไดร้บัอนุมตัจิำกธนำคำรแห่งประเทศไทยและหน่วยงำนก ำกบัดูแล
อื่นๆ เช่น ส ำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งในปัจจุบนับริษัทฯ ยงัอยู่ในกระบวนกำรหำรือและขออนุมตัิกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
(รำยละเอยีดตำมขอ้ 2.3) อย่ำงไรกต็ำม หำกธนำคำรแห่งประเทศไทยไม่อนุมตัิกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
ปรบัโครงสร้ำง บรษิทัฯ ย่อย และ/หรอื ธุรกจิของธนำคำรฯ จะด ำเนินกำรตำมปกต ิอย่ำงไรกต็ำมธนำคำรฯ จะจดัล ำดบั
ควำมส ำคญัของกำรด ำเนินกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปรบัโครงสรำ้ง และพจิำรณำขออนุมตัจิำกธนำคำรแห่งประเทศไทยและ
ทยอยด ำเนินกำรตำมแผนดงักล่ำวต่อไป 

ในกำรนี้ ภำยหลงัจำกกำรแลกหุน้ระหว่ำงธนำคำรฯ และบรษิทัฯ โดยมผีูแ้สดงเจตนำแลกหุน้ของธนำคำรฯ ใหแ้ก่
บรษิทัฯ ในจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 90 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของธนำคำรฯ  และหุน้ของบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้เป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ แทนหุ้นของธนำคำรฯ แล้ว และธนำคำรฯ ได้รบัอนุญำตจำกธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยใหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลได ้ธนำคำรฯ จะท ำกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้รำย
อื่น ๆ ในขณะนัน้ของธนำคำรฯ  โดยธนำคำรฯ คำดว่ำเงนิปันผลส่วนใหญ่ทีธ่นำคำรฯ จะจ่ำยใหก้บับรษิทัฯ ดงักล่ำวจะถูก
ใชเ้พื่อเป็นค่ำตอบแทนส ำหรบักำรรบัโอนบรษิทัย่อยและธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มหีลกัประกนั
และ เป็นเงนิลงทุนส ำหรบับรษิัทฯ ในกำรลงทุนขยำยธุรกจิในอนำคตเป็นหลกั รวมทัง้เพื่อเป็นเงินปันผลที่บรษิัทฯ จะ
พจิำรณำจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในขณะนัน้ของบรษิทัฯ ภำยหลงัจำกกำรแลกหุน้ระหว่ำงธนำคำรฯ และบรษิทัฯ เสรจ็สิน้ ทัง้นี้ 
กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะขึน้อยู่ปัจจยัต่ำง ๆ ซึง่รวมถงึนโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทยเกีย่วกบัจ่ำยเงนิปันผลใน
ขณะนัน้ และนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ กำรโอนยำ้ยบรษิทัย่อยและโอนธุรกจิบตัรเครดติและ
ธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มหีลกัประกนั ตลอดจนกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
ดงักล่ำวจะไม่เกดิขึน้หำกมผีูแ้สดงเจตนำแลกหุน้ของธนำคำรฯ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ไม่ถงึจ ำนวนรอ้ยละ 90 ของจ ำนวนสทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของธนำคำรฯ  

อนึ่ง รำยละเอยีดทีส่ ำคญัของแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ มดีงันี้ 

1.1. ความเป็นมาและเหตผุล 

เน่ืองจำกบรบิทของธุรกรรมทำงกำรเงนิในปัจจุบนัไดม้กีำรเปลีย่นแปลงไปอย่ำงมนียัส ำคญั สง่ผลให้
พฤติกรรมของผู้บรโิภคเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเรว็ ธุรกจิธนำคำรพำณิชย์ทีย่งัคงอยู่ในรูปแบบเดมิทีเ่ป็น
แบบครบวงจร (Universal Banking) จึงมีข้อจ ำกัดในกำรแข่งขนั ส่งผลให้ธุรกิจกำรเงินในรูปแบบใหม่ๆ 
ภำยใตธ้นำคำรฯ ไม่สำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงคล่องตวั กำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิในช่วงนี้จงึ
มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรประกอบธุรกิจของธนำคำรฯ ในอนำคต เพื่อให้เข้ำกับวิถีธุรกิจใหม่และ
กลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละธุรกจิ ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิประสทิธภิำพและควำมคล่องตวัสงูสุดของธุรกจิกำรเงนิและ
ธนำคำรฯ  

ในกำรนี้ ธนำคำรฯ เลง็เหน็ถงึโอกำสและศกัยภำพในกำรเตบิโตของธุรกจิในหลำยๆ ดำ้น  ธนำคำร
ฯ จงึมแีผนทีจ่ะปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และกำรจดักำรของธนำคำรฯ  โดยจะด ำเนินกำรใหม้กีำรจดัตัง้บรษิทั
ฯ เพื่อเป็นบรษิทัใหญ่ของบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ และมบีทบำทในกำรก ำหนดนโยบำยก ำกบัดแูลและ
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บรหิำรจดักำรกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิใหเ้กดิควำมสอดคลอ้งในดำ้นยุทธศำสตรโ์ดยรวม ตลอดจนบรหิำรจดักำร
กำรลงทุนในธุรกจิใหม่ ๆ ดว้ย 

 
1.2. วตัถปุระสงคข์องการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้น 

1) เพิม่ควำมคล่องตวัในกำรขยำยธุรกจิไปยงัธุรกจิกำรเงนิอื่นๆ ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ซึง่จะช่วยเพิม่
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและควำมแขง็แกร่งให้กลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิไทยพำณิชย์ โดยยงัคงไว้
ซึง่กรอบกำรด ำเนินธุรกจิทีเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรอย่ำงเป็นธรรม ตำมหลกัเกณฑข์อง
ธนำคำรแห่งประเทศไทย และภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของบรษิทัฯ รวมทัง้สรำ้งมูลค่ำเพิม่ใหแ้ก่ผู้ถือ
หุ้นของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไทยพำณิชย์ ในระยะยำว ทัง้นี้ ในด้ำนของกำรก ำกบัดูแล กำรมี
สถำนะเป็นบรษิทัย่อยของธนำคำรฯ หรอืกำรมสีถำนะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จะไม่ส่งผลใหม้ี
กำรก ำกบัดูแลทีแ่ตกต่ำงกนัอย่ำงมสีำระส ำคญั อย่ำงไรกด็เีนื่องจำกกำรลงทุนใหม่ๆ ทีก่ลุ่มคำดว่ำ
จะไปลงนัน้จะไม่ได้พึ่งพำและเกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิธนำคำรในรูปแบบดัง้เดมิมำกนัก จงึเชื่อว่ำกำร
ลงทุนและธุรกจิใหม่ๆ เหล่ำน้ีโดยบรษิทัฯ จะมปีระโยชน์ในแง่ควำมคล่องตวัมำกกว่ำทีจ่ะเป็นบรษิทั
ย่อยของธนำคำรฯ และยงัสำมำรถป้องกนัธนำคำรฯ จำกควำมเสีย่งที่เกดิจำกธุรกจิใหม่ๆ เพื่อลด
ควำมเสีย่งใหก้บัผูฝ้ำกเงนิของธนำคำรอกีดว้ย 
กำรปรบัโครงสรำ้งจะท ำใหเ้กดิควำมคล่องตวัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งกำรกำรก ำกบัดูแลบรษิทัลกูให้
เป็นในลักษณะ Monoline หรือ มีควำมเป็นอิสระในกำรท ำธุรกิจของตัวเอง มีกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรทีม่คีวำมประสบกำรณ์เฉพำะมำก ำกบัดูแลและก ำหนดทศิทำงธุรกจิ ซึง่
จะท ำใหก้ำรท ำธุรกจิมคีวำมชดัเจนและไม่ถูกจ ำกดัขอบเขตเหมอืนกรณีทีท่ ำธุรกจิภำยใต้ธนำคำร 
ซึง่ตอ้งถูกเรยีงล ำดบัควำมส ำคญัทำงธุรกจิกบัภำพรวมของธนำคำรและกลยุทธของธนำคำร รวมทัง้
เกณฑ์กำรก ำกบัของธนำคำรแห่งประเทศไทย จะมีควำมเขม้ขน้แตกต่ำงกนั โดยธุรกจิสนิเชื่อที่
ด ำเนินงำนเป็นส่วนหนึ่งของธุรกจิธนำคำรต้องปฏบิตัิตำมเกณฑ์ก ำกบัส ำหรบับริษัทที่เป็น Solo 
Consolidation ซึ่งมคีวำมเขม้ขน้สูงเนื่องจำกต้องค ำนึงถงึผลกระทบที่มต่ีอเงนิฝำกของประชำชน 
ในขณะทีบ่รษิทัสนิเชื่อทีโ่อนยำ้ยมำอยู่ภำยใต้บรษิทัฯ จะมสีถำนะเป็น Non-solo Consolidation ซึง่
มเีกณฑก์ำรก ำกบัเช่นเดยีวกบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิทีไ่ม่ใช่ธนำคำรพำณิชย์อื่นๆ 

2) เพิม่ควำมชดัเจนในกำรท ำธุรกจิ ใหส้ำมำรถขยำยและพฒันำธุรกจิไดอ้ย่ำงเตม็ที ่และใหเ้ขำ้ถงึลกูคำ้
ได้ตรงกลุ่มเป้ำหมำยและกว้ำงขวำงมำกยิง่ขึน้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้บริโภค ด้วยกำรตัง้ทีมบริหำร
จดักำรที่มคีวำมเชี่ยวชำญในแต่ละธุรกจิโดยเฉพำะ และมีควำมเป็นอิสระในกำรวำงกลยุทธ์และ
ตดัสนิใจเพื่อสรำ้งประสบกำรณ์ทีด่ทีีส่ดุแก่ลกูคำ้ และเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัในเชงิธรุกจิ 

3) เพิม่ศกัยภำพในกำรดงึดูดบุคลำกรและผูเ้ชีย่วชำญทีม่คีวำมรู้ควำมช ำนำญตรงตำมควำมต้องกำร
ของธุรกิจ โดยสร้ำงวฒันธรรมองค์กรที่มีลกัษณะเฉพำะและเหมำะสมกบัแต่ละธุรกจิ  โดยกำรที่
บรษิทัฯ สำมำรถก ำหนดแนวทำงในกำรใหค้่ำตอบแทนพนักงำนทีเ่หมำะสมและแข่งขนัไดก้บัธุรกจิ
ประเภทเดยีวกนั จะท ำใหส้ำมำรถดงึดดูและรกัษำบุคลำกรในองคก์รไดด้ขีึน้   
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4) เพื่อใหม้กีำรแบ่งแยกกำรก ำกบัดูแลและกำรบรหิำรควำมเสีย่งทำงธุรกจิอย่ำงชดัเจน โดยสำมำรถ
จ ำกดัควำมเสีย่งและผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนในกำรลงทุนในบรษิทัใหม่ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ ใหอ้ยู่
ภำยใต้บริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจธนำคำรฯ ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัภำยใต้กำรก ำกับของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 
 
 
นอกจำกวตัถุประสงคข์องกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ขำ้งตน้ กำรโอนยำ้ยบรษิทัย่อยและโอนธุรกจิ

บตัรเครดติและธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนั ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอื
หุน้ของธนำคำรฯ  มวีตัถุประสงค ์ดงันี้  

 
1) เพื่อสร้ำงบริษัททำงกำรเงินที่มีคุณภำพ มีกำรด ำเนินงำนที่เป็นอิสระ ด้วยควำมเชี่ยวชำญด้ำน

กำรเงนิในธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนั ซึง่จะเพิม่ศกัยภำพในกำร
สร้ำงผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น รวมทัง้มีกรอบกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
ใหบ้รกิำรอย่ำงเป็นธรรมตำมหลกัเกณฑข์องธนำคำรแห่งประเทศไทย และก ำกบัดูแลตดิตำมอย่ำง
ใกลช้ดิจำกธนำคำรฯ  

2) มคีวำมชดัเจนในกำรท ำธุรกจิ โดยก ำหนดระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้เหมำะสมและสอดคลอ้งกบั
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลกั และลดขอ้จ ำกดัในกำรเขำ้ถงึสนิเชื่อในกลุ่มลูกคำ้ใหม่ที่ ธนำคำรฯ ยงัไม่
คุน้เคย  

3) มคีวำมคล่องตวัในกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรท ำธุรกจิ อำทเิช่น กำรน ำเอำเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
และกำรใชข้อ้มลูจำกฐำนขอ้มลูขนำดใหญ่มำใชใ้นกำรวเิครำะหส์นิเชื่อ รวมถงึกำรสรำ้งระบบจดัเกบ็
หนี้ทีเ่หมำะสมกบักลุ่มลกูคำ้ เพื่อรองรบักำรเตบิโตของฐำนลกูคำ้ใหม่ทีอ่ำจแตกต่ำงไปจำกเดมิ 

4) เพื่อควำมคล่องตวัในกำรจำ้งบุคลำกรและผูเ้ชีย่วชำญทีม่คีวำมรูค้วำมช ำนำญตรงตำมควำมตอ้งกำร
ของธุรกจิ โดยสร้ำงวฒันธรรมองค์กรที่มลีกัษณะเฉพำะและเหมำะสมกบัแต่ละธุรกจิ และพฒันำ
ระบบกำรบรหิำรงำน ผลตอบแทน และวฒันธรรมองคก์รรูปแบบใหม่ทีส่ำมำรถดงึดูดบุคลำกรทีม่ี
ควำมช ำนำญในธุรกจิเขำ้มำร่วมงำนเพื่อเสรมิศกัยภำพขององคก์รไดเ้ตม็ที ่
 

1.3. ขอบเขตการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ  

ธนำคำรฯ ไดด้ ำเนินกำรใหม้กีำรจดัตัง้บรษิทัฯ  ขึน้โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเป็นบรษิทัใหญ่ของ
กลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ โดยด ำเนินธุรกจิในลกัษณะบรษิทัลงทุน (Holding Company) แต่เขำ้ถอืหุน้ในบรษิทั
อื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกำรมอี ำนำจควบคุมกจิกำรในบรษิทัอื่น โดยเป็นผูก้ ำหนดยุทธศำสตรร์วมของกลุ่ม 
มองหำโอกำสกำรลงทุน และจดัสรรเงนิลงทุนในธุรกจิที่จะสร้ำงผลตอบแทนทีด่แีละสรำ้งกำรเตบิโตใหก้ลุ่ม
ธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง อกีทัง้ ยงัมบีทบำทในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแล กำรด ำเนินธุรกจิ กำรบรหิำร
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ควำมเสีย่ง และควำมบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิของบรษิทัต่ำง ๆ ในกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ โดยมบีทบำท
และขอบเขตกำรประกอบธุรกจิดงันี้ 

1) ก ำหนดยุทธศำสตรแ์ละนโยบำยของกลุ่มธุรกจิ และกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรใหเ้กดิประสทิธิภำพ
สงูสดุ 

2) ประสำนกำรท ำธุรกจิระหว่ำงบรษิัทในกลุ่ม เพื่อให้เกดิ Synergy และกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่แก่กลุ่ม
ธุรกจิทำงกำรเงนิ 

3) ก ำกบัดูแลโดยเพิม่ควำมคล่องตวัใหบ้รษิทัย่อยไดม้กีำรบรหิำรงำนอย่ำงเป็นอสิระ มผีูบ้รหิำรทีเ่ป็น
มอือำชพี และสำมำรถก ำหนดกลยุทธก์ำรท ำธุรกจิใหต้รงกบักลุ่มเป้ำหมำยทีจ่ะสรำ้งกำรเตบิโตและ
ผลตอบแทนอย่ำงยัง่ยนื 

4) ขยำยกำรลงทุนในธุรกจิใหม่ ๆ ทีส่รำ้งกำรเตบิโตใหก้ลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิอย่ำงต่อเนื่อง  
  

ทัง้นี้ ขอบเขตกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ จะเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีธ่นำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนด 

1.4. การก ากบัดแูลกิจการและการบริหารงานภายหลงัการด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือ

หุ้น 

ภำยหลงักำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ โครงสรำ้งกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและ
กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ จะยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับกำรบริหำรงำนของธนำคำรฯ  โดยจะมี
คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรย่อยเช่นเดียวกบัธนำคำรฯ  ซึ่งสมำชิกหลกัเป็นกรรมกำรชุดเดียวกับ
กรรมกำรชุดทีด่ ำเนินกจิกำรของธนำคำรฯ  ซึง่จะด ำเนินกจิกำรของทัง้บรษิทัฯ และธนำคำรฯ ควบคู่กนัโดย
คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรย่อยของบรษิทัฯ จะก ำกบัดแูลกำรด ำเนินกจิกำรของธนำคำรฯ ผ่ำนขอ้บงัคบั
และนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้งของธนำคำรฯ และบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใส มปีระสทิธภิำพ และเป็นไปตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้บริษัทฯ อำจพิจำรณำปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำร
บรหิำรงำนในบรษิทัฯ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมหำกบรษิทัฯ จะมกีำรเริม่ด ำเนินธุรกจิใหม่อื่น ๆ หรอื
บรษิัทฯ มกีำรปรบัเปลี่ยนแผนธุรกจิ โดยกำรปรบัเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลกจิกำรดงักล่ำวจะยงัคง
เป็นไปตำมนโยบำยกำรบรหิำรธุรกจิดงัทีไ่ดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ 

นอกจำกกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินกจิกำรของธนำคำรฯ  บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใหม้มีำตรกำรและ
กลไกทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อให้บรษิัทฯ สำมำรถติดตำมดูแลใหบ้รษิทัย่อยและบรษิัทร่วมมกีำรปฏบิตัิ
ตำมมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไวไ้ดด้ว้ย เช่น กำรจดัสง่บุคคลของบรษิทัฯ เขำ้ไปเป็นกรรมกำร และ/
หรอื ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ในแต่ละบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม ตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ในแต่ละบรษิทั 
เท่ำที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมหลกัเกณฑท์ี่กฎหมำยก ำหนด เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกบัดูแลใหบ้รษิทัย่อย และ/
หรอื บรษิทัร่วมด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีรวมทัง้นโยบำยอื่นๆ 
โดยมรีำยละเอยีดตำมสว่นที ่1 ขอ้ 3.11 กำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

โครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัฯ จะมลีกัษณะ ดงันี้  
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ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดหลกัเกณฑ์ธรรมำภิบำลที่ธนำคำรฯ จะต้องได้รบัอนุญำตจำก
ธนำคำรแห่งประเทศไทยหำกผูบ้รหิำรจะด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัมำกกว่ำหนึ่งแห่ง ซึง่ในส่วนของ CEO และ
ผู้บริหำรระดบั Chief ของบริษัทฯ (เทียบเท่ำกบัระดบัรองผู้จดักำรใหญ่ และรองผู้จดักำรใหญ่อำวุโสของ
ธนำคำรฯ) ได้รบักำรอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นกำรชัว่ครำวในระหว่ำงที่บรษิัทฯ ยงัมไิด้มี
สถำนะเป็นบรษิทัแม่ของกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิแลว้ และขณะนี้ก ำลงัอยู่ในช่วงกำรด ำเนินกำรเรื่องขออนุญำต
อย่ำงเป็นทำงกำร ซึง่ ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำลงัพจิำรณำเรื่องดงักล่ำวและคำดว่ำจะไดร้บัอนุญำตพรอ้ม
กบักำรโอนยำ้ยธุรกจิในกลุ่ม ทัง้นี้ หำกไม่ไดร้บัอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย บรษิทัฯ อำจพจิำรณำ
ขออนุญำตแต่งตัง้ผูบ้รหิำรท่ำนอื่นทดแทน 

1.5. การก าหนดธรุกิจหลกัของบริษทัฯ 

เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) บริษัทฯ จึงต้องมี
คุณสมบตัิตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องกำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 30 กนัยำยน 2559 (รวมทัง้ที่ได้มกีำรแก้ไขเพิม่เติม) และประกำศ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่ สจ. 50/2561 เรื่องกำรพจิำรณำขนำดของบรษิัทในส่วนที่เกี่ยวกบักำรอนุญำตให้บริษัทที่
ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) เสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ลงวนัที ่28 กนัยำยน 2561 
บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกั ซึง่เป็นกลุ่มบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิกำรใหส้นิเชื่อทีม่แีนวโน้มกำร
เตบิโตทีด่ใีนระยะเวลำอนัใกล ้ประกอบดว้ยบรษิทัดงันี้ 

1) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ธนำคำรฯ ด ำเนินธุรกจิธนำคำรพำณิชยท์ีใ่หบ้รกิำรทำงกำรเงนิครบวงจรส ำหรบัลกูคำ้ทุกประเภท  

2) บริษทั คารด์ เอกซ ์จ ากดั 
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บริษัทฯ จดัตัง้บริษัท คำร์ด เอกซ์ จ ำกดั ขึ้นเมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 เพื่อประกอบธุรกจิบตัร
เครดติ (Credit Card) ธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกบัส ำหรบัผู้ประกอบธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกบัทีม่ใิช่สถำบนักำรเงนิ (Personal Loan) ธุรกจิสนิเชื่อรำยย่อยเพื่อประกอบอำชพีภำยใตก้ำรก ำกบั (Nano 
Finance) ธุรกิจทวงถำมหนี้ และ ธุรกิจหน้ำนำยประกันชีวิตและหน้ำนำยประกนัวินำศภัย ซึ่งจะรับโอนจำก
ธนำคำรฯ ตำมทีไ่ดร้บัจำกทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ในวนัที ่15 พฤศจกิำยน 2564 อย่ำงไรกด็ ีกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้องได้รบัอนุมตัจิำกธนำคำรแห่งประเทศไทยก่อน ทัง้นี้ บรษิทัดงักล่ำวมบีรษิทัย่อยได้แก่ 
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์คำรด์ เอกซ ์จ ำกดั ซึง่จะประกอบธุรกจิบรหิำรสนิทรพัยแ์ละตดิตำมหนี้  ทัง้นี้ เงนิทุนทีจ่ะ
ใชใ้นกำรประกอบธุรกจิอำจมำจำกเงนิปันผลตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยธนำคำรแห่งประเทศไทยหรอือำจพจิำรณำเงนิ
กูย้มืจำกภำยนอกตำมควำมเหมำะสม 

3) บริษทั ออโต้ เอกซ ์จ ากดั 

บรษิัทฯ จดัตัง้บรษิัท ออโต้ เอกซ์ จ ำกดัขึน้เมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิำยน 2564 เพื่อประกอบสนิเชื่อส่วน
บุคคลภำยใตก้ำรก ำกบั (Personal loan) ทัง้ทีไ่ม่มหีลกัประกนัและทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั ธุรกจิสนิเชื่อรำยย่อย
เพื่อกำรประกอบอำชพีภำยใต้กำรก ำกบั (Nano Finance) สนิเชื่อทีจ่ดัใหม้กีำรน ำเอกสำรแสดงสทิธิใ์นทีด่นิ หรอื
สทิธกิำรใช้ประโยชน์ในที่ดนิ สิง่ปลูกสร้ำง หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นประกนักำรช ำระหนี้ และ ธุรกจินำยหน้ำ
ประกนัชวีติและนำยหน้ำประกนัวนิำศภยั อย่ำงไรกด็ ีกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้องได้รับอนุมตัจิำกหน่วยงำน
ก ำกบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้งก่อน ทัง้นี้ เงนิทุนที่จะใชใ้นกำรประกอบธุรกจิอำจมำจำกเงนิปันผลตำมทีไ่ด้รบัอนุมตัโิดย
ธนำคำรแห่งประเทศไทยหรอือำจพจิำรณำเงนิกูย้มืจำกภำยนอกตำมควำมเหมำะสม 

4) บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั (“SCBS”) 

ในสว่นของบรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จ ำกดั นัน้ยงัอยู่ในระหว่ำงวำงแผนกำรขยำยธุรกจิไปยงัธุรกจิที่
เกี่ยวข้องกบัสนิทรพัย์ดิจทิลั โดยในอนำคตหำกแผนกำรลงทุนในสนิทรพัย์ดิจิทลัของ SCBS มีควำมแน่นอน 
ส่งผลให้ทิศทำงกำรลงทุนและกำรเติบโตของ SCBS มีควำมชดัเจนมำกยิ่งขึน้ บริษัทฯ จะพิจำรณำให้บรษิัท
ดงักล่ำวเป็นธุรกจิหลกัและแจง้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อทรำบ และด ำเนินกำรตำมกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 

ส ำหรับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัทฯ (อ้ำงอิงตำมตำรำงสรุปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.3) ภำยหลังกำรปรับ
โครงสรำ้ง บรษิทัฯ จะยงัไม่พจิำรณำนับเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกัเนื่องจำกบรษิทัฯ มองว่ำเป็นบรษิทัทีท่ ำ
หน้ำทีส่นบัสนุนธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ เช่น Cambodia Commercial Bank, SCB Myanmar, Rutchayothin Asset 
Management, SCB Training Center, SCB Asset Management, SCB Protect, SCB Julius Baer, SCB Plus, 
Mahisorn, Card X AMC รวมถึงบริษัทย่อยอื่นๆ ที่เป็นบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีทำงกำรเงิน 
(Fintech) ซึ่งเป็นธุรกจิทีบ่รษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจทีเ่ตบิโตในระยะยำว โดยต่อยอดจำกธุรกจิธนำคำรพำณิชยท์ีเ่ป็น
ธุรกจิหลกัในปัจจุบนัไปสู่ Financial Technology Group ในอนำคต เนื่องจำกในปัจจุบนัยงัไม่มผีลประกอบกำรที่
เป็นสำระส ำคญั ซึง่ในภำยหลงัหำกกลุ่มธุรกจิดงักล่ำวมคีวำมชดัเจนและควำมมัน่คงในกำรด ำเนินธุรกจิและมผีล
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ประกอบกำรทีเ่ป็นสำระส ำคญั บรษิัทฯ จะพจิำรณำให้ธุรกจิดงักล่ำวเป็นธุรกจิหลกัและแจง้ผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ 
เพื่อทรำบต่อไป 

ส ำหรบัเงนิทุนทีจ่ะใชใ้นกำรโอนธุรกจิต่ำงๆ ตำมแผนกำรโอนธรุกจิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อื
หุน้ครัง้ที ่1/2564 วนัที ่15 พฤศจกิำยน 2564 จะมำจำกเงนิปันผลตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยธนำคำรแห่งประเทศไทย
เป็นหลกั ทัง้นี้ หำกบรษิทัฯ ต้องกำรเงนิทุนเพิม่เตมิ บรษิทัฯ อำจจะพจิำรณำเงนิกูย้มืจำกภำยนอกหรอืกำรกูย้มื
เงนิจำกธนำคำรฯ เป็นทำงเลอืก ทัง้นี้ กลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิไทยพำณิชยจ์ะต้องด ำรงเงนิกองทุนตำมกฎเกณฑท์ี่
ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดทัง้ในระดบักลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิเอสซบีเีอกซ์ (Full Consolidation) และระดบั
ธนำคำรฯ (Bank only) 

ทัง้นี้ ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ส ำเรจ็ บรษิทัฯ มวีตัถุประสงคจ์ะลงทุนเพิม่เตมิในธุรกจิที่
เกิดขึ้นใหม่ (Startup) และ/หรือ Fintech โดยมุ่งเน้นบริษัทที่มีนวัตกรรมทำงเทคโนโลยี เช่น บล็อกเชน 
(Blockchain), สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets), เทคโนโลยีข ัน้สูง (Deep Tech), ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence), และเทคโนโลยทีีม่คีวำมใกลเ้คยีงกนัอื่นๆ รวมถงึ ดำ้น Digital Platform ต่ำงๆ ซึง่สดัสว่นกำรลงทุน
มไิดก้ ำหนดเฉพำะเจำะจงและขึน้อยู่กบัสภำพตลำดกำรลงทุน โดยจะเป็นกำรลงทุนโดยตรงภำยใต ้SCB10X และ 
โดยออ้มผ่ำนกองทุน Venture Capital (VC) ทีบ่รหิำรโดยบรษิทั Venture X  ซึง่ปัจจุบนัยงัอยู่ระหว่ำงกำรจดัตัง้ 

 

2. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

2.1. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของธนาคารฯ  

ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถอืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ของธนำคำรฯ  เมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิำยน 2564 ได้มมีติอนุมตัทิี่
เกีย่วขอ้งกบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ ดงัต่อไปนี้ 

1) แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิไทยพำณิชย ์และกำรด ำเนินกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.1 แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิไทยพำณิชย ์ 

1.2 กำรเพกิถอนหลกัทรพัยข์องธนำคำรฯ ออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์  

1.3 กำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของธนำคำรฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ 

1.4 กำรมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรธนำคำร หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมกำรธนำคำรมอบหมำยเป็นผูม้อี ำนำจ
ด ำเนินกำรใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ 

2) กำรโอนยำ้ยบรษิทัย่อยและโอนธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิสนิเชือ่สว่นบุคคลทีไ่มม่หีลกัประกนัซึง่เป็นสว่น
หนึ่งของแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ 
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3) หลกักำรทีจ่ะมกีำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสทุธปิระจ ำปี 2564 และก ำไรสะสมตำมงบกำรเงนิ
เฉพำะล่ำสดุของธนำคำรฯ จ ำนวนประมำณ 70,000 ลำ้นบำท ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้รำยอื่นๆ ในขณะนัน้
ของธนำคำรฯ  

2.2. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

 ทีป่ระชุมทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2564 ไดม้มีตอินุมตัเิรื่องที่
เกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1) กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของธนำคำรฯ กำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนและกำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอื
บรคิณหส์นธ ิ 

2) กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของธนำคำรฯ กำรรบัโอนบรษิทั
ย่อยจำกธนำคำรฯ  

3) กำรรบัโอนบรษิทัย่อยและกำรรบัโอนธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิสนิเชื่อสว่นบุคคลทีไ่มม่หีลกัประกนั  

4) กำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยกำรลดจ ำนวนหุน้ 1,000 หุน้ และกำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด 

5) กำรน ำหุน้ของบรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์และกำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ 

2.3.  แผนการด าเนินงานในการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้น 

ตำมทีป่ระชุมทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ของธนำคำรฯ เมื่อวนัที ่15 พฤศจกิำยน 2564 ไดม้มีตอินุมตัิ
เรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ และกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง นัน้ ปัจจุบนั
มคีวำมคบืหน้ำดงันี้ 

1) ไดร้บัอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยส ำหรบักำรด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรของบรษิทัฯ โดย
นำยอำทติย์ นันทวทิยำ เป็นกำรชัว่ครำวในระหว่ำงที่บรษิัทฯ ยงัไม่มสีถำนะเป็นบรษิัทแม่ของกลุ่มธุรกจิทำง
กำรเงนิ ตำมหนงัสอืที ่ธปท.ฝนส2. 897/2564 ลงวนัที ่20 กนัยำยน 2564 

2) ไดร้บัอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยส ำหรบักำรด ำรงต ำแหน่งของผูบ้รหิำรระดบัสงูของธนำคำรฯ ในบรษิทั
ฯ จ ำนวน 5 รำย (รำยละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่1.3.10 โครงสรำ้งกำรจดักำร) เป็นกำรชัว่ครำวในระหว่ำงทีบ่รษิทั
ฯ ยงัไม่มสีถำนะเป็นบรษิทัแม่ของกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ ตำมหนังสอืที ่ฝนส2. 624/2564 ลงวนัที ่22 กนัยำยน 
2564 

3) ไดร้บัอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยใหส้ำมำรถมไีวซ้ึง่หุน้ของธนำคำรฯ ในสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 100 
ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด และได้รบัอนุญำตใหเ้ปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ
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โดยมบีรษิัทฯ เป็นบรษิัทแม่ของกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนินับตัง้แต่วนัที่บรษิัทฯ ถือหุ้นในธนำคำรจนมอี ำนำจ
ควบคุมกจิกำร ตำมหนงัสอืที ่ธปท.ฝนส1. 22/2565 ลงวนัที ่18 มกรำคม 2565 

4) ส ำหรบักำรจ่ำยเงนิปันผลของธนำคำรฯ กำรโอนยำ้ยบรษิทัย่อยและกำรโอนยำ้ยธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิ
สนิเชื่อส่วนบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนันัน้ ปัจจุบนัธนำคำรฯ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรขออนุญำตจำกธนำคำร
แห่งประเทศไทย โดยกำรรบัโอนยำ้ยบรษิทัย่อยคำดว่ำจะใชเ้งนิทุนจำกเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลของ
ธนำคำรฯ และกำรโอนยำ้ยธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนัคำดว่ำจะใช้เงนิทุน
จำกเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลของธนำคำรฯ เงนิกูจ้ำกธนำคำรฯ และเงนิกูจ้ำกแหล่งเงนิทุนภำยนอก 
ทัง้นี้มูลค่ำกำรโอนย้ำยบริษัทย่อยและธุรกิจทัง้หมดจะเท่ำกับประมำณ 130,000 ล้ำนบำท (ประเมินใน
เบื้องต้นจำกงบกำรเงนิ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564) และจ ำนวนเงนิปันผลทัง้หมดทีข่ออนุมตัิธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยเท่ำกบั 70,000 ลำ้นบำท ซึง่เงนิทีต่อ้งใชใ้นกำรโอนธุรกจิสว่นทีเ่หลอือำจพจิำรณำจำกแหล่งเงนิกู้
จำกภำยนอกหรอืเงนิกูจ้ำกธนำคำรฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะกูเ้งนิจำกธนำคำรไดโ้ดยทีไ่ม่ท ำใหย้อดเงนิกูโ้ดยบรษิทั
ย่อยที่ไม่จัดอยู่ ในก ลุ่ม Solo Consolidation รวมกันแล้ว เกิน 25% ของเงินกองทุนของกลุ่ม Solo 
Consolidation (กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวคำดว่ำจะได้รบัอนุมตัิจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยภำยในไตรมำส 
3/2565) 

5) กำรจ่ำยเงนิปันผล กำรโอนยำ้ยบรษิทัย่อยและกำรโอนยำ้ยธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิสนิเชื่อสว่นบุคคลทีไ่ม่มี
หลกัประกนัอำจมผีลใหเ้งนิกองทุนของธนำคำรทีต่อ้งด ำรงอตัรำส่วนตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยลดลง ทัง้นี้ภำยหลงักำรปรบัโครงสร้ำง และกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทฯ และธนำคำรฯ จะต้องด ำรง
อตัรำส่วนควำมเพยีงพอของเงนิกองทุนตำมเกณฑข์องธนำคำรแห่งประเทศไทย ทัง้ในระดบักลุ่มธุรกจิทำง
กำรเงนิเอสซบีเีอกซ ์(Full Consolidation) และระดบัธนำคำรฯ (Bank only) นอกจำกนี้ จ ำนวนเงนิปันผลทีจ่ะ
จ่ำยนัน้ จะขึน้อยู่กบักำรอนุมตัขิองธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึง่จะค ำนึงถงึควำมเพยีงพอของเงนิกองทุนเป็น
หนึ่งในปัจจยัทีส่ ำคญัต่อกำรพจิำรณำอนุมตัขิองธนำคำรแห่งประเทศไทย 

นอกเหนือจำกเงนิปันผลทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัจำกธนำคำรฯ บรษิทัฯ จะต้องมกีำรจดัหำแหล่งเงนิทุนจำกเงนิกู้
เพิ่มเติม โดยบริษัทภำยใต้ของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่ธนำคำรฯ ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่ม Non-Solo Consolidation จะมี
ขอ้จ ำกดัในกำรทีธ่นำคำรฯ จะไม่สำมำรถใหส้นิเชื่อแก่บรษิทัในกลุ่ม Non-Solo Consolidation ไดเ้กนิ 25% 
ของเงนิกองทุนของกลุ่ม Solo Consolidation เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำธนำคำรฯ จะไม่มี Concentration Risk จำก
บรษิทัในกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิเอสซบีเีอกซม์ำกเกนิไป  

ทัง้นี้ ตำมประกำศที ่สนส. 8/2564 เรื่อง หลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลโครงสรำ้งและขอบเขตธุรกจิของกลุ่มธุรกจิ
ทำงกำรเงนิของธนำคำรพำณิชย ์ลงวนัที ่20 กรกฎำคม 2564 กลุ่มบรษิทัทีจ่ดัอยู่ในกลุ่ม Solo Consolidation 
หมำยถงึ 

1) บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจกำรให้สินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ำยกำรให้สินเชื่อ ทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ ซึ่งมีธนำคำรพำณิชย์ถือหุ้นโดยตรงตัง้แต่ร้อยละ 75 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด โดยกำรบรหิำรงำนของบรษิทัลูกดงักล่ำวอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของธนำคำรพำณิชยโ์ดยตรง 
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และไม่มขีอ้จ ำกดัในดำ้นกฎหมำยหรอืกำรโอนเงนิระหว่ำงประเทศทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงนิจำกบรษิทั
ลกูกลุ่มนี้ไปยงัธนำคำรพำณิชย ์

ทัง้นี้ ธนำคำรพำณิชยส์ำมำรถเลอืกทีจ่ะไม่น ำบรษิทัทีเ่ขำ้ลกัษณะดงักล่ำวขำ้งตน้เขำ้มำเป็นบรษิทัลกูใน
กลุ่ม Solo Consolidation ได ้เวน้แต่ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น 

2) บรษิทัลูกทีเ่ป็นสถำบนักำรเงนิในต่ำงประเทศทีธ่นำคำรพำณิชยถ์อืหุน้ทำงตรงหรอืถอืหุน้ทำงออ้มผ่ำน
บรษิทัลูกทีเ่ป็นบรษิทัโฮลดิง้ทีไ่ม่ไดป้ระกอบธุรกจิ โดยบรษิทัลูกทีเ่ป็นบรษิทัลูกดงักล่ำวต้องอยู่ในกลุ่ม 
Solo Consolidation และสำมำรถลงทุนได้เฉพำะในสถำบนักำรเงินในต่ำงประเทศที่อยู่ในกลุ่ม Solo 
Consolidation เท่ำนัน้ 

 

จำกแผนกำรด ำเนินงำนทีก่ล่ำวในขำ้งตน้ ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้ในธนำคำรฯ แลว้ โครงสรำ้งของกลุ่ม
ธุรกจิทำงกำรเงนิในระยะแรกจะเป็นดงันี้ 

 
หมำยเหตุ:  (1) บรษิทั อลัฟ่ำ เอกซ์ จ ำกดั ถูกจดัตัง้ขึน้ในวนัที ่22 กนัยำยน 2564 มทีุนจดทะเบยีนเท่ำกบั 300 ลำ้นบำท โดยปัจจุบนัธนำคำรฯ 

ถอืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 50.00 + 1 หุน้  
(2) บรษิทั เอไอเอสซบี ีจ ำกดั ถูกจดัตัง้ขึน้ในวนัที ่25 ตุลำคม 2564 มทีุนจดทะเบยีนเท่ำกบั 600 ลำ้นบำท โดยปัจจุบนัธนำคำรฯ 
ถอืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 50.00 
(3) บรษิทั ออโต้ เอกซ์ จ ำกดั ถูกจดัตัง้ขึน้ในวนัที ่10 พฤศจกิำยน 2564 มทีุนจดทะเบยีนเท่ำกบั 1,000 บำท โดยปัจจุบนับรษิัท 
เอสซบี ีเอกซ์ จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 97.00 และจะเพิม่เป็นรอ้ยละ 100.00 ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง 
(4) บรษิทั คำร์ด เอกซ์ จ ำกดั ถูกจดัตัง้ขึน้ในวนัที ่10 พฤศจกิำยน 2564 มทีุนจดทะเบยีนเท่ำกบั 1,000 บำท โดยปัจจุบนับรษิัท 
เอสซบี ีเอกซ์ จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 97.00 และจะเพิม่เป็นรอ้ยละ 100.00 ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง 

 

ธุรกิจหลกั 

ธุรกิจหลกั 

ธุรกิจหลกั 
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และภำยหลงัจำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตำมที่
ได้รบัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้ือหุน้ของธนำคำรฯ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 15 พฤศจกิำยน 2564 เสรจ็สิน้ โครงสรำ้ง
ของกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิจะเป็นดงันี้ 

 

 

จำกแผนภำพในขำ้งต้น บรษิัทที่อยู่นอกกลุ่ม Solo Consolidation จะกู้เงนิจำกธนำคำรฯ ได้โดยจะต้องไม่ท ำให้
ยอดเงินกู้โดยบริษัทย่อยที่ไม่จดัอยู่ในกลุ่ม Solo Consolidation รวมกันแล้วเกิน 25% ของเงินกองทุนของกลุ่ม Solo 
Consolidation 

อย่ำงไรกด็ ีกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และกำรขออนุญำตดงักล่ำวขำ้งต้น ไม่รวมถงึกำรลงทุนในบรษิทั บทิคบั 
ออนไลน์ จ ำกดั (“Bitkub Online”) ทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จ ำกดั จะซือ้หุน้ของ Bitkub Online จำกบรษิทั บทิคบั 
แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของ Bitkub Online ซึ่งคิดเป็นมูลค่ำรวม
ประมำณ 17,850 ลำ้นบำท โดยมวีตัถุประสงคเ์ป็นกำรลงทุนระยะยำวเพื่อเขำ้สู่ธุรกจิ Digital Asset อนัจะเป็นหนึ่งในธุรกจิ
ทีบ่รษิทัฯ จะมุ่งเน้นในยุทธศำสตร์ระยะยำวของกลุ่ม ซึง่ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรสอบทำนธุรกจิ (Due Diligence) ซึง่คำดว่ำ
จะแล้วเสร็จ และจะยื่นค ำขอกบั ธนำคำรแห่งประเทศไทยในกำรลงทุนใน Bitkub Online ภำยในเดือนกุมภำพนัธ์ และ 
SCBS จะลงทุนใน Bitkub Online ได้กต่็อเมื่อธนำคำรแห่งประเทศไทยอนุมตัิแล้วเท่ำนัน้ หรอืกำรลงทุน และ/หรอื กำร
จดัตัง้บรษิัทอื่นๆ ที่อำจเกดิในอนำคต ซึ่งบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 
(บรษิทัฯ ธนำคำรฯ และ SCBS จะต้องด ำเนินกำรขออนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยในเรื่องต่ำงๆ ซึง่ไดแ้ก่ กำรรวม 
Bitkub Online เขำ้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ กำรขออนุญำตทีเ่กีย่วขอ้งกบั Fintech Limit และกำรเขำ้ลงทุน
ใน Bitkub Online ในสดัส่วนที่มำกกว่ำร้อยละ 10) นอกจำกนี้ SCBS จะด ำเนินกำรขออนุญำตที่เกี่ยวข้องกบัส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ต่อไปภำยหลงัจำกทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกธนำคำรแห่งประเทศไทย (บรษิทัฯ ธนำคำรฯ และ SCBS จะตอ้งด ำเนินกำรขอ

 

 

Solo Consolidation Group 

Full Consolidation Group (กลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ) 

ธุรกิจหลกั 

ธุรกิจหลกั 

ธุรกิจหลกั 
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อนุญำตต่ำงๆ จำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Bitkub Online และกำรเปลี่ยนแปลง
กรรมกำรและผูบ้รหิำรของ Bitkub Online) 

บรษิทัฯ และทีป่รกึษำทำงกำรเงนิขอรบัรองว่ำขอ้มูลโครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิในขำ้งต้น ไม่มคีวำมแตกต่ำงอย่ำงเป็น
นัยส ำคญักบัขอ้มลูทีธ่นำคำรฯ ไดน้ ำส่งใหก้บัธนำคำรแห่งประเทศไทยเพื่อขออนุญำตในเรื่องต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนกำร
ปรบัโครงสรำ้ง อย่ำงไรกต็ำมในปัจจุบนับรษิทัฯ และธนำคำรฯ อยู่ระหว่ำงกำรเตรยีมกำรเพื่อขออนุญำตจำกธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจ่ำยเงนิปันผลของธนำคำรฯ กำรโอนยำ้ยบรษิทัย่อยและธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิ
สนิเชื่อส่วนบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนั ทัง้นี้ บรษิทัทีอ่ยู่ระหว่ำงยื่นค ำขอใหธ้นำคำรแห่งประเทศไทยพจิำรณำไดแ้ก่ Card X, 
Auto X, Card X AMC และบรษิทัย่อยทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ใหม่ของ Alpha X ในสว่นของบรษิทัอื่นๆ ทีย่งัไม่ไดย้ื่นค ำขอใหธ้นำคำร
แห่งประเทศไทยพจิำรณำไดแ้ก่ Data X, Venture X และ กำรลงทุนใน Bitkub Online 

ทัง้นี้ จำกแผนภำพในขำ้งตน้ จะสำมำรถสรุปขอ้มลูของกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิไดด้งันี้



  บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 14 

ช่ือตามแผนภาพ ช่ือบริษทั ธรุกิจ สถานะ 

Siam Commercial Bank ธนำคำรไทยพำณชิย ์จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรพำณชิย ์ บรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกั 
Cambodia Commercial Bank Cambodian Commercial Bank PLC ธนำคำรพำณชิย ์ บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 
SCB Myanmar The Siam Commercial Bank Myanmar Ltd. ธนำคำรพำณชิย ์ บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 
Rutchayothin Asset Management บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์รชัโยธนิ จ ำกดั ธุรกิจบริษัทบริหำรสินทรัพย์ บริหำรจัดกำรหนี้  NPL 

และบรหิำรจดักำรทรพัย ์NPA 
บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 

SCB Training Center บรษิทั ธ.ท.พ. ศนูยฝึ์กอบรม จ ำกดั ธุรกจิสถำนทีฝึ่กอบรมพฒันำพนักงำน และจดักจิกรรม
ต่ำงๆ ของธนำคำรและบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ 

บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 

SCB Asset Management บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน  
ไทยพำณชิย ์จ ำกดั 

ธุรกจิบรษิัทจดักำรลงทุน กำรให้บรกิำรจดักำรกองทุน 
ประเภทกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุน
ส ำรองเลีย้งชพี 

บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 

SCB Protect บรษิทั ไทยพำณชิย ์โพรเทค จ ำกดั ธุรกจินำยหน้ำประกนัชวีติ และนำยหน้ำประกนัวนิำศ
ภยั 

บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 

SCB Julius Baer บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณชิย ์ 
จเูลยีส แบร ์จ ำกดั 

ธุรกิจให้บริกำรบริหำรควำมมัง่คัง่ในรูปแบบกำรเป็น
นำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย์ และกำรบรหิำรกองทุนส่วน
บุคคล 

บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 

SCB Plus บรษิทั ไทยพำณชิยพ์ลสั จ ำกดั ธุรกจิบรษิทัรบัจำ้งตดิตำมทวงถำมหนี้ บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 
Mahisorn บรษิทั มหศิร จ ำกดั ธุรกิจให้เช่ำและบริกำรพื้นที่ในอำคำรส ำนักงำนและ

รำ้นคำ้ 
บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 
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ช่ือตามแผนภาพ ช่ือบริษทั ธรุกิจ สถานะ 
Auto X บรษิทั ออโต ้เอกซ์ จ ำกดั ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ (Personal 

loan) ทัง้ที่ไม่มีหลักประกันและที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกนั ธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพ
ภำยใต้กำรก ำกบั (Nano Finance) สนิเชื่อทีจ่ดัใหม้กีำร
น ำเอกสำรแสดงสทิธิใ์นทีด่นิ หรอืสทิธกิำรใชป้ระโยชน์
ในทีด่นิ สิง่ปลูกสรำ้ง หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นประกนั
กำรช ำระหนี้ หนี้  และ ธุรกิจหน้ำนำยประกนัชวีติและ
หน้ำนำยประกนัวนิำศภยั 

บรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกั 

Card X บรษิทั คำรด์ เอกซ์ จ ำกดั ธุรกจิบตัรเครดติ (Credit Card) ธุรกจิสนิเชือ่ส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกบัส ำหรบัผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วน
บุคคลภำยใต้กำรก ำกบัทีม่ใิช่สถำบนักำรเงนิ (Personal 
Loan) ธุรกจิสนิเชื่อรำยย่อยเพื่อประกอบอำชพีภำยใต้
กำรก ำกับ (Nano Finance) ธุรกิจทวงถำมหนี้  และ 
ธุรกจิหน้ำนำยประกนัชวีติและหน้ำนำยประกนัวนิำศภยั 

บรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกั 

Card X AMC บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์คำรด์ เอกซ์ จ ำกดั ธุรกจิบรหิำรสนิทรพัยแ์ละตดิตำมหนี้ บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (Card X) 
Alpha X บรษิทั อลัฟ่ำ เอกซ์ จ ำกดั ธุรกจิใหบ้รกิำรสนิเชื่อเช่ำซื้อยำนพำหนะและให้บรกิำร

เช่ำยำนพำหนะแบบลีสซิ่ง  และให้บริกำรธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก รวมทัง้ สินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกบั สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกบั
ประเภทสนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั 

บรษิทัย่อยอื่น 

Alpha X Subsidiary บรษิทัย่อยของ Alpha X (อยู่ระหว่ำงกำร
จดัตัง้) 

ธุรกจินำยหน้ำประกนัภยัและธุรกจิจ ำน ำทะเบยีน บรษิทัย่อยอื่น 
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ช่ือตามแผนภาพ ช่ือบริษทั ธรุกิจ สถานะ 
SCB Securities บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณชิย ์จ ำกดั ธุรกจิหลกัทรพัย ์ จะพจิำรณำใหเ้ป็นบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิ

หลกั ภำยหลงัแผนกำรลงทุนในสนิทรพัยด์จิทิลั
ของ SCBS มคีวำมแน่นอน 

Purple Ventures บรษิทั เพอรเ์พลิ เวนเจอรส์ จ ำกดั  ธุรกิจ e-marketplace platform ที่ให้บริกำรด้ำน Food 
Ordering Platform 

บรษิทัย่อยอื่น 

SCB Tech X บรษิทั เอสซบี ีเทคเอกซ์ จ ำกดั ธุรกจิประกอบธุรกจิบรกิำรดำ้นเทคโนโลยแีบบครบวงจร
เฉพำะทำง 

บรษิทัย่อยอื่น 

Digital Ventures บรษิทั ดจิทิลั เวนเจอรส์ จ ำกดั ธุรกิจวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกบั
เทคโนโลยทีำงกำรเงนิ 

บรษิทัย่อยอื่น 

Token X บรษิทั โทเคน เอกซ์ จ ำกดั ธุรกจิผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคนดจิทิลั บรษิทัย่อยอื่น 
SCB 10X บรษิทั เอสซบี ีเทน็เอกซ์ จ ำกดั โฮลดิง้คอมพำนี (Holding Company) ลงทุนในธุรกจิอื่น บรษิทัย่อยอื่น 
SCB Abacus บรษิทั เอสซบี ีอบำคสั จ ำกดั ธุรกจิวเิครำะหข์อ้มลู โดยใชก้ระบวนกำรวเิครำะหข์อ้มลู

ข ัน้สูง (Advanced Data Analytics) ธุรกจิกำรใหส้นิเชื่อ 
ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกบั และ
ธุรกจิสนิเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชพีภำยใต้กำร
ก ำกบั และธุรกจิเกีย่วกบักำรใหกู้ย้มื โดยใชก้ระบวนกำร
วเิครำะหข์อ้มลูข ัน้สงู (Advanced Data Analytics) 

บรษิทัย่อยอื่น 

Monix บรษิทั มนันิกซ์ จ ำกดั ธุรกจิบรกิำรทำงกำรเงนิ และใหส้นิเชือ่แก่บุคคลรำยยอ่ย
ผ่ำนช่องทำงดจิทิลั 

บรษิทัย่อยอื่น 

AISCB บรษิทั เอไอเอสซบี ีจ ำกดั ธุรกจิสนิเชือ่ผ่ำนช่องทำงดจิทิลั บรษิทัย่อยอื่น 
Venture X บรษิทั เวนเจอรส์ เอกซ์ จ ำกดั (อยู่ระหว่ำง

กำรก่อตัง้) 
ธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรกองทุน VC หรอืธุรกจิเงนิร่วม
ลงทุน 

บรษิทัย่อยอื่น 

Data X บรษิทั ดำตำ้ เอกซ์ จ ำกดั (อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อตัง้) 

บรกิำรโครงสรำ้งพื้นฐำนระบบขอ้มลู กำรวเิครำะห์และ
ประมวลผลขอ้มลูเพือ่ธุรกจิ 

บรษิทัย่อยอื่น 
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2.1 ข้อมูลสรปุของบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ 
 

2.1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

บรษิทั เอสซบี ีเอกซ ์จ ำกดั (มหำชน) (SCB X Public Company Limited) (“บริษทัฯ” หรอื “SCBx”) 
จดทะเบยีนจดัตัง้ในรูปแบบบรษิทัมหำชนจ ำกดั เมื่อวนัที ่15 กนัยำยน 2564 เพื่อเป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มธุรกจิ
ทำงกำรเงนิ ด ำเนินธุรกจิในลกัษณะบรษิทัลงทุนทีไ่ม่ไดท้ ำธุรกจิของตนเอง (Non-operating holding company) 
แต่เขำ้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกำรมีอ ำนำจควบคุมกจิกำรในบรษิทัอื่น  ภำยหลงัจำกกำรปรบั
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีกำรลงทุนในบริษัทย่อย และจะมีธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด 
(มหำชน) (“ธนาคารฯ”) ซึง่ประกอบธุรกจิธนำคำรพำณิชย ์เป็นธุรกจิหลกัของกลุ่ม โดยบรษิทัฯ จะมรีำยไดห้ลกั
จำกเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจำกกำรถอืหุน้ในธนำคำรฯ และบรษิทัย่อยอื่นๆ 

เมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิำยน 2564 ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ของธนำคำรฯ ได้มมีตอินุมตัิ
แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของธนำคำรฯ ดว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยรอ้ยละ 99.998 ซึง่ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 
ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ซึง่ภำยใตแ้ผนดงักล่ำว บรษิทัฯ 
จะท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของธนำคำรฯ โดยแลกเปลี่ยนกบัหุ้นสำมญัของบรษิัทฯ ในอตัรำกำรแลก
หลกัทรพัยเ์ท่ำกบั 1 หุน้สำมญัของธนำคำรฯ ต่อ 1 หุน้สำมญัของบรษิทัฯ และ 1 หุน้บุรมิสทิธขิองธนำคำรฯ ต่อ 

1 หุน้สำมญัของบรษิทัฯ (ณ ปัจจุบนั หุน้บุรมิสทิธขิองธนำคำรมสีทิธเิป็นอย่ำงเดยีวกบัหุน้สำมญัของธนำคำร1)
ภำยหลงัจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้ บรษิทัฯ จะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของธนำคำรฯ และหุน้สำมญั
ของบรษิัทฯ จะเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ภำยใต้ชื่อย่อ “SCB” และหุ้นสำมญัและหุ้นบุรมิสทิธขิอง
ธนำคำรฯ จะถูกเพกิถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดยีวกนั 

ทัง้นี้ ตลำดหลกัทรพัยฯ์ จะรบัหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เขำ้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
แทนหุน้สำมญัและหุน้บุรมิสทิธขิองธนำคำรฯ ซึง่จะถูกเพกิถอนออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดยีวกนัต่อเมื่อบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมหลกัเกณฑก์ำรรบัหุน้สำมญัเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีน  

วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ  

บริษทัฯ 

วิสยัทศัน์ 

เป็น กลุ่มเทคโนโลยีทำงกำรเงินที่น่ำชื่นชมที่สุดในอำเซียน” หรือ “The Most Admired Financial 
Technology Group in ASEAN”  โดยบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดเป้ำหมำยไวอ้ย่ำงชดัเจน ดงันี้ 

1) เป็นกลุ่มบรษิัทเทคโนโลยทีำงกำรเงนิ ที่ให้บรกิำรทำงกำรเงนิหลำกหลำยรูปแบบ เพื่อสร้ำงศกัยภำพกำร
เตบิโตรอบดำ้น 

                                                           
1  แมว้่ำรำคำหุน้บุรมิสทิธแิละหุน้สำมญัของธนำคำรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ จะมมีลูค่ำไมเ่ท่ำกนัอนัเนื่องจำกสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหุน้ทัง้สอง
ประเภทในตลำดหลกัทรพัย์ฯ มคีวำมแตกต่ำงกนั แต่ผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธขิองธนำคำรมสีทิธขิองผู้ถอืหุน้ เช่น สทิธใินกำรเขำ้ประชุมผูถ้อืหุน้ 
สทิธใินกำรออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินกำรรบัเงนิปันผล เป็นตน้ เท่ำเทยีมกบัผูถ้อืหุน้สำมญัของธนำคำรทุกประกำร 
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2) ใหบ้รกิำรดำ้นดจิติลัแพลตฟอรม์ส ำหรบัธุรกจิทีห่ลำกหลำยและครบวงจรมำกขึน้ (Ecosystems) เพื่อเพิม่ขดี
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัใหก้บักลุ่มธุรกจิ 

3) ขยำยฐำนลกูคำ้จำก 16 ลำ้นคน เป็น 200 ลำ้นคนภำยใน 5 ปี 
4) ขยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกจิไปสูร่ะดบัภูมภิำค เพื่อกำรเติบโตและผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนื 

พนัธกิจ 

มุ่งมัน่ในกำรน ำเสนอสนิคำ้และบรกิำรด้ำนกำรเงนิทีลู่กคำ้ทุกกลุ่มสำมำรถเขำ้ถงึได ้เน้นควำมสะดวก 
ง่ำย และควำมรวดเรว็ในกำรใชบ้รกิำร รวมถงึดแูลตน้ทุนของกำรใชบ้รกิำรใหม้ปีระสทิธภิำพสงูสดุผ่ำนศกัยภำพ
ทำงดำ้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมของกลุ่มบรษิทัฯ 

แผนกลยุทธ ์

เพื่อสร้ำงกำรเติบโตและผลตอบแทนที่ยัง่ยนื ธนำคำรฯ เลง็เหน็ถึงควำมจ ำเป็นในกำรปรบัโครงสรำ้ง
ของกลุ่มฯ ใหเ้หมำะสมและสำมำรถตอบโจทยก์บักระแสธุรกจิในปัจจบุนัไดด้ยีิง่ขึน้ กำรปรบัโครงสรำ้งในครัง้นี้จะ
สร้ำงควำมคล่องตัวในกำรท ำธุรกิจให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญต่อควำมส ำเร็จทำงธุรกิจภำยใต้กำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็จำกกำรพฒันำของเทคโนโลยแีละกำรแขง่ขนัทำงธุรกจิจำกผูเ้ล่นรำยเดมิและรำยใหม่ 
นอกจำกนี้กำรปรบัโครงสรำ้งนี้จะช่วยให้เกดิควำมชดัเจนในกำรท ำธุรกจิ และสำมำรถบรหิำรจดักำรรูปแบบกำร
ท ำธุรกจิ ทรพัยำกร รวมถงึสำมำรถดงึดดูบุคลำกรและผูเ้ชีย่วชำญทีม่คีวำมรูค้วำมช ำนำญตรงตำมควำมต้องกำร
ของธุรกจิ โดยสรำ้งวฒันธรรมองคก์รทีม่ลีกัษณะเฉพำะและเหมำะสมกบัแต่ละธุรกจิ 

กลยุทธห์ลกัของกลุ่มฯ จะตอบโจทยว์สิยัทศัน์ในกำรเป็น The Most Admired Fintech in ASEAN ทีม่ี
ฐำนลูกค้ำกว้ำงขวำงและไม่ใช่เพยีงในประเทศเท่ำนัน้ โดย ในระยะ 2-3 ปีขำ้งหน้ำจะเน้นกำรสร้ำงและขยำย
ธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งมโีอกำสในกำรเติบโตทีสู่งและคุ้มค่ำ ในขณะเดยีวกนัจะเริม่มองหำ
โอกำสกำรลงทุนใหม่ๆ ทีจ่ะเป็นธุรกจิอนำคตของธุรกจิกำรเงนิ ประกอบดว้ยกำรลงทุนในแพลตฟอรม์ธุรกจิที่อยู่
ใน Ecosytem ทีก่วำ้งขวำงขึน้ เช่น ขยำยขอบเขตธุรกจิของ Robinhood จำก Food Delivery ไปสูด่ำ้นอื่นๆ เช่น 
Travel และ/หรอื ขยำยกำรลงทุนไปต่ำงประเทศ และกำรลงทุนธุรกจิดำ้นสนิทรพัยด์จิทิลั เป็นตน้ ทัง้นี้กำรลงทุน
ในธุรกิจด้ำน Digital และ Technology Disruption เหล่ำนี้ยังเป็นช่วงเริ่มต้นของกำรวำงรำกฐำน และหำก
สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมแนวทำงทีว่ำงไวค้ำดว่ำจะช่วยกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเอสซบี ีเอกซ ์เตบิโตไดอ้ย่ำงยัง่ยนืใน
ระยะยำว 

3.1.1 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุม่บริษทั 

ภำยใต้แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ ธนำคำรไดด้ ำเนินกำรใหม้กีำรจดัตัง้บรษิทัมหำชนจ ำกดั คอื 

SCBX  เพื่อประกอบธุรกจิเป็นบรษิทัลงทุน (Holding Company) โดยภำยหลงัจำกทีแ่ผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำร

ถอืหุน้ไดร้บักำรอนุญำตเบือ้งต้นจำกตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ SCBX ไดร้บัอนุญำตจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่

รวมถงึกำรไดร้บัอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยในกำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ กำร

ได้รับอนุญำตในเบื้องต้นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำรได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่แล้ว  SCBX จะท ำค ำเสนอซื้อ

หลกัทรพัยท์ัง้หมดของธนำคำรจำกผูถ้อืหุน้ของธนำคำร โดยกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนเพื่อเป็นกำร

แลกเปลี่ยนกับหุ้นสำมญัและหุ้นบุริมสทิธิของธนำคำร ในอตัรำกำรแลกหลกัทรพัย์เท่ำกบั 1 หุ้นสำมญัของ

ธนำคำร ต่อ 1 หุน้สำมญัของ SCBX และ 1 หุน้บุรมิสทิธขิองธนำคำร ต่อ 1 หุน้สำมญัของ SCBX (ณ ปัจจุบนั หุน้
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บุรมิสทิธขิองธนำคำรมสีทิธเิป็นอย่ำงเดยีวกบัหุน้สำมญัของธนำคำร) ทัง้นี้ ในกำรท ำค ำเสนอซือ้ดงักล่ำว SCBX 

จะยกเลกิค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์หำกจ ำนวนหุน้ทีม่ผีูแ้สดงเจตนำขำยมจี ำนวนน้อยกว่ำรอ้ยละ 90 ของจ ำนวน

สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของธนำคำร และภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องธนำคำรเสรจ็สิน้ หลกัทรพัย์

ของ SCBX จะเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทนหลกัทรพัยข์องธนำคำร ซึง่จะถูกเพกิถอนออกจำกกำร

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 34/2552 เรื่อง หลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่พรอ้ม

กบักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ดมิของบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และกำรจดักำร (รวมที่

ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 34/2552”)  

ภำยหลงัจำกกำรกำรแลกหุน้ระหว่ำงธนำคำรและ SCBX และ หลกัทรพัย์ของ SCBX เขำ้จดทะเบยีน

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทนหลกัทรพัยข์องธนำคำรแลว้เสรจ็ และธนำคำรแห่งประเทศ

ไทยอนุมตัแิผนกำรปรบัโครงสรำ้งหรอืกำรจ่ำยเงนิปันผลทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนหุน้ซึง่ธนำคำร

ถือในบรษิัทย่อย (ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม) ให้แก่ SCBX หรอืบรษิัทย่อยของ SCBX และธนำคำรจะโอนธุรกจิ

บตัรเครดิตและธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลกัประกนัให้แก่บริษัทย่อยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ของ SCBX โดย 

SCBX จะถอืหุน้ในบรษิทัย่อยดงักล่ำวเกอืบทัง้สิน้ ซึง่กำรโอนหุน้ในบรษิทัย่อยและกำรโอนธุรกจิบตัรเครดติและ

ธุรกจิสนิเชื่อสว่นบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนัดงักล่ำวมวีตัถุประสงคเ์พื่อแยกกำรด ำเนินธุรกจิออกจำกธนำคำรใหเ้กดิ

ควำมชดัเจน รวมทัง้จ ำกดัขอบเขตและกำรบรหิำรควำมเสีย่งทำงธุรกจิของแต่ละบรษิทัใหม้คีวำมเหมำะสมและ

ไม่ส่งผลกระทบซึง่กนัและกนั ทัง้นี้ ภำยหลงักำรปรบัโครงสร้ำงส ำเรจ็ ธนำคำรฯ จะมกีำรใหส้นิเชื่อกบับรษิัทฯ 

และ/หรอื บรษิัทย่อยทีอ่ยู่นอกกลุ่ม Solo Consolidation อย่ำงไรกต็ำมกำรใหส้นิเชื่อดงักล่ำวต้องมยีอดเงนิทุก

รำยรวมกนัไม่เกริอ้ยละ 25 ของเงนิกองทุนของกลุ่ม Solo Consolidation 

ในกำรนี้ ภำยหลงัจำกกำรแลกหุน้ระหว่ำงธนำคำรและ SCBX โดยมผีูแ้สดงเจตนำแลกหุน้ของธนำคำร

ใหแ้ก่ SCBX ในจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 90 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของธนำคำร และหุน้ของ SCBX 

ไดเ้ขำ้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทนหุน้ของธนำคำรแลว้ และธนำคำรไดร้บัอนุญำตจำก

ธนำคำรแห่งประเทศไทยให้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลได้ ธนำคำรจะท ำกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ 

SCBX และผู้ถือหุ้นรำยอื่น ๆ  ในขณะนัน้ของธนำคำร โดยธนำคำรคำดว่ำเงนิปันผลส่วนใหญ่ที่ธนำคำรจะจ่ำย

ใหก้บั SCBX ดงักล่ำวจะถูกใชเ้พื่อเป็นค่ำตอบแทนส ำหรบักำรรบัโอนบรษิทัย่อยและธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิ

สนิเชื่อส่วนบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนัและเป็นเงนิลงทุนส ำหรบั SCBX ในกำรลงทุนขยำยธุรกจิในอนำคตเป็นหลกั 

รวมทัง้เพื่อเป็นเงนิปันผลที่ SCBX จะพจิำรณำจ่ำยให้แก่ผู้ถอืหุ้นของ SCBX ภำยหลงัจำกกำรแลกหุ้นระหว่ำง

ธนำคำรและ SCBX เสร็จสิ้น ทัง้นี้ กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะขึ้นอยู่ปัจจยัต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงนโยบำยของ

ธนำคำรแห่งประเทศไทยเกีย่วกบัจ่ำยเงนิปันผลในขณะนัน้ และนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของ SCBX 

ส ำหรบักำรจ่ำยเงนิปันผลของธนำคำรฯ กำรโอนยำ้ยบรษิทัย่อยและกำรโอนยำ้ยธุรกจิบตัรเครดติและ

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันนัน้ ปัจจุบันธนำคำรฯ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรขออนุญำตจำก

ธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยกำรรบัโอนยำ้ยบรษิทัย่อยคำดว่ำจะใชเ้งนิทุนจำกเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรจำ่ยเงนิปันผล

ของธนำคำรฯ และกำรโอนยำ้ยธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิสนิเชื่อสว่นบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนัคำดว่ำจะใชเ้งนิทุน

จำกเงนิที่ได้รบัจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลของธนำคำรฯ เงนิกู้จำกธนำคำรฯ และเงนิกู้จำกแหล่งเงนิทุนภำยนอก 
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ทัง้นี้มูลค่ำกำรโอนยำ้ยบรษิทัย่อยและธุรกจิทัง้หมดจะเท่ำกบัประมำณ 130,000 ลำ้นบำท (ประเมนิในเบือ้งต้น

จำกงบกำรเงนิ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564) และจ ำนวนเงนิปันผลทัง้หมดทีข่ออนุมตัธินำคำรแห่งประเทศไทย

เท่ำกบั 70,000 ลำ้นบำท ซึง่เงนิทีต่้องใชใ้นกำรโอนธุรกจิส่วนทีเ่หลอือำจพจิำรณำจำกแหล่งเงนิกูจ้ำกภำยนอก

หรอืเงนิกูจ้ำกธนำคำรฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะกูเ้งนิจำกธนำคำรไดโ้ดยทีไ่ม่ท ำใหย้อดเงนิกูโ้ดยบรษิทัย่อยทีไ่ม่จดัอยู่

ในกลุ่ม Solo Consolidation รวมกนัแลว้เกนิ 25% ของเงนิกองทุนของกลุ่ม Solo Consolidation 

ทัง้นี้ โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของธนำคำรก่อนและหลงักำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอื

หุน้ มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

1. โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของธนำคำรฯ ก่อน กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสร้ำงกำรถือหุ้น (ณ วนัที่ 10 
พฤศจกิำยน 2564) 

 

หมำยเหตุ:  (1) บรษิทั อลัฟ่ำ เอกซ์ จ ำกดั ถูกจดัตัง้ขึน้ในวนัที ่22 กนัยำยน 2564 มทีุนจดทะเบยีนเท่ำกบั 300 ลำ้นบำท โดยปัจจุบนัธนำคำร
ฯ ถอืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 50.00 + 1 หุน้ 
(2) บรษิทั เอไอเอสซบี ีจ ำกดั ถูกจดัตัง้ขึน้ในวนัที ่25 ตุลำคม 2564 มทีุนจดทะเบยีนเท่ำกบั 600 ลำ้นบำท โดยปัจจุบนัธนำคำรฯ 
ถอืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 50.00 
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2. โครงสรำ้งของกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิในระยะแรก ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้ในธนำคำรฯ 

 

หมำยเหตุ:  (1) บรษิทั อลัฟ่ำ เอกซ์ จ ำกดั ถูกจดัตัง้ขึน้ในวนัที ่22 กนัยำยน 2564 มทีุนจดทะเบยีนเท่ำกบั 300 ลำ้นบำท โดยปัจจุบนัธนำคำร
ฯ ถอืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 50.00 + 1 หุน้  
(2) บรษิทั เอไอเอสซบี ีจ ำกดั ถูกจดัตัง้ขึน้ในวนัที ่25 ตุลำคม 2564 มทีุนจดทะเบยีนเท่ำกบั 600 ลำ้นบำท โดยปัจจุบนัธนำคำรฯ 
ถอืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 50.00 
(3) บรษิทั ออโต้ เอกซ์ จ ำกดั ถูกจดัตัง้ขึน้ในวนัที ่10 พฤศจกิำยน 2564 มทีุนจดทะเบยีนเท่ำกบั 1,000 บำท โดยปัจจุบนับรษิทั 
เอสซบี ีเอกซ์ จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 97.00 และจะเพิม่เป็นรอ้ยละ 100.00 ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง 
(4) บรษิทั คำร์ด เอกซ์ จ ำกดั ถูกจดัตัง้ขึน้ในวนัที ่10 พฤศจกิำยน 2564 มทีุนจดทะเบยีนเท่ำกบั 1,000 บำท โดยปัจจุบนับรษิทั 
เอสซบี ีเอกซ์ จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 97.00 และจะเพิม่เป็นรอ้ยละ 100.00 ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง 
 

3. โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของธนำคำรฯ หลงั กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ 
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หมำยเหตุ:  (1) บรษิทั ออโต ้เอกซ์ จ ำกดั ถูกจดัตัง้ขึน้ในวนัที ่10 พฤศจกิำยน 2564 มทีุนจดทะเบยีนเท่ำกบั 1,000 บำท โดยปัจจุบนับรษิทั 
เอสซบี ีเอกซ์ จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 97.00 และจะเพิม่เป็นรอ้ยละ 100.00 ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง 
(2) บรษิทั คำรด์ เอกซ์ จ ำกดั ถูกจดัตัง้ขึน้ในวนัที ่10 พฤศจกิำยน 2564 มทีุนจดทะเบยีนเท่ำกบั 1,000 บำท โดยปัจจุบนับรษิทั 
เอสซบี ีเอกซ์ จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 97.00 และจะเพิม่เป็นรอ้ยละ 100.00 ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง 

 

จำกแผนภำพในขำ้งตน้ บรษิทัทีจ่ดัอยู่ในกลุ่ม Solo Consolidation ไดแ้ก่ ธนำคำรฯ Cambodian 
Commercial Bank PLC, The Siam Commercial Bank Myanmar Ltd. และบรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์รชัโยธนิ 
จ ำกดั โดยบรษิทัในกลุ่ม Solo Consolidation จะไม่มขีอ้จ ำกดัในเรื่องของจ ำนวนกำรใหส้นิเชื่อระหว่ำงกนัในกลุ่ม 
อย่ำงไรกด็ ีธนำคำรฯ และบรษิทัย่อยทีอ่ยู่ในกลุ่ม Solo Consolidation จะใหส้นิเชื่อกบับรษิทัยอ่ยทีไ่มจ่ดัอยูใ่น
กลุ่ม Solo Consolidation ทุกรำยรวมกนัไดไ้ม่เกนิ 25% ของเงนิกองทุนของกลุ่ม Solo Consolidation 
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ช่ือตามแผนภาพ ช่ือบริษทั ธรุกิจ สถานะ 

Siam Commercial Bank ธนำคำรไทยพำณชิย ์จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรพำณชิย ์ บรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกั 
Cambodia Commercial Bank Cambodian Commercial Bank PLC ธนำคำรพำณชิย ์ บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 
SCB Myanmar The Siam Commercial Bank Myanmar Ltd. ธนำคำรพำณชิย ์ บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 
Rutchayothin Asset Management บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย์ รชัโยธนิ จ ำกดั ธุรกิจบริษัทบริหำรสินทรัพย์ บริหำรจัดกำรหนี้  NPL 

และบรหิำรจดักำรทรพัย ์NPA 
บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 

SCB Training Center บรษิทั ธ.ท.พ. ศนูยฝึ์กอบรม จ ำกดั ธุรกจิสถำนทีฝึ่กอบรมพฒันำพนักงำน และจดักจิกรรม
ต่ำงๆ ของธนำคำรและบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ 

บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 

SCB Asset Management บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน  
ไทยพำณชิย ์จ ำกดั 

ธุรกจิบรษิัทจดักำรลงทุน กำรให้บรกิำรจดักำรกองทุน 
ประเภทกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุน
ส ำรองเลีย้งชพี 

บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 

SCB Protect บรษิทั ไทยพำณชิย ์โพรเทค จ ำกดั ธุรกจินำยหน้ำประกนัชวีติ และนำยหน้ำประกนัวนิำศ
ภยั 

บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 

SCB Julius Baer บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณชิย ์ 
จเูลยีส แบร ์จ ำกดั 

ธุรกิจให้บริกำรบริหำรควำมมัง่คัง่ในรูปแบบกำรเป็น
นำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย์ และกำรบรหิำรกองทุนส่วน
บุคคล 

บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 

SCB Plus บรษิทั ไทยพำณชิยพ์ลสั จ ำกดั ธุรกจิบรษิทัรบัจำ้งตดิตำมทวงถำมหนี้ บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 
Mahisorn บรษิทั มหศิร จ ำกดั ธุรกิจให้เช่ำและบริกำรพื้นที่ในอำคำรส ำนักงำนและ

รำ้นคำ้ 
บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (ธนำคำรฯ) 
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ช่ือตามแผนภาพ ช่ือบริษทั ธรุกิจ สถานะ 
Auto X บรษิทั ออโต ้เอกซ์ จ ำกดั ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ (Personal 

loan) ทัง้ที่ไม่มีหลักประกันและที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกนั ธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพ
ภำยใต้กำรก ำกบั (Nano Finance) สนิเชื่อทีจ่ดัใหม้กีำร
น ำเอกสำรแสดงสทิธิใ์นทีด่นิ หรอืสทิธกิำรใชป้ระโยชน์
ในทีด่นิ สิง่ปลูกสรำ้ง หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นประกนั
กำรช ำระหนี้ หนี้  และ ธุรกิจหน้ำนำยประกนัชวีติและ
หน้ำนำยประกนัวนิำศภยั 

บรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกั 

Card X บรษิทั คำรด์ เอกซ์ จ ำกดั ธุรกจิบตัรเครดติ (Credit Card) ธุรกจิสนิเชือ่ส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกบัส ำหรบัผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วน
บุคคลภำยใต้กำรก ำกบัทีม่ใิช่สถำบนักำรเงนิ (Personal 
Loan) ธุรกจิสนิเชื่อรำยย่อยเพื่อประกอบอำชพีภำยใต้
กำรก ำกับ (Nano Finance) ธุรกิจทวงถำมหนี้  และ 
ธุรกจิหน้ำนำยประกนัชวีติและหน้ำนำยประกนัวนิำศภยั 

บรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกั 

Card X AMC บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์คำรด์ เอกซ์ จ ำกดั ธุรกจิบรหิำรสนิทรพัยแ์ละตดิตำมหนี้ บรษิทัสนบัสนุนธุรกจิหลกั (Card X) 
Alpha X บรษิทั อลัฟ่ำ เอกซ์ จ ำกดั ธุรกจิใหบ้รกิำรสนิเชื่อเช่ำซื้อยำนพำหนะและให้บรกิำร

เช่ำยำนพำหนะแบบลีสซิ่ง  และให้บริกำรธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก รวมทัง้ สินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกบั สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกบั
ประเภทสนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั 

บรษิทัย่อยอื่น 

Alpha X Subsidiary บรษิทัย่อยของ Alpha X (อยู่ระหว่ำงกำร
จดัตัง้) 

ธุรกจินำยหน้ำประกนัภยัและธุรกจิจ ำน ำทะเบยีน บรษิทัย่อยอื่น 
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ช่ือตามแผนภาพ ช่ือบริษทั ธรุกิจ สถานะ 
SCB Securities บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณชิย ์จ ำกดั ธุรกจิหลกัทรพัย ์ จะพจิำรณำใหเ้ป็นบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิ

หลกั ภำยหลงัแผนกำรลงทุนในสนิทรพัยด์จิทิลั
ของ SCBS มคีวำมแน่นอน 

Purple Ventures บรษิทั เพอรเ์พลิ เวนเจอรส์ จ ำกดั  ธุรกิจ e-marketplace platform ที่ให้บริกำรด้ำน Food 
Ordering Platform 

บรษิทัย่อยอื่น 

SCB Tech X บรษิทั เอสซบี ีเทคเอกซ์ จ ำกดั ธุรกจิประกอบธุรกจิบรกิำรดำ้นเทคโนโลยแีบบครบวงจร
เฉพำะทำง 

บรษิทัย่อยอื่น 

Digital Ventures บรษิทั ดจิทิลั เวนเจอรส์ จ ำกดั ธุรกิจวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกบั
เทคโนโลยทีำงกำรเงนิ 

บรษิทัย่อยอื่น 

Token X บรษิทั โทเคน เอกซ์ จ ำกดั ธุรกจิผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคนดจิทิลั บรษิทัย่อยอื่น 
SCB 10X บรษิทั เอสซบี ีเทน็เอกซ์ จ ำกดั โฮลดิง้คอมพำนี (Holding Company) ลงทุนในธุรกจิอื่น บรษิทัย่อยอื่น 
SCB Abacus บรษิทั เอสซบี ีอบำคสั จ ำกดั ธุรกจิวเิครำะหข์อ้มลู โดยใชก้ระบวนกำรวเิครำะหข์อ้มลู

ข ัน้สูง (Advanced Data Analytics) ธุรกจิกำรใหส้นิเชื่อ 
ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกบั และ
ธุรกจิสนิเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชพีภำยใต้กำร
ก ำกบั และธุรกจิเกีย่วกบักำรใหกู้ย้มื โดยใชก้ระบวนกำร
วเิครำะหข์อ้มลูข ัน้สงู (Advanced Data Analytics) 

บรษิทัย่อยอื่น 

Monix บรษิทั มนันิกซ์ จ ำกดั ธุรกจิบรกิำรทำงกำรเงนิ และใหส้นิเชือ่แก่บุคคลรำยยอ่ย
ผ่ำนช่องทำงดจิทิลั 

บรษิทัย่อยอื่น 

AISCB บรษิทั เอไอเอสซบี ีจ ำกดั ธุรกจิสนิเชือ่ผ่ำนช่องทำงดจิทิลั บรษิทัย่อยอื่น 
Venture X บรษิทั เวนเจอรส์ เอกซ์ จ ำกดั (อยู่ระหว่ำง

กำรก่อตัง้) 
ธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรกองทุน VC หรอืธุรกจิเงนิร่วม
ลงทุน 

บรษิทัย่อยอื่น 

Data X บรษิทั ดำตำ้ เอกซ์ จ ำกดั (อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อตัง้) 

บรกิำรโครงสรำ้งพื้นฐำนระบบขอ้มลู กำรวเิครำะห์และ
ประมวลผลขอ้มลูเพือ่ธุรกจิ 

บรษิทัย่อยอื่น 
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2.1.2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

ธนำคำรได้ด ำเนินกำรให้มกีำรจดัตัง้บรษิัทฯ ขึน้โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อเป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่ม

ธุรกจิทำงกำรเงนิ โดยด ำเนินธุรกจิในลกัษณะบรษิทัลงทุนที่ไม่ไดท้ ำธุรกจิของตนเอง (Non-operating holding 

company) แต่เขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกำรมอี ำนำจควบคุมกจิกำรในบรษิทัอื่น โดยเป็นผู้

ก ำหนดยุทธศำสตรร์วมของกลุ่ม มองหำโอกำสกำรลงทุน และจดัสรรเงนิลงทุนในธุรกจิทีจ่ะสรำ้งผลตอบแทนทีด่ี

และสรำ้งกำรเตบิโตใหก้ลุ่มธุรกจิไทยพำณิชย ์อย่ำงต่อเนื่อง อกีทัง้ ยงัมบีทบำทในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบั

ดูแล กำรด ำเนินธุรกจิ กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และควำมบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิของบรษิทัต่ำง ๆ ในกลุ่ม

ธุรกจิทำงกำรเงนิ โดยมบีทบำทและขอบเขตกำรประกอบธุรกจิดงันี้  

1) ก ำหนดยุทธศำสตรแ์ละนโยบำยของกลุ่มธุรกจิ และกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสงูสดุ 
2) ประสำนกำรท ำธุรกจิระหว่ำงบรษิทัในกลุ่ม เพื่อใหเ้กดิ Synergy และกำรสรำ้งมูลค่ำเพิม่แก่กลุ่มธุรกจิทำง

กำรเงนิ 
3) ก ำกบัดูแลโดยเพิม่ควำมคล่องตวัใหบ้รษิทัลูกไดม้กีำรบรหิำรงำนอย่ำงเป็นอสิระ มผีูบ้รหิำรทีเ่ป็นมอือำชพี 

และสำมำรถก ำหนดกลยุทธก์ำรท ำธุรกจิใหต้รงกบักลุ่มเป้ำหมำยทีจ่ะสรำ้งกำรเตบิโตและผลตอบแทนอย่ำง
ยัง่ยนื 

4) ขยำยกำรลงทุนในธุรกจิใหม่ ๆ ทีส่รำ้งกำรเตบิโตใหก้ลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิอย่ำงต่อเนื่อง  
 

ทัง้นี้ ขอบเขตกำรประกอบธุรกิจของ SCBX จะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก ำหนด 

 
2.1.3 ปัจจยัความเส่ียง 

 
กำรลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทัฯ มคีวำมเสีย่ง ผูล้งทุนควรพจิำรณำขอ้มลูต่ำงๆ ทีป่รำกฏในหนงัสอืชี้

ชวนฉบบันี้ อย่ำงรอบคอบ โดยเฉพำะปัจจยัควำมเสีย่ง ก่อนกำรตดัสนิใจลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทัฯ 
ปัจจยัควำมเสีย่งที่ระบุในหวัขอ้นี้เป็นควำมเสีย่งที่บรษิัทฯ เหน็ว่ำมนีัยส ำคญั และอำจส่งผลกระทบ

ในทำงลบต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย รวมถึงมูลค่ำหุ้นสำมญัของ
บรษิทัฯ แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรระบุควำมเสีย่งบำงประกำร ปัญหำหรอือุปสรรคทัง้หมดที่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ก ำลงั
เผชญิอยู่ในปัจจุบนั หรอืที่บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย อำจเผชญิในอนำคต ทัง้นี้ อำจมปัีจจยัควำมเสีย่งอื่นๆ ที่
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่อำจทรำบไดใ้นขณะนี้ และปัจจยัควำมเสีย่งทีบ่รษิทัฯ พจิำรณำแลว้ว่ำไม่มนีัยส ำคญั
ในปัจจุบนั แต่อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมนีัยส ำคญัในอนำคตต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย ซึ่งควำมเสีย่งดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกจิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หรอืมลูค่ำหุน้สำมญัของบรษิทัฯ 

เน่ืองจำกบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ดงันัน้ ควำมเสีย่งที่
อำจเกดิขึน้กบับรษิทัฯ จงึเป็นควำมเสีย่งจำกกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัซึง่คอื
ธนำคำรฯ รวมถงึบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัรว่มในอนำคต 

ความเส่ียงจากการประกอบธรุกิจหลกัของบริษทัฯ 



  บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 
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1) ควำมเสีย่งจำกกำรทีก่ระแสเงนิสดของบรษิทัฯ มำจำกเงนิปันผลทีจ่ะไดร้บัจำกบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมที่

บรษิทัฯ เขำ้ไปลงทุนเป็นหลกั 

2) ควำมเสีย่งจำกกำรเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่นเป็นหลกั 

3) ควำมเสีย่งจำกกำรทีบ่รษิทัฯ มแีผนจะขยำยกำรลงทุนไปสูธุ่รกจิใหม่ 

4) ควำมเสีย่งจำกกำรทีบ่รษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติำมกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ จำกหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

5) ควำมเสีย่งเรื่องควำมปลอดภยัของขอ้มลู รวมถงึกำรน ำขอ้มลูไปใชอ้ย่ำงถูกตอ้ง 

6) ควำมเสีย่งเกีย่วกบัควำมส ำเรจ็ของกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ 

7) ควำมเสีย่งจำกบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ซึง่ในปัจจุบนัไดแ้ก่ธนำคำรฯ บรษิทั คำรด์ เอกซ ์

จ ำกดั และบรษิทั ออโต ้เอกซ ์จ ำกดั 

2.1.4 การวิจยัและพฒันา 
  

-ไม่ม-ี 
 

2.1.5 ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และวนัที ่30 กนัยำยน 2564 บรษิทัฯ ยงัไม่มทีรพัยส์นิถำวรหลกัใดๆ ดงันัน้ 

ทรพัยส์นิถำวรหลกัทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิทัง้หมดทีแ่สดงในหวัขอ้นี้ จะเป็นทรพัยส์นิของธนำคำรฯ ซึง่จะเป็น
บรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และกำรจดักำรแลว้เสรจ็ 

 
2.1.6 โครงการในอนาคต 

  
ตำมทีท่ีป่ระชุมของคณะกรรมกำรธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 11/2564 เมื่อวนัที ่22 

กนัยำยน 2564 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหน้ ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัแิผนกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่ม
ธุรกจิทำงกำรเงนิไทยพำณิชย ์และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (“แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้น”) โดย
ธนำคำรได้ด ำเนินกำรให้มกีำรจดัตัง้บริษัทมหำชนจ ำกดั คือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จ ำกดั (มหำชน) (SCB X 
Public Company Limited) เพื่อประกอบธุรกจิเป็นบรษิทัลงทุน (Holding Company) โดยภำยหลงัจำกทีแ่ผนกำร
ปรบัโครงสร้ำงกำรถือหุ้นได้รบักำรอนุญำตเบื้องต้นจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ บรษิัทฯ ได้รบั
อนุญำตจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึกำรไดร้บัอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยใ์หเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่แลว้ บรษิทัฯ จะท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของธนำคำรจำกผู้
ถือหุ้นของธนำคำร และภำยหลงัจำกหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ บรษิัทฯ จะ
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ซึง่ประกอบไปดว้ย 

1. กำรรบัโอนบรษิทัย่อยจำกธนำคำรฯ ตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้  
2. กำรรบัโอนธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิสนิเชื่อสว่นบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนัจำกธนำคำรฯ  
 

ทัง้นี้ ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ส ำเรจ็บรษิทัฯ จะมสีถำนะเป็นบรษิทัแม่ของกลุ่มธุรกจิทำง
กำรเงนิไทยพำณิชย ์(โดยจะเปลีย่นชื่อกลุ่มเป็น กลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ เอสซบี ีเอกซ)์  รวมถงึจะท ำหน้ำทีใ่นกำร
ก ำหนดกลยุทธ ์หำโอกำสทำงธุรกจิ ก ำกบัดูแลธุรกจิและบรษิัทภำยในกลุ่มฯ บรหิำรจดักำร จดัหำ และจดัสรร



  บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 
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ทรพัยำกรให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเอสซีบี เอกซ์ อย่ำงเหมำะสม ซึ่งทรพัยำกรนัน้ยกตัวอย่ำงเช่น 
เงนิทุน บุคลำกร ระบบปฏบิตักิำร ศกัยภำพดำ้นเทคโนโลยแีละขอ้มลู รวมทัง้มองหำโอกำสในกำรลงทุนในธุรกจิ
ใหม่ๆ เพื่อใหก้ลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิเอสซบี ีเอกซ ์มกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยนื โดยมบีทบำทและขอบเขต
กำรประกอบธุรกจิดงันี้  

1. ก ำหนดยุทธศำสตรแ์ละนโยบำยของกลุ่มธุรกจิ และกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรใหเ้กดิประสทิธภิำพสงูสดุ 
2. ประสำนกำรท ำธุรกจิระหว่ำงบรษิทัในกลุ่ม เพื่อใหเ้กดิ Synergy และกำรสรำ้งมูลค่ำเพิม่แก่กลุ่มธุรกจิทำง

กำรเงนิ 
3. ก ำกบัดูแลโดยเพิม่ควำมคล่องตวัใหบ้รษิทัลูกไดม้กีำรบรหิำรงำนอย่ำงเป็นอสิระ มผีูบ้รหิำรทีเ่ป็นมอือำชพี 

และสำมำรถก ำหนดกลยุทธก์ำรท ำธุรกจิใหต้รงกบักลุ่มเป้ำหมำยทีจ่ะสรำ้งกำรเตบิโตและผลตอบแทนอย่ำง
ยัง่ยนื 

4. ขยำยกำรลงทุนในธุรกจิใหม่ ๆ ทีส่รำ้งกำรเตบิโตใหก้ลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิอย่ำงต่อเนื่อง  
 

ทัง้นี้ ขอบเขตกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก ำหนด 

  
2.1.7 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

  
เน่ืองจำกบรษิทัฯ ด ำเนินกำรจดทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที ่15 กนัยำยน 2564 ดงันัน้ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 

2564 จงึยงัไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยทีอ่ำจมผีลกระทบดำ้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และไม่มขีอ้พพิำททำง
กฎหมำยทีก่ระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั 
 

2.1.8 ข้อมูลส าคญัอ่ืน  
ชือ่บรษิทั บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ำกดั (มหำชน) (SCB X) 

ประเภทธุรกจิ SCBx จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพือ่เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ โดยด ำเนิน
ธุรกจิในลกัษณะบรษิทัลงทุน (Holding Company) แต่เขำ้ถือหุน้ในบรษิทัอื่นโดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อกำรมอี ำนำจควบคุมกจิกำรในบรษิทัอื่น  โดยเป็นผูก้ ำหนดยุทธศำสตร์รวมของกลุ่ม มองหำ
โอกำสกำรลงทุน และจดัสรรเงนิลงทุนในธุรกจิที่จะสร้ำงผลตอบแทนที่ดแีละสรำ้งกำรเติบโตให้
กลุ่มธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง อีกทัง้ ยงัมบีทบำทในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแล กำรด ำเนิน
ธุรกจิ กำรบรหิำรควำมเสี่ยง และควำมบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิของบรษิทัต่ำงๆ ในกลุ่ม
ธุรกจิทำงกำรเงนิ  
ทัง้นี้ ขอบเขตธุรกจิกำรประกอบธุรกจิของ SCBx จะเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีธ่นำคำรแห่งประเทศ

ไทยก ำหนด 

ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่9 ถนนรชัดำภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107564000341 

ทุนจดทะเบยีน จดทะเบยีนเริม่ตน้ 10,000 บำท มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท แบ่งออกเป็น 1,000 หุน้ โดย 
SCBx มจี ำนวนผูถ้อืหุน้และกรรมกำรตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวต้ำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  
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ทัง้นี้ SCBx จะด ำเนินกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนในจ ำนวนทีเ่ท่ำกบัทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ของ

ธนำคำรฯ กล่ำวคอื 33,991,921,980 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน และเสนอขำยต่อผูถ้อื

หุน้เดมิของธนำคำรฯ เพือ่แลกเปลีย่นกบัหุน้สำมญัและหุน้บุรมิสทิธธินำคำรฯ  

ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 10,000 บำท 

โทรศพัท ์ 02-777-7777 

โทรสำร 0-2937-7931 

เวบ็ไซต ์ - 

 
2.1.9 ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น  

 
บริษัทฯ เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding company) ทุนจด

ทะเบยีนเริม่ต้น 10,000 บำท มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท แบ่งออกเป็น 1,000 หุน้ โดยบรษิทัฯ จะด ำเนินกำร
ลดทุนทะเบยีนเริม่ต้นในส่วนนี้ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้เสรจ็สิน้ และ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 บรษิทัฯ มี
ทุนจดทะเบยีนเท่ำกบั 10,000 บำท 

 
2.1.10 โครงสรา้งการจดัการ 

 

ภาพรวมโครงสรา้งการจดัการ  

บรษิทัฯ เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ ด ำเนินธุรกจิในลกัษณะบรษิทัลงทุนทีไ่ม่ไดท้ ำธุรกจิ

ของตนเอง (Non-operating holding company) แต่เขำ้ถือหุ้นในบรษิัทอื่นโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อกำรมอี ำนำจ

ควบคุมกจิกำรในบรษิทัอื่น โดยภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้แลว้เสรจ็ บรษิทัฯ จะมกีำรลงทุนในบรษิทั

ย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัไดแ้ก่ธนำคำรฯ ซึง่ประกอบธุรกจิธนำคำรพำณิชย ์และโครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลกจิกำร

และกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ จะยงัคงมลีกัษณะเช่นเดยีวกบักำรบรหิำรงำนของธนำคำรฯ เดมิ ซึง่กรรมกำร

บำงสว่นของบรษิทัฯ จะเป็นกรรมกำรชุดเดยีวกนักบัธนำคำรฯ โดยจะบรหิำรงำนทัง้ในบรษิทัฯ และธนำคำรฯ ใน

ลกัษณะควบคู่กนั และจ ำนวนคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิทัฯ โดยจะเท่ำกนักบัของธนำคำร

ฯ อนัไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนด

ค่ำตอบแทน และบรรษทัภบิำล คณะกรรมกำรเทคโนโลย ีคณะกรรมกำรกจิกรรมเพื่อสงัคม และคณะกรรมกำร

ก ำกบัควำมเสีย่ง ทัง้นี้ ในกำรก ำกบัดแูลกจิกำรและกำรบรหิำรงำน คณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำว

ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ จะก ำกับดูแลธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ซึ่งด ำ เนินกำรโดยธนำคำรฯ ผ่ำน

คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยของธนำคำรฯ รวมถึงประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ที่บรหิำรธุรกจิ

ธนำคำรพำณิชยข์องธนำคำรฯ ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) ผูท้ีไ่ดร้บั

มอบหมำยใหร้บัผดิชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ (CFO) ของบรษิัทฯ จะเป็นบุคลำกรชุดเดยีวกนักบั

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และผู้ที่ได้รบัมอบหมำยใหร้บัผดิชอบสงูสุดในสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ (CFO) ของ

ธนำคำรฯ ตำมล ำดบั ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดหลกัเกณฑธ์รรมำภิบำลทีธ่นำคำรฯ จะต้องไดร้บัอนุญำต

จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยหำกผูบ้รหิำรจะด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัมำกกว่ำหนึ่งแห่ง ซึง่ในส่วนของ CEO และ



  บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 ขอ้ 2.1 หน้ำ 14 

ผูบ้รหิำรระดบั Chief ของบรษิทัฯ ไดร้บักำรอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นกำรชัว่ครำวในระหว่ำงที่

บรษิทัฯ ยงัมไิดม้สีถำนะเป็นบรษิทัแม่ของกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิแลว้ และขณะนี้ก ำลงัอยู่ในช่วงกำรด ำเนินกำร

เรื่องขออนุญำตอย่ำงเป็นทำงกำร ซึง่ ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำลงัพจิำรณำเรื่องดงักล่ำวและคำดว่ำจะได้รบั

อนุญำตพรอ้มกบักำรโอนยำ้ยธุรกจิในกลุ่ม ทัง้นี้ หำกไม่ไดร้บัอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย บรษิทัฯ อำจ

พจิำรณำขออนุญำตแต่งตัง้ผูบ้รหิำรท่ำนอื่นทดแทน 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ และธนำคำรฯ จะยงัมุ่งเน้นกำรบรหิำรธุรกจิทีม่ปีระสทิธภิำพและโปร่งใสตำมแนวปฏบิตัิ

ของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ซีึง่จะค ำนึงถงึกฎหมำยและกฎระเบยีบต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย ์ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ส ำนกังำน คปภ. และหน่วยงำนก ำกบัดแูลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทัฯ และธนำคำรฯ ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้สำมำรถแสดงได้

ตำมแผนภำพดงัต่อไปนี้
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โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการภายหลงัการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้น 

โครงสรำ้งองคก์รของบรษิทัฯ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 สำมำรถแสดงไดด้งัแผนผงัต่อไปนี้ 

                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยชื่อผูบ้รหิำรในปัจจบุนัของบรษิทัฯ อำ้งองิสว่นที่ 1.3.10 โครงสรำ้งกำรจดักำร ทัง้นี้ผูบ้รหิำรทุกท่ำนของบรษิทัฯ ซึง่เป็นผูบ้รหิำรในธนำคำรฯ และเลขำนุกำร
บรษิทั ไดร้บัอนุมตัโิดยชัว่ครำวจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยใหส้ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีใ่นบรษิทัฯ ในระหวำ่งทีบ่รษิทัฯ ยงัไม่มสีถำนะเป็นบรษิทัแม่ของกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ
ได ้ส ำหรบัต ำแหน่งอื่นๆ บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรจดัหำผูบ้รหิำรทีเ่หมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งในอนำคต
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คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

โครงสรำ้งคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ณ วนัที ่3 กมุภำพนัธ ์2565 

ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง % การถือหุ้น 

1 ดร. วชิติ สุรพงษ์ชยั ประธำนกรรมกำร กรรมกำร และประธำนกรรมกำร
กจิกรรมเพือ่สงัคม 

- 

2 พล.อ.อ. สถติยพ์งษ์ สุขวมิล กรรมกำร และกรรมกำรกจิกรรมเพือ่สงัคม - 

3 นำยประสณัห ์เชือ้พำนิช กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ - 

4 นำยกำนต์ ตระกลูฮุน กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน 
และบรรษทัภบิำล และกรรมกำรบรหิำร 

- 

5 นำยเกรกิ วณกิกุล กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรก ำกบัควำมเสีย่ง - 

6 ดร. ทวศีกัดิ ์กออนนัตกลู กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำรเทคโนโลย ีและ
กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษทัภบิำล 

- 

7 พ.ต.อ. ธรรมนิธ ิวนิชยถ์นอม กรรมกำร และกรรมกำรกจิกรรมเพือ่สงัคม - 

8 ดร. พสุ เดชะรนิทร ์ กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรก ำกบั
ควำมเสีย่ง 

- 

9 นำยวรีะวงค ์จติต์มติรภำพ กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และ
บรรษทัภบิำล 

- 

10 นำยเชำวลติ เอกบุตร กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ - 

11 ดร. ลกัขณำ ลลีะยุทธโยธนิ กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรบรหิำร - 

12 ดร.ไพรนิทร ์ชโูชตถิำวร กรรมกำรอสิระ กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำร
เทคโนโลย ี

- 

13 น.ส. จรพีร จำรุกรสกุล กรรมกำร กรรมกำรเทคโนโลย ีและกรรมกำรกจิกรรม 
เพือ่สงัคม 

- 

14 นำยจกัรกฤศฏิ ์พำรำพนัธกุล กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรสรรหำ 
ค่ำตอบแทน และบรรษทัภบิำล 

- 

15 น.ส. ชุณหจติ สงัขใ์หม ่ กรรมกำร และกรรมกำรก ำกบัควำมเสีย่ง - 

16 นำงปำนทพิย ์ศรพีมิล กรรมกำร และกรรมกำรก ำกบัควำมเสีย่ง - 

17 นำยอำทติย ์นนัทวทิยำ กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร กรรมกำรเทคโนโลย ี
และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

- 
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2.1.11 การก ากบัดแูลกิจการ  

บรษิัทฯ ซึ่งเป็นบรษิัทแม่ของกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิเอสซบี ีเอกซ์ (“กลุ่มเอสซีบี เอกซ์”) มุ่งมัน่ที่จะ

รกัษำมำตรฐำนสงูสดุในกำรก ำกบัดแูลกจิกำร โดยบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัอย่ำงยิง่ในกำรด ำเนินธุรกจิตำมหลกักำร

ก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีนอกเหนือจำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย และกฎเกณฑห์รอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนิน

ธุรกจิ และกำรเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงค์ที่จะยกระดบักำร

บรหิำรจดักำรของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิำพ โปร่งใส เป็นธรรมกบัทุกฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง  สำมำรถสรำ้งควำมเชื่อมัน่

ให้แก่ผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ำย รวมถึงเพิม่ศกัยภำพในกำรแข่งขนัให้แก่บรษิัทฯ ภำยใต้กรอบจรยิธรรมและควำม

รบัผดิชอบต่อสงัคม อนัจะน ำใหบ้รษิทัฯ และสงัคมเตบิโตไปดว้ยกนัอย่ำงยัง่ยนื ทัง้นี้ บรษิทัฯ ก ำหนดใหน้โยบำย

กำรก ำกบัดูแลกจิกำรต้องได้รบัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อเป็นหลกัปฏบิตัใิหค้ณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร 

และพนักงำน โดยคณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรขึน้แนวทำงของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

และส ำนักงำน ก.ล.ต. ทัง้ยงัยดึหลกัปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดสี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 

และมกีำรน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ตีำมนโยบำยก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองธนำคำรฯ มำร่วมใชเ้ป็นแนวทำง

ประกอบดว้ย 

 
2.1.12 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

บรษิัทฯ ในฐำนะบรษิัทแม่ของธนำคำรไทยพำณิชย์และกลุ่มธุรกจิเทคโนโลยทีำงกำรเงนิเชื่อว่ำควำม

ยัง่ยนืเป็นมำกกว่ำกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงรบัผดิชอบ หำกคอืกำรเสรมิสรำ้งโอกำสและควำมเป็นไปไดท้ีเ่อือ้ใหธุ้รกจิ

และสงัคมได้มสี่วนร่วมสรำ้งผลกระทบเชงิบวกใหก้บัโลกนี้ โดยไม่ทิง้ใครไวข้ำ้งหลงัและใหค้นรุ่นต่อไปสำมำรถ

ด ำรงอยู่ไดอ้ย่ำงมคีุณภำพ  

ดว้ยควำมมุ่งมัน่ในกำรสนบัสนุนกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืบนรำกฐำนของกำรด ำเนินธุรกจิกำรเงนิกำรธนำคำรที่

บรูณำกำรแนวคดิดำ้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมำภบิำล หรอื ESG (Environmental, Social and Governance) 

ในกำรด ำเนินงำนมำนำนกว่ำศตวรรษ บรษิัทฯ จงึได้บูรณำกำรแนวทำงควำมยัง่ยนืเป็นส่วนส ำคญัของกลยุทธ์

องคก์ร และก ำหนดนโยบำยควำมยัง่ยนื (“นโยบำย”) ฉบบันี้ขึน้ส ำหรบัเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่ม

เอสซบี ีเอกซ์ โดยให้ควำมส ำคญักบักำรเติบโตอย่ำงทัว่ถึงและยัง่ยนื  (Inclusive Growth) รวมถึงกำรสนับสนุน

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยัง่ยืนขององค์กำรสหประชำชำติ (United Nations Sustainable Development Goals: 

SDGs) เพื่อมุ่งสูว่สิยัทศัน์กำรเป็น The Most Admired Financial Technology Group in ASEAN  

 
2.1.13 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง โดยก ำหนดให้

คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจหน้ำที่ซึ่งรวมถึงกำรสอบทำนให้บรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยใน ( Internal 

Control) ทีเ่หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิ และมปีระสทิธผิล โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 เมื่อ
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วนัที ่28 ตุลำคม 2564 ไดม้มีตพิจิำรณำอนุมตักิฎบตัร นโยบำย และแนวทำงปฏบิตัต่ิำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบกำร

ควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ โดยกฎบตัร นโยบำย และแนวทำงปฏิบตัิดงักล่ำวนั ้น 

เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนักบักฎบตัร นโยบำย และแนวทำงปฏบิตัต่ิำงๆ ของธนำคำรฯ ซึง่ธนำคำรฯ ไดใ้ชป้ฏบิตัิ

มำโดยตลอด เพื่อใหบ้รษิทัฯ และธนำคำรฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ป็นมำตรฐำนเดยีวกนัและมคีวำมเพยีงพอ

เหมำะสม   

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและบริหำรจดักำรบรษิทัย่อย และ บรษิทัร่วม 

เพื่อก ำหนดมำตรกำรและกลไกทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อให้บรษิัทฯ สำมำรถติดตำม ก ำกบัดูแล และบรหิำร

จดักำรกจิกำรของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม รวมถงึกำรตดิตำมดูแลใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมกีำรปฏบิตัติำม

มำตรกำรและกลไกต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ ได้เสมอืนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของบรษิัทฯ และเป็นไปตำมนโยบำยของ

บรษิทัฯ ซึง่รวมถงึกำรแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำรและผูบ้รหิำรในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมอย่ำงน้อย

ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิัทย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่ำว และมกีำรก ำหนดคุณสมบตัิ ตลอดจน

ขอบเขตหน้ำที่ของกรรมกำรและผู้บรหิำรที่จะได้รบักำรแต่งตัง้ไว้อย่ำงชดัเจน อย่ำงไรกด็ ีกำรด ำเนินกำรตำม

นโยบำยดงักล่ำวอำจขึ้นอยู่กบัสดัส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ควำมเห็นชอบของผู้ร่วมลงทุนในอนำคต และ

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

นอกจำกนี้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่28 ตุลำคม 2564 ไดป้ระเมนิควำม

เพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยพจิำรณำจำกแบบประเมนิ

ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ควบคู่กบัแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร

ควบคุมภำยในของธนำคำรฯ ประกอบกบักำรซกัถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยตรวจสอบ และพิจำรณำ

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ และธนำคำรฯ ซึ่งได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแบบ

ประเมินดงักล่ำวในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 28 ตุลำคม 2564 เพื่อพิจำรณำ

ระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในดำ้นต่ำงๆ 5 องคป์ระกอบดงันี้ 

1) กำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment) 

2) กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 

3) กำรควบคุมกำรปฏบิตังิำน (Control Activities) 

4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มลู (Information and Communication) 

5) ระบบกำรตดิตำม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัฯ มกีำรวำงระบบกำรควบคุมภำยใน กำรก ำหนดขัน้ตอนกำร

ด ำเนินงำน กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกำรก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ ทีเ่หมำะสม โดยบรษิทัฯ มกีำรก ำหนดมำตรกำร

และกลไกทัง้ทำงตรงและทำงออ้มเพื่อใหส้ำมำรถก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไป

ตำมเป้ำหมำย วตัถุประสงค ์กฎหมำย ขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและเพยีงพอจะท ำใหเ้ชื่อมัน่
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ไดว้่ำบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีะบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในทีเ่หมำะสมและเพยีงพอกบัขนำด

ของกจิกำร สำมำรถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจำกกำรทุจรติ สูญหำย หรอืกำรน ำไปใช้โดย

บุคคลทีไ่ม่มอี ำนำจหน้ำที ่และช่วยใหก้ำรท ำบญัชแีละรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวำมถูก

ต้อง เปิดเผยขอ้มูลอย่ำงครบถ้วน เพยีงพอ และน่ำเชื่อถอื ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้กีำรตดิตำมดูแลใหบ้รษิทั

ย่อยมกีำรปฏบิตัติำมมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ ของระบบทีก่ ำหนดไวเ้สมอืนเป็นหน่วยงำนของบรษิทัฯ เอง เช่น 

ระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบบรหิำรควำมเสีย่ง นอกจำกนี้ ยงัก ำหนดให้มกีำรติดตำมดูแลบรษิัทย่อยให้

ปฏบิตัติำมนโยบำยของบรษิทัฯ รวมทัง้กฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนมกีำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผู้ลงทุนตำม

รอบระยะเวลำและเมื่อมเีหตุกำรณ์ส ำคญั อย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง ชดัเจน และเพยีงพอต่อกำรตดัสนิใจลงทุน 

ส ำหรบัธนำคำรฯ ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ นัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบของ

บรษิทัฯ มคีวำมเหน็ว่ำธนำคำรฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมและเพยีงพอกบัขนำดของกจิกำร สำมำรถ

ป้องกนัทรพัยส์นิของธนำคำรฯ จำกกำรทุจรติ สญูหำย หรอืกำรน ำไปใชโ้ดยบุคคลทีไ่ม่มอี ำนำจหน้ำที ่และช่วยให้

กำรท ำบญัชแีละรำยงำนทำงกำรเงนิของธนำคำรฯ มคีวำมถูกต้อง เปิดเผยขอ้มูลอย่ำงครบถ้วน เพยีงพอ และ

น่ำเชื่อถอื ทัง้นี้ธนำคำรฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมหลกัควำมซื่อตรง และรกัษำจรรยำบรรณ

ในกำรด ำเนินงำน และมกีำรก ำหนดนโยบำยที่เกีย่วขอ้งในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ธนำคำรฯ ยงัมี

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในทีข่ ึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในองคก์รตำมแผนงำน

อย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง มกีำรก ำหนดกรอบและนโยบำย รวมทัง้

แนวทำงกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมซึง่ครอบคลุมควำมเสีย่งทีส่ ำคญัของธนำคำรฯ เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ได้

ว่ำระดบัควำมเสีย่งขององคก์รอยู่ในระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได้ 

 
2.1.14 รายการระหวา่งกนั  

เนื่องจำกบรษิทัฯ ไดร้บักำรจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่15 กนัยำยน 2564 จงึยงัไม่มกีำรประกอบธุรกจิเป็นของ
ตนเอง ดงันัน้ จงึยงัไม่มรีำยกำรระหว่ำงกนัทีม่นีัยส ำคญัทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลำตัง้แต่ก่อตัง้บริษทัฯ จนถงึวนัที ่
30 กนัยำยน 2564 

 
2.1.15 ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั  

เน่ืองจำกบรษิทัฯ เพิง่ถูกจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่15 กนัยำยน 2564 สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ยงัไม่มผีลกำรด ำเนินงำน
หรอืรำยได้แต่อย่ำงใด อย่ำงไรกด็ี ภำยหลงักำรปรบัโครงสร้ำงกำรถือหุ้นแล้วเสรจ็ หำกบรษิทัฯ สำมำรถซือ้หุน้
ของธนำคำรฯ จำกผูถ้อืหุน้เดมิไดท้ัง้หมด ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตำม
โครงสร้ำงใหม่ส ำหรบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 - 2563 และส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุด
วนัที ่30 กนัยำยน 2564 จะไม่แตกต่ำงอย่ำงมนียัส ำคญักบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของธนำคำรฯ 
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2.1.16 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  

บรษิทัฯ ถูกจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่15 กนัยำยน 2564 เพื่อด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้
ของธนำคำรฯ ส่งผลให ้ณ วนัทีบ่รษิทัฯ ยื่นแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่พรอ้มกบักำรท ำค ำ
เสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ดมิของบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และกำรจดักำร (“แบบ 69/247-1”) ต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. นัน้ บรษิทัฯ มงีบกำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่15 กนัยำยน 2564 (วนัทีจ่ดทะเบยีน
จดัตัง้บรษิทั) ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ซึง่ยงัไม่สำมำรถสะทอ้นและใชป้ระกอบกำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน
และฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ได ้

บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีกำร
ประกอบธุรกจิอย่ำงมนีัยส ำคญัเป็นของตนเอง ทัง้นี้ ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของธนำคำรฯ 
โดยแลกเปลีย่นกบัหลกัทรพัยป์ระเภทเดยีวกนัของบรษิทัฯ ในอตัรำกำรแลกหลกัทรพัยท์ีเ่ท่ำกบั 1 หุน้สำมญัของ
ธนำคำรฯ ต่อ 1 หุ้นสำมญัของบริษัทฯธนำคำรฯ จะมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ 
ควบคู่ไปกบั Auto X และ Card X ในกรณีที่บรษิทัฯ สำมำรถซื้อหุน้ของธนำคำรฯ ได้ครบร้อยละ 100 ของหุน้ที่
ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของธนำคำรฯ ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะ
ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรฯ ก่อนกำรปรบั
โครงสรำ้งกำรถอืหุน้  

ดงันัน้ ค ำอธบิำยของฝ่ำยจดักำรเกีย่วกบัฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ จะอำ้งองิ
มำจำกฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรฯ ตำมงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2561 31 ธนัวำคม 2562 และ 31 ธนัวำคม 2563 และส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564 และ
ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2563 และ 2564 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนควรศกึษำขอ้มูลกำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝ่ำยจดักำรในส่วนนี้ ประกอบกบัขอ้มูลใน 
“ส่วนที ่1 หวัขอ้ 3.15 ขอ้มูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั” และงบกำรเงนิของธนำคำรฯ และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ
ทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีป่รำกฏในเอกสำรแนบของแบบ 69/247-1 ฉบบันี้ 
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2.2 ข้อมูลสรปุของบริษทัจดทะเบียนท่ีถกูเสนอซ้ือหลกัทรพัย ์ 
 

2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

วิสยัทศัน์ 

เป็น “ธนำคำรที่น่ำชื่นชมที่สุด” หรือ “The Most Admired Bank” โดยธนำคำรฯ ได้ก ำหนดเป้ำหมำย
ส ำหรบัผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่มไวอ้ย่ำงชดัเจน ดงันี้ 

1) ลกูคำ้ (Customers): ธนำคำรฯ เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงกำรเงนิทีล่กูคำ้เลอืก (Most PREFERRED Partner) 

2) พนกังำน (Employees): ธนำคำรฯ เป็นองคก์รทีห่่วงใยพนกังำน (Most CARING Employer) 

3) ผู้ถือหุ้น (Shareholders): ธนำคำรฯ เป็นองค์กรที่ให้ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนอย่ำงยัง่ยืน  (Most 
SUSTAINABLE RETURN Company) 

4) สังคมและสิ่งแวดล้อม  (Society and Environment): ธนำคำรฯ เป็นองค์กรที่ร ับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดลอ้มมำกทีส่ดุ (Most RESPONSIBLE Corporate Citizen) 

5) หน่วยงำนก ำกับดูแล (Regulators): ธนำคำรฯ เป็นองค์กรที่ด ำเนินธุรกิจอย่ำงรัดกุม  (Most PRUDENT 
Bank) 

 

แผนกลยุทธ ์

ธุรกจิธนำคำรยงัคงเผชญิกบัควำมทำ้ทำยทีเ่พิม่ควำมรุนแรงขึน้เรื่อยๆ ควำมกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยที ำ
ใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงฉบัพลนั (Disruption) จำกรอบดำ้น รำยไดค้่ำธรรมเนียมธนำคำรมแีนวโน้มลดลงจำก
กำรแข่งขนั และกฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวดขึน้จำกผูก้ ำกบัดูแล ท ำใหบ้รบิทในกำรด ำเนินธุรกจิธนำคำรไม่เหมอืนเดมิอกี
ต่อไป โครงสร้ำงรำยได้ และผลตอบแทนของธุรกจิธนำคำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก ซึ่งถือเป็นควำมปกติใน
รปูแบบใหม่ทีผู่ป้ระกอบธุรกจิในปัจจุบนัจ ำเป็นตอ้งปรบัตวั  

ด้วยควำมมุ่งมัน่ที่จะเป็นบรษิัทเทคโนโลยทีี่ให้บรกิำรทำงกำรเงิน  ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ธนำคำรฯได้
ปรบัเปลี่ยนวถิีกำรด ำเนินธุรกจิโดยให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงและพฒันำศกัยภำพด้ำนเทคโนโลยขีององค์กร
เพื่อให้ทันกับกระแสควำมต้องกำรในรูปแบบใหม่ผ่ำนกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีภำยใต้โครงกำร SCB 
Transformation  ธนำคำรฯ ไดน้ ำเสนอแพลตฟอรม์ทีต่อบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้โดยยดึควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้เป็นส ำคญั  ใชเ้ทคโนโลยใีนกำรสรำ้งประสบกำรณ์ทีด่ทีีสุ่ดส ำหรบัลูกคำ้ ซึง่จะท ำใหล้กูคำ้รูส้กึผูกพนักบักำร
ใชบ้รกิำรของธนำคำรฯ และเหน็ว่ำกำรเขำ้ใชแ้พลตฟอรม์ของธนำคำรฯ มคีวำมสะดวก มปีระโยชน์และเป็นส่วน
ส ำคญัในชวีติประจ ำวนัของลูกค้ำ ซึ่งจะท ำให้ธนำคำรฯ สำมำรถเติบโตอย่ำงยัง่ยนืและสร้ำงโอกำสส ำหรบักำร
เตบิโตของธนำคำรฯ ในอนำคต 
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ทัง้นี้ กำรเกดิขึน้ของเทคโนโลยดีจิทิลัเอื้อใหธ้นำคำรฯ สำมำรถระบุควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดท้นัทแีละ
น ำเสนอผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้ำอย่ำงเฉพำะเจำะจง จำกกำรที่ลูกค้ำมีกำรท ำธุรกรรมผ่ำน
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์มำกขึ้น ท ำให้ธนำคำรฯ เข้ำถึงข้อมูลที่มำกขึ้น สำมำรถเข้ำใจถึงพฤติกรรมและ
ควำมชอบของลูกค้ำมำกขึ้น และยงัสำมำรถให้บริกำรลูกค้ำได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นจ ำนวนมำกนี้
กลำยเป็นปัจจยัต่อเนื่องทีช่่วยใหปั้ญญำประดษิฐแ์ละ Machine Learning มศีกัยภำพสงูขึน้อย่ำงมำก ช่วยใหเ้ขำ้ใจ
และรูใ้จผูบ้รโิภคมำกขึน้ และเชื่อว่ำจะสง่ผลใหโ้มเดลธุรกจิและกำรใหบ้ริกำรลกูคำ้ในอนำคตมกีำรเปลีย่นแปลงไป
อย่ำงมำก ธนำคำรฯ จะสำมำรถคำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดล่้วงหน้ำเป็นกำรเสรมิสรำ้งประสบกำรณ์ของ
ลูกค้ำได้ด ีก้ำวไปสู่กำรเป็นคู่คดิทำงกำรเงนิให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งหมำยควำมว่ำธนำคำรฯ จะต้องมกีำรลงทุนพฒันำ
เทคโนโลยอีย่ำงต่อเนื่องและปรบัตวัใหท้นักบัพฤตกิรรมของลกูคำ้ทีเ่ปลีย่นไปอย่ำงรวดเรว็ 

 

กลยุทธห์ลกัของธนำคำรฯ ซึง่เป็นธุรกจิหลกัของกลุ่มฯจะมุ่งเน้นในเรื่องกำรปรบัเปลีย่นรูปแบบกำรท ำ
ธุรกจิ กำรลดต้นทุนธุรกจิ และกำรวเิครำะห์และปรบัเปลี่ยนพอร์ตโฟลโิอธุรกจิ ทัง้นี้เพื่อควำมยัง่ยนืของธุรกิจ
ธนำคำรในระยะยำว 

1) ปรบัเปล่ียนรปูแบบการท าธุรกิจ: เพื่อให้ตรงกบักระแสควำมต้องกำรของธุรกจิ เช่น กำรพฒันำธนำคำร
ดจิทิลัใหม้ศีกัยภำพเพิม่ขึน้ต่อไป กำรปรบัปรุงรูปแบบกำรใหบ้รกิำรผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ กำรปรบัเปลีย่น
รูปแบบหรือวิธีกำรท ำกำรตลำดและกำรบริหำรลูกค้ำธนำคำรฯ และกำรปรบัปรุงผลิตภัณฑ์และบริกำรที่
ธนำคำรฯ น ำเสนอ 

2) ปรบัลดต้นทุนของธนาคาร: เพื่อใหเ้หมำะสมกบัยุคปัจจุบนั ซึง่กำรลดต้นทุนลงจะช่วยใหธุ้รกจิธนำคำรฯ
ด ำรงอยู่อย่ำงยัง่ยนืต่อไปโดยไม่เป็นภำระต่อผูใ้ชบ้รกิำร 

3) สรา้งสมดลุของธรุกิจผา่น portfolio optimization: เพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสมของพอรต์โฟลโิอสนิเชื่อของ
ธนำคำรทัง้ในดำ้นควำมเสีย่ง ผลตอบแทน และควำมยัง่ยนืของธุรกจิธนำคำรในระยะยำว 

4) การเติบโตธุรกิจ: โดยธนำคำรยงัคงมุ่งมัน่ที่จะเติบโตธุรกจิบรหิำรควำมมัง่คัง่  และธุรกจิประกนัชวีติ ซึ่ง
ธนำคำรฯ ไดส้รำ้งแฟลตฟอรม์ธุรกจิขึน้ และไดร้่วมมอืกบัพนัธมติรธุรกจิอย่ำงแขง็แรงในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ 

อย่ำงไรกด็เีนื่องจำกบรบิทของธุรกรรมทำงกำรเงนิในปัจจุบนัไดม้กีำรเปลีย่นแปลงไปอย่ำงมนีัยส ำคญั 
สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไปอย่ำงรวดเรว็ ธุรกจิธนำคำรพำณิชยท์ีย่งัคงอยู่ในรปูแบบเดมิทีเ่ป็น
แบบครบวงจร (Universal Banking) จงึมขีอ้จ ำกดัในกำรแข่งขนั ส่งผลให้ธุรกจิกำรเงนิในรูปแบบใหม่ๆ ภำยใต้
ธนำคำรฯ ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงคล่องตวั กำรปรบัโครงสร้ำงกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิในช่วงนี้จงึมคีวำม
จ ำเป็นอย่ำงยิง่ต่อกำรประกอบธุรกจิของธนำคำรฯ ในอนำคต เพื่อใหเ้ขำ้กบัวถิธีุรกจิใหม่และกลุ่มเป้ำหมำยของแต่
ละธุรกจิ ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิประสทิธภิำพและควำมคล่องตวัสงูสดุของธุรกจิกำรเงนิและธนำคำรฯ ดงันัน้ เพื่อควำม
ยัง่ยนืของธุรกจิในระยะยำว รวมถงึโอกำสและศกัยภำพในกำรเตบิโตของธุรกจิในหลำยๆ ดำ้น ธนำคำรฯ มจีงึแผน
ทีจ่ะโอนยำ้ยธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มหีลกัประกนั รวมถงึบรษิทัย่อยอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บั
อนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2564 โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรบั
โครงสรำ้งของกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ 
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กำรปรบัโครงสรำ้งกจิกำรจะท ำใหก้ลุ่มธนำคำรฯ มคีวำมคล่องตวัในกำรขยำยธุรกจิไปยงัธุรกจิอื่นๆ โดย
กำรมทีมีบรหิำรจดักำรแยกแต่ละธุรกจิโดยเฉพำะ และเป็นอสิระจำกกนั จะช่วยเพิม่ควำมคล่องตวัในกำรตดัสนิใจ
ในแต่ละธุรกจิ มโีอกำสในกำรหำเงนิทุนไดด้ว้ยตนเอง มคีวำมสำมำรถในกำรดงึดดูทรพัยำกรบุคคล และเพิม่ควำม
ชดัเจนในกำรท ำธุรกจิตำมทีไ่ดก้ล่ำวในวตัถุประสงคข์องกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และกำรจดักำรของธนำคำรฯ 

นอกจำกกลยุทธข์ำ้งต้นแล้ว ธนำคำรฯ ยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะเสรมิสร้ำงบุคลำกรและวฒันธรรมองค์กรอย่ำง
ต่อเนื่อง ควบคู่ไปกบักำรปฏบิตัติำมแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม  

 
ทัง้นี้ ในช่วง 9 เดอืนทีผ่่ำนมำธนำคำรฯ และบรษิทัย่อยไดม้พีฒันำกำรทีส่ ำคญัดงันี้  

มกรำคม - บรษิทั เอสซบี ีเทนเอกซ์ จ ำกดั ด ำเนินกำรจดัตัง้บรษิทัย่อยแห่งใหม ่ในชือ่บรษิทั โทเคน เอกซ์ 
จ ำกดั เพือ่ประกอบธุรกจิผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคนดจิทิลั (ICO Portal) 

- ปัจจุบนับรษิทั โทเคน เอกซ์ จ ำกดั ไดร้บัใบอนุญำต ICO Portal จำกส ำนกังำน ก.ล.ต.แลว้โดย
อยู่ระหว่ำงกำรเปิดใช้ใบอนุญำตและพฒันำระบบงำนต่ำงๆ เพื่อให้พร้อมให้บริกำรอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ และคำดว่ำจะสำมำรถเปิดใช้ใบอนุญำต ICO Portal หลงัจำกกำรเขำ้ตรวจของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ไดภ้ำยในไตรมำส 1 ปี 2565 

กุมภำพนัธ ์ - บรษิัท เอสซีบ ีเทนเอกซ์ จ ำกดั สร้ำงธุรกจิร่วมกบั “ดจิทิลั เฮลท์ เวนเจอร์” (Digital Health 
Venture) บรษิทัในเครอืโรงพยำบำลสมติเิวช เปิดตวั “SkinX” (สกนิเอกซ์) แพลตฟอรม์เดยีวที่
รวมแพทย์ผวิหนังเฉพำะทำงจำกโรงพยำบำลและคลนิิกผวิหนังชัน้น ำของเมอืงไทย ใหบ้รกิำร
ดำ้นกำรปรกึษำปัญหำผวิหนงัออนไลน์ครบวงจรแห่งแรกของประเทศ 

มนีำคม - บรษิทั เอสซบี ีเทนเอกซ์ จ ำกดั ประกำศร่วมลงทุนใน “Anchorage” แพลตฟอร์มรบัฝำกสกุล
เงนิดจิทิลัแก่นกัลงทุนสถำบนั รำยแรกของสหรฐัฯ 

เมษำยน - ธนำคำร ไทยพำณิชย์ ร่วมมอืกบั บรษิทั ไอร่ำ แอนด์ ไอฟุล จ ำกดั (มหำชน) ผูใ้หบ้รกิำรบตัร
กดเงนิสด A money พฒันำช่องทำงกำรใหบ้รกิำรใหมบ่น A money Application โดยสนบัสนุน
บริกำร SCB API เพื่อเชื่อมโยงช่องทำงรับ-ส่งค ำสัง่ในกำรด ำเนินกำรไปยงัธนำคำรไทย
พำณชิย ์ซึง่ท ำหน้ำทีเ่ป็นตวักลำงโอนเงนิไปยงัปลำยทำงแบบเรยีลไทม์ 

- บรษิัท เอสซีบ ีเทนเอกซ์ จ ำกดั ประกำศร่วมลงทุนใน “Darwinbox” แพลตฟอร์มช่วยบรหิำร
จดักำรทรพัยำกรบุคคลส ำหรบัองคก์ร 

พฤษภำคม - ธนำคำร ไทยพำณิชย์ เปิดให้บรกิำรรบัและส่งเงนิโอนระหว่ำงประเทศผ่ำนเบอร์มอืถือด้วย
ระบบพรอ้มเพย ์อนิเตอรเ์นชนัแนล บน SCB EASY App 

- ธนำคำร ไทยพำณชิย ์เปิดตวัสนิเชือ่หมนุเวยีน “ShopJai” (ชอบใจ) บรกิำรวงเงนิส ำรองเพือ่ใช้
จ่ำย ช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรที่ร้ำนค้ำชัน้น ำที่ร่วมรำยกำร ในรูปแบบบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Virtual Card) โดยร่วมกบั “เซน็ทรลั เจด ีฟินเทค” ผูใ้หบ้รกิำรแอปพลเิคชนั Dolfin 

มถุินำยน - บรษิทั เอสซบี ีเทนเอกซ์ จ ำกดั ประกำศลงทุนใน กลุ่มธุรกจิแฟลช (Flash Group) ผูใ้หบ้รกิำร
ดำ้น E-commerce สญัชำตไิทยแบบครบวงจร และ บรษิทั ซนัเดย์ อนิส์ โฮลดิ้ง (Sunday Ins 
Holding) บรษิทัแมข่อง “เคเอสเค ประกนัภยั” บรษิทัประกนัภยัทีเ่ตบิโตแบบกำ้วกระโดด 

- บรษิทั เอสซบี ีอบำคสั จ ำกดั ร่วมกบับรษิทั แมกซ์ โซลชูนั เซอรว์สิ จ ำกดั บรษิทัในเครอืพทีจี ี
เปิดตวัสทิธปิระโยชน์ใหม่ล่ำสุดส ำหรบัสมำชกิ PT Max Card ผ่ำนแอปพลเิคชัน่ “เงนิทนัเดอ้” 
ซึง่เป็นแอปพลเิคชัน่ใหบ้รกิำรสนิเชือ่โดยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 

- บรษิทั เพอร์เพลิ เวนเจอร์ส จ ำกดั ผูพ้ฒันำและใหบ้รกิำร โรบนิฮูด้ (Robinhood) แพลตฟอรม์
ฟู้ดเดลเิวอร ีเปิดตวั “โรบนิฮูด้ ไรเดอร ์แอปพลเิคชนั” แพลตฟอรม์ใหมส่ ำหรบัคนส่งอำหำร 
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- ธนำคำร ไทยพำณิชย์ พฒันำรูปแบบกำรบรกิำรใหม่ ไดแ้ก่ FX Online on mobile ทีช่่วยใหผู้้
น ำเขำ้-ส่งออกบรหิำรจดักำรอตัรำแลกเปลีย่นไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพสูงสุด สำมำรถท ำรำยกำร
ซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศแบบเรยีลไทมผ์่ำนโทรศพัทม์อืถอื 

กรกฎำคม - บริษัท เอสซีบี เทนเอกซ์ จ ำกัด ประกำศร่วมลงทุนในยูนิคอร์นระดับโลก “Fireblocks” 
แพลตฟอรม์ผูใ้หบ้รกิำรเทคโนโลยสี ำหรบักำรดูแลควำมปลอดภยัสนิทรพัย์ดจิทิลั และลงทุนใน
สตำร์ทอพัดำวรุ่ง “APE BOARD” แพลตฟอร์มดจิทิลัส ำหรบัติดตำมขอ้มูลและบรหิำรจดักำร
กำรลงทุนใน Digital Asset ส่วนบุคคล 

- ธนำคำร ไทยพำณิชย์ และ บรษิัท ดจิทิลั เวนเจอร์ส จ ำกดั ใช้จุดแขง็ทำงด้ำนเทคโนโลยต่ีอ
ยอดแนวคิด “รำยใหญ่ช่วยรำยเล็ก” ร่วมกนัพฒันำ PayZave แพลตฟอร์มดิจิทลัแรกของ
ประเทศไทย ทีเ่ปิดใหคู้่คำ้สำมำรถด ำเนินกำรรบั-จ่ำยค่ำสนิค้ำระหว่ำงกนัทนัทโีดยไม่ต้องรอ
เครดติเทอม 

สงิหำคม - บรษิทั เอสซบี ีอบำคสั จ ำกดั ผูใ้หบ้รกิำร “เงนิทนัเดอ้” แอปพลเิคชัน่บรกิำรสนิเชือ่ ร่วมมอืกบั 
foodpanda (ฟู้ดแพนด้ำ) ผู้น ำด้ำนกำรให้บริกำรสัง่ซื้อและจัดส่งอำหำรเดลิเวอรี่ผ่ ำน
แอปพลเิคชัน่ในภมูภิำคเอเชยี เปิดตวั “เงนิทุนเพือ่ไรเดอรฟู้์ดแพนดำ้” สนบัสนุนควำมตอ้งกำร
เงนิสนิเชือ่ของไรเดอรฟู้ดแพนดำ้ 

กนัยำยน - ธนำคำร ไทยพำณิชย ์ประกำศแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิไทยพำณิชย์ และ 
จดัตัง้ “ยำนแม่” ภำยใต้ชื่อ เอสซบี ีเอกซ์ เพื่อเพิม่ควำมคล่องตวัและขดีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนั มุ่งสู่กลุ่มบรษิทัเทคโนโลยกีำรเงนิระดบัภูมภิำค สรำ้งบรษิทัสู่หลำกธุรกจิกำรเงนิและ
แพลตฟอรม์  

- เขำ้ท ำลงนำมในสญัญำร่วมทุนระหว่ำงธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั แอด
วำนซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน) ในกำรจดัตัง้บรษิทัภำยใตช้ือ่ บรษิทั เอไอเอสซบี ีจ ำกดั 
ในกำรประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นสนิเชือ่ผ่ำนดจิทิลัแพลตฟอรม์ 

- ประกำศควำมร่วมมอืระหว่ำงกลุ่มธนำคำรไทยพำณิชย์และกลุ่มเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ในกำร
จดัตัง้กองทุน Venture Capital เพือ่กำรลงทุนในธุรกจิเทคโนโลยทีำงกำรเงนิ 

 
 

2.2.2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

ในปัจจุบนัธนำคำรฯ ใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิทีค่รบวงจรชัน้น ำของประเทศ น ำเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิำรที่

หลำกหลำยเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกคำ้ทุกกลุ่ม ธนำคำรฯ มเีครอืข่ำยกำรใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิใน

ประเทศทีก่วำ้งขวำง นอกเหนือจำกกำรใหบ้รกิำรหลกั ซึง่ไดแ้ก่ บรกิำรเงนิรบัฝำกและธุรกรรมทีเ่กีย่วกบักำรให้

สนิเชื่อ ธนำคำรฯ ยงัมบีรกิำรทีห่ลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในแต่ละกลุ่ม โดยส ำหรบัลกูคำ้

บุคคล ธนำคำรฯ ใหบ้รกิำรสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั สนิเชื่อสว่นบุคคล สนิเชื่อเช่ำซือ้รถยนต ์บตัรเดบติ บรกิำรโอนเงนิทัง้

ในประเทศและต่ำงประเทศ บรกิำรแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ รวมถงึผลติภณัฑเ์พื่อกำรลงทุนและกำรประกนั 

ส ำหรบัลูกคำ้ธุรกจิขนำดใหญ่และลูกคำ้ธุรกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ธนำคำรฯ ใหบ้รกิำรบรหิำรเงนิเพื่อธุรกจิ 

ผลติภณัฑส์นิเชื่อธุรกจิ ผลติภณัฑส์นิเชื่อกำรคำ้ต่ำงประเทศ ผลติภณัฑบ์รหิำรเงนิ ผลติภณัฑท์ำงตลำดตรำสำร

หนี้และตลำดทุน บรกิำรทีป่รกึษำทำงกำรเงนิวำณิชธนกจิ รวมถงึบรกิำรทำงกำรเงนิอื่น ๆ นอกจำกนี้ธนำคำรฯ มี
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บริษัทในเครือที่ส ำคญั ซึ่งให้บริกำรทำงกำรเงินเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะของลูกค้ำ ได้แก่ บริษัท

หลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จ ำกดั และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ไทยพำณิชย ์จ ำกดั  

นอกจำกนี้ กำรร่วมทุนกบัจูเลยีส แบร ์(Julius Baer Group LTD) ซึง่เป็นกลุ่มธุรกจิบรกิำรธนบดธีนกจิ

ชัน้น ำจำกประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ยงัช่วยเพิม่คุณค่ำและยกระดบักำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำรควำมมัง่คัง่แก่กลุ่ม

ลกูคำ้ผูม้คีวำมมัง่คัง่ระดบัสงู กำรผนึกก ำลงัร่วมกนัระหว่ำงบรษิทัในเครอืเหล่ำนี้จะเป็นสว่นส ำคญัทีช่่วยขบัเคลื่อน

และน ำพำธนำคำรฯ ใหก้ลำยเป็นธนำคำรฯ แห่งอนำคตทีต่อบโจทยค์วำมต้องกำรของลูกคำ้ทีม่กีำรเปลีย่นแปลง

อย่ำงรวดเรว็ไดอ้ย่ำงฉบัพลนัและยัง่ยนื 

ในปี 2562 ธนำคำรฯ ไดท้ ำสญัญำเป็นพนัธมติรกบักลุ่มเอฟดบับลวิด ี(FWD Group Financial Services 
Pte. Ltd.) ซึง่มคีวำมสำมำรถทีโ่ดดเด่นในดำ้นกำรออกแบบผลติภณัฑท์ีส่รำ้งสรรค ์และตรงใจลูกคำ้โดยธนำคำรฯ 
จะเสนอขำยผลติภณัฑป์ระกนัชวีติของเอฟดบับลวิดใีหแ้ก่ลูกคำ้ของธนำคำรฯ ผ่ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยต่ำงๆ 
ของธนำคำรฯ และในปี 2563 ธนำคำรฯ ไดด้ ำเนินธุรกจินำยหน้ำประกนัชวีติและประกนัวนิำศภยัผ่ำนบรษิทั ไทย
พำณิชย ์โพรเทค จ ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกจินำยหน้ำประกนัชวีติและประกนัวนิำศภยั เพื่อทีจ่ะบุกตลำดประกนัที่มี
กำรเจำะตลำดในระดบัล่ำง รวมถงึผสำนควำมร่วมมอืกบัพนัธมิตรทำงธุรกจิเพื่อเสรมิควำมแขง็แกร่งใหก้บัธุรกจิ
ประกนั สรำ้งควำมแตกต่ำง และคุณค่ำใหแ้ก่ลกูคำ้และสงัคมอย่ำงยัง่ยนื โดยมเีทคโนโลยดีจิทิลัเป็นตวัขบัเคลื่อน 

โครงสร้ำงรำยได้ของธนำคำรฯ มำจำก 3 กลุ่มธุรกจิหลกัได้แก่ กลุ่มลูกค้ำธุรกจิขนำดใหญ่ กลุ่มลูกคำ้ 
SME และกลุ่มลูกคำ้บุคคลและลูกคำ้ Wealth โดยในเกำ้เดอืนแรกปี 2564 รำยไดจ้ำกกลุ่มลูกคำ้บุคคลและลูกค้ำ 
Wealth มสีดัส่วนมำกกว่ำรอ้ยละ 50 ของรำยไดท้ัง้หมดของธนำคำรฯ ตำมดว้ยรำยไดจ้ำกกลุ่มลูกคำ้ธุรกจิขนำด
ใหญ่ และกลุ่มลูกคำ้ SME เนื่องจำกธนำคำรฯ มกีลยุทธท์ีมุ่่งเน้นรำยไดจ้ำกธุรกจิประกนัและกำรบรหิำรควำมมัง่
คัง่ ธนำคำรฯ คำดว่ำรำยไดจ้ำกกลุ่มลกูคำ้บุคคลและลกูคำ้ Wealth จะมสีดัสว่นสงูขึน้ต่อเนื่อง ตำรำงดำ้นล่ำงแสดง
โครงสรำ้งรำยไดข้องธนำคำรฯ จ ำแนกตำมกลุ่มลกูคำ้ 

โครงสร้างรายได้จ าแนกตามกลุ่ม
ลกูค้า (งบการเงินรวม) 

9 เดือนแรก  
ปี 2564 

2563 2562 2561 

ลกูคำ้ธุรกจิขนำดใหญ่  16% 19% 16% 20% 
ลกูคำ้ SME 14% 14% 11% 13% 
ลกูคำ้บุคคล และลกูคำ้ Wealth 55% 55% 48% 55% 
อื่น ๆ * 15% 12% 25% 12% 

*รวมบรหิำรกำรเงนิ กำรลงทุนตรำสำรทุน และบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีร่ำยไดไ้มไ่ดร้วมอยู่ในกลุ่มลกูคำ้ 

  
2.2.3 ปัจจยัความเส่ียง 

กำรที่ธนำคำรไทยพำณิชย์มผีลกำรด ำเนินงำนที่โดดเด่นอย่ำงต่อเนื่องในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ โดยมี

ขนำดสนิทรพัยแ์ละจ ำนวนลูกค้ำเพิม่ขึน้อย่ำงมำก รวมทัง้กำรด ำเนินธุรกจิทีม่คีวำมซบัซ้อนและมขีนำดใหญ่ขึน้ 

ธนำคำรฯ จงึต้องใหค้วำมส ำคญักบักำรเตบิโตทีย่ ัง่ยนื นอกจำกนี้ ควำมส ำเรจ็ของธนำคำรฯ ในช่วงทีผ่่ำนมำได้
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สรำ้งควำมคำดหวงัทีส่งูขึน้ใหก้บัลูกคำ้ ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วขอ้ง ดว้ยปัจจยัเหล่ำนี้ ธนำคำรฯ เชื่อว่ำควำมสำมำรถ

ในกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ยงัคงเป็นปัจจยัส ำคญัอย่ำงยิง่ส ำหรบักำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื และ

รกัษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของธนำคำรฯ  

กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรำ้งเสถยีรภำพระยะยำวในกำรด ำเนินธุรกจิ ใหเ้ป็นไป

ตำมเป้ำหมำยและระดบัควำมเสีย่งทีธ่นำคำรฯ รบัได ้ตลอดจนสำมำรถลดควำมเสีย่งจำกเหตุกำรณ์ขัน้วกิฤต หรอื

เหตุกำรณ์ที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ ธนำคำรฯ จึงมุ่งพฒันำและสร้ำงเสรมิควำมแขง็แกร่งให้กบัระบบกำรบรหิำร

จดักำรควำมเสีย่ง โดยเริม่ตัง้แต่กำรระบุประเภทควำมเสีย่ง กำรวดัควำมเสีย่ง กำรตดิตำมและควบคุมควำมเสีย่ง 

ตลอดจนกำรรำยงำนควำมเสีย่ง เพื่อให้ธนำคำรฯ มคีวำมพร้อม และสำมำรถรบัมอืกบัควำมเปลี่ยนแปลงทัง้ใน

ปัจจุบนัและอนำคตไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

ทัง้นี้ในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งธนำคำรฯ จะด ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรก ำหนดนโยบำย กรอบกำร

ปฏบิตังิำน และกระบวนกำรตรวจสอบ ร่วมกบักำรวำงรำกฐำนปลูกฝังวฒันธรรมองคก์รใหพ้นักงำนทุกคนมสีว่น

ร่วมในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยกำรสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจ และสรำ้งควำมรบัผดิชอบร่วมต่อองคก์ร 

2.2.3.1 ความเส่ียงส าคญัในการประกอบธรุกิจของธนาคาร 
1) ควำมเสีย่งจำกควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกจิ 

2) ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ 

3) ควำมเสีย่งดำ้นตลำด และควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ในบญัชเีพื่อกำรธนำคำร 

4) ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 

5) ควำมเสีย่งดำ้นกลยทุธ ์

6) ควำมเสีย่งดำ้นกำรด ำเนินงำน 

7) ควำมเสีย่งดำ้นชื่อเสยีง 

8) ควำมเสีย่งดำ้นบคุคล 

9) ควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลย ี

2.2.3.2 ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม ่
1) ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศทีส่ง่ผลต่อคุณภำพและกำรเตบิโตของสนิเชื่อเพื่อสนบัสนุน

กำรขยำยธุรกจิของลกูคำ้ 

2) ควำมเสีย่งดำ้นควำมมัน่คงปลอดภยัทำงไซเบอรจ์ำกกำรปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรด ำเนินธุรกจิทีพ่ึง่พำ

เทคโนโลยดีจิทิลัมำกยิง่ขึน้ 

3) ควำมเสีย่งจำกกำรใชข้อ้มลูอย่ำงไม่ถูกตอ้งจำกกำรเพิม่ขึน้ของกำรใชปั้ญญำประดษิฐแ์ละ Big Data อยำ่ง

แพร่หลำยในธุรกจิกำรเงนิ 

4) ควำมเสีย่งดำ้นภมูริฐัศำสตร ์

5) ควำมเสีย่งดำ้นโรคระบำด และโรคตดิต่อรำ้ยแรง 
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6) ควำมเสีย่งจำกภำวะฟองสบูจ่ำกสนิทรพัยใ์นตลำดเกดิใหม่ 

 
2.2.4 การวิจยัและพฒันา  

 
ธนำคำรฯ ตอ้งปฏบิตัติำมเกณฑข์องธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยจดัใหม้ ีRegulatory Sandbox ซึง่เป็น

กำรทดสอบกำรใหบ้รกิำรทีเ่กณฑก์ ำหนด ภำยในพืน้ทีห่รอืสภำพแวดลอ้มของกำรประกอบธุรกจิและกำรใหบ้รกิำร
ทีจ่ ำกดั เพื่อทดสอบบรกิำรทำงกำรเงนิหรอืนวตักรรม FinTech ทีธ่นำคำรฯ พฒันำ 

 
2.2.5 ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 
ทรัพย์สินถำวรหลักของธนำคำรฯ มีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และวันที่ 30 

กนัยำยน 2564 จ ำนวน 40,309 ล้ำนบำท และ 37,127 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสำมำรถพจิำรณำรำยละเอียด
ทรพัยส์นิในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ เพิม่เตมิไดใ้นสว่นที ่1 หวัขอ้ 3.5 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ 

 
2.2.6 โครงการในอนาคต  

ภำยหลงักำรโอนบรษิทัย่อยจำกธนำคำรฯ และกำรโอนธุรกจิบตัรเครดติและธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลทีไ่ม่
มีหลกัประกนัจำกธนำคำรฯ ตำมแผนกำรปรบัโครงสร้ำงกำรถือหุ้น ธนำคำรฯ จะยงัมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจ
ธนำคำรพำณิชย์ต่อไป โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องกำรปรบัเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำธุรกจิ กำรลดต้นทุนธุรกจิ และกำร
วเิครำะหแ์ละปรบัเปลีย่นพอรต์โฟลโิอธุรกจิ ทัง้นี้เพื่อควำมยัง่ยนืของธุรกจิธนำคำรในระยะยำว 

1. ปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรท ำธุรกจิ: เพื่อใหต้รงกบักระแสควำมตอ้งกำรของธุรกจิ เช่น กำรพฒันำธนำคำรดจิทิลั
ใหม้ศีกัยภำพเพิม่ขึน้ต่อไป กำรปรบัปรุงรปูแบบกำรใหบ้รกิำรผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ กำรปรบัเปลีย่นรูปแบบ
หรอืวธิกีำรท ำกำรตลำดและกำรบรหิำรลูกค้ำธนำคำรฯ และกำรปรบัปรุงผลติภณัฑ์และบรกิำรที่ธนำคำรฯ
น ำเสนอ 

2. ปรบัปรุงต้นทุนของธนำคำร: เพื่อให้เหมำะสมกบัยุคปัจจุบนั ซึ่งกำรลดต้นทุนลงจะช่วยให้ธุรกจิธนำคำรฯ
ด ำรงอยู่อย่ำงยัง่ยนืต่อไปโดยไม่เป็นภำระต่อผูใ้ชบ้รกิำร 

3. สร้ำงสมดุลของธุรกิจผ่ำน portfolio optimization: เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมของพอร์ตโฟลิโอสนิเชื่อของ
ธนำคำรทัง้ในดำ้น ควำมเสีย่ง ผลตอบแทน และควำมยัง่ยนืของธุรกจิธนำคำรในระยะยำว 

4. กำรเติบโตธุรกิจ: โดยธนำคำรยงัคงมุ่งมัน่ที่จะเติบโตธุรกิจบริหำรควำมมัง่คัง่  และธุรกิจประกนัชีวิต ซึ่ง
ธนำคำรฯ ไดส้รำ้งแฟลตฟอรม์ธุรกจิขึน้ และไดร้่วมมอืกบัพนัธมติรธุรกจิอย่ำงแขง็แรงในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ 

 

นอกจำกนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั SCBS ครัง้ที ่13/2564 ซึง่จดัประชุมเมื่อวนัที ่2 พฤศจกิำยน 
2564 ไดม้มีตอินุมตัใิห ้SCBS ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของธนำคำรฯ  เขำ้ท ำสญัญำซือ้หุน้ใน Bitkub Online จำกบรษิทั 
บทิคบั แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของ Bitkub Online คดิเป็น
มูลค่ำรวมประมำณ 17,850 ล้ำนบำท ทัง้นี้ กำรซื้อหุ้นดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของ
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หน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยธนำคำรฯ คำดว่ำธุรกรรมดงักล่ำวจะแลว้
เสรจ็ภำยในไตรมำสแรกของปี 2565 โดยมเีงื่อนไขว่ำผลกำรสอบทำนธุรกจิ (Due Diligence) ของ Bitkub Online 
ในส่วนทีเ่ป็นสำระส ำคญัตอ้งเป็นทีน่่ำพอใจ และคู่สญัญำไดป้ฏบิตัติำมเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญำซือ้ขำยหุน้ครบถว้น 
และกำรซือ้หุน้ดงักล่ำวไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  

ในปัจจุบนักำรลงทุนใน Bitkub Online ของ SCBS อยู่ระหว่ำงกำรสอบทำนธุรกจิ (Due Diligence) ซึ่ง
คำดว่ำจะแล้วเสร็จ และจะยื่นค ำขอกบั ธนำคำรแห่งประเทศไทยในกำรลงทุนใน Bitkub Online ภำยในเดือน
กุมภำพนัธ์ และ SCBS จะลงทุนใน Bitkub Online ได้กต่็อเมื่อธนำคำรแห่งประเทศไทยอนุมตัิแล้วเท่ำนัน้ หรอื
กำรลงทุน และ/หรอื กำรจดัตัง้บรษิทัอื่นๆ ทีอ่ำจเกดิในอนำคต ซึง่บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งต่อไป (บรษิัทฯ ธนำคำรฯ และ SCBS จะต้องด ำเนินกำรขออนุญำตจำกธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยในเรื่องต่ำงๆ ซึ่งได้แก่ กำรรวม Bitkub Online เขำ้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ กำรขอ
อนุญำตที่เกี่ยวข้องกับ Fintech Limit และกำรเข้ำลงทุนใน Bitkub Online ในสัดส่วนที่มำกกว่ำร้อยละ 10) 
นอกจำกนี้ SCBS จะด ำเนินกำรขออนุญำตทีเ่กีย่วขอ้งกบัส ำนักงำน ก.ล.ต. ต่อไปภำยหลงัจำกทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำก
ธนำคำรแห่งประเทศไทย (บริษัทฯ ธนำคำรฯ และ SCBS จะต้องด ำเนินกำรขออนุญำตต่ำงๆ จำกส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ซึง่ไดแ้ก่ กำรเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ Bitkub Online และกำรเปลีย่นแปลงกรรมกำรและผูบ้รหิำรของ 
Bitkub Online) 

 

2.2.7 ข้อพิพาททางกฎหมาย  

 ธนำคำรฯ ไม่มคีดขีอ้พพิำทซึง่ยงัไม่สิน้สุดและอำจกระทบดำ้นลบต่อสนิทรพัยข์องธนำคำรฯ ที่
มจี ำนวนทุนทรพัยส์งูกว่ำรอ้ยละ 5 ของสว่นผูถ้อืหุน้สทุธติำมงบกำรเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 

นอกจำกนี้ ในปี 2563 และในรอบ 9 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2564 ธนำคำรฯ ไม่ไดถู้กเปรยีบเทยีบ
ปรบัจำก 3 หน่วยงำนหลกัทำงกำร (ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.): ด้ำนตลำดเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.): ดำ้นตลำดทุน และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิกำร
ประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.): ดำ้นประกนัภยั) 
 

2.2.8 ข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่  เลขที ่9 ถนนรชัดำภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

ประเภทธุรกจิ  ธนำคำรพำณิชย ์ 

จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลตำมกฎหมำยว่ำดว้ย บรษิทัมหำชนจ ำกดั ทะเบยีนเลขที ่0107536000102 เมื่อวนัที ่19 
กุมภำพนัธ ์2536 
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โทรศพัท ์ 0-2544-1000  

Website  www.scb.co.th 

ศนูยบ์รกิำรลกูคำ้ 0-2777-7777 

ศนูยบ์รกิำรลกูคำ้ธุรกจิ 0-2722-2222 

 
2.2.9 ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 ธนำคำรฯ มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 70,000,000 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 3,417,316,123 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท และหุ้นบุรมิสทิธจิ ำนวน 3,582,638,877 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยเป็นทุนช ำระแล้วจ ำนวน 33,991,922 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
3,395,632,678 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท และหุน้บุรมิสทิธจิ ำนวน 3,559,520 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 
บำท 
 

โดยผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรก ณ วนัที ่6 ตุลำคม 2564 ซึง่เป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ครัง้ล่ำสดุมดีงันี้  

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

1 พระบำทสมเดจ็พระวชริเกลำ้เจำ้อยู่หวั 793,832,359 23.38 

2 กองทุนรวม วำยุภกัษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

392,649,100 11.56 

3 กองทุนรวม วำยุภกัษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั 
(มหำชน) 

392,649,100 11.56 

4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 263,539,204 7.76 

5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 
LIMITED 

130,756,135 3.85 

6 ส ำนกังำนประกนัสงัคม 120,344,700 3.54 

7 STATE STREET EUROPE LIMITED 106,956,506 3.15 

8 THE BANK OF NEW YORK MELLON 50,952,119 1.50 

9 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 43,830,993 1.29 

10 STATE STREET BANKAND TRUST COMPANY 39,315,336 1.16 

ผูถ้ือหุ้นอ่ืน 1,064,366,646 31.31 

รวมทัง้หมด 3,399,192,198 100.00 
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2.2.10 โครงสรา้งการจดัการ  
 

โครงสรำ้งองคก์รของธนำคำรฯ ณ วนัที ่3 กุมภำพนัธ ์2565 สำมำรถแสดงไดด้งัแผนผงัต่อไปนี้ 

 
 

 
 

2.2.11 การก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมกำรธนำคำรฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีโดยมุ่งให้ธนำคำรฯ มี

ระบบและกระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ โปร่งใส เป็นธรรมกบัทุกฝ่ำยที่เกี่ยวขอ้ง สำมำรถ
สรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้สี่วนได้เสยีทัง้ผูถ้อืหุ้น ลูกคำ้ พนักงำน คู่คำ้ เจำ้หนี้ สงัคม ตลอดจนหน่วยงำนก ำกบั
ดูแล และเพิม่ศกัยภำพในกำรแข่งขนัใหแ้ก่ธนำคำรภำยใต้กรอบจรยิธรรมและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อให้
ธนำคำรและสงัคมเตบิโตไปดว้ยกนัอย่ำงยัง่ยนื 
 

2.2.12 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

นอกเหนือจำกกำรด ำเนินงำนของธนำคำรฯ ตำมนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมจะเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันแล้ว ธนำคำรฯ ยังมุ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยมกีรอบกำรด ำเนินงำน และกลยุทธห์ลกัในกำรด ำเนินงำนทีส่ะทอ้นใหเ้หน็
ถึงแนวคดิ และทศิทำงกำรด ำเนินงำนที่ถูกก ำหนดโดยคณะกรรมกำรกจิกรรมเพื่อสงัคม ซึ่งมหีน้ำที่ และควำม
รบัผดิชอบในกำรวำงนโยบำย ก ำกบัดูแล และใหก้รอบกำรด ำเนินงำนดำ้นกจิกรรมเพื่อสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
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ประเทศชำติในด้ำนเศรษฐกิจ กำรพัฒนำเยำวชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ดังนัน้ นโยบำยที่เกี่ยวกับควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมของธนำคำรฯ จงึจะต้องสอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกจิของธนำคำรฯ ที่จะน ำไปสู่กำรเตบิโต
อย่ำงยัง่ยนื ดว้ยกำรสรำ้งคุณค่ำร่วมต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่ำยของธนำคำรฯ ตำมแนวทำงกำรด ำเนินกจิกรรม
เพื่อสงัคม 3 ประกำร คอื 

1. กำรพฒันำเยำวชน และส่งเสรมิกำรเรยีนรู ้ 

2. กำรบรรเทำทุกข ์บ ำรุงสขุ และกำรพฒันำคุณภำพชวีติ 

3. กำรสนบัสนุน และสง่เสรมิใหพ้นกังำนธนำคำรฯ รวมถงึประชำชนทัว่ไปไดม้สีว่นร่วมในกจิกรรมจติอำสำ เพื่อ
สรำ้งประโยชน์แก่สงัคม 

 
2.2.13 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  

 

ภำยใต้สภำพแวดล้อมทำงกำรเงนิที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็ในปัจจุบนั ส่งผลให้สถำบนักำรเงนิต้อง
เผชญิกบัควำมทำ้ทำยในกำรด ำเนินธุรกจิหลำยดำ้น ธนำคำรฯ ไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของระบบกำรก ำกบัดแูล 
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตัิงำน และกำรควบคุมภำยใน ที่มปีระสิทธภิำพและประสทิธิผล 
สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกลทัง้กำรปฏบิตัิงำนและระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ซึ่งธนำคำรฯ มคีณะกรรมกำร
ตรวจสอบท ำหน้ำทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรฯ และกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ
ของธนำคำรฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและกำรควบคุมภำยในทีด่ ีโดยกลุ่มงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำทีต่รวจสอบ
กำรควบคุมภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึง่ผลกำรตรวจสอบจะถูกรำยงำนแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำรฯ  

นอกจำกกลุ่มงำนตรวจสอบภำยในขำ้งตน้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองธนำคำรฯ ได้มี
กำรใหข้อ้สงัเกตเกีย่วกบัระบบควบคุมภำยในดำ้นบญัชเีป็นประจ ำทุกงวด 6 เดอืน โดยขอ้สงัเกตดงักล่ำวไดร้บักำรตดิตำม 
และด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงครบถ้วน ซึ่งผลกำรตรวจสอบที่ส ำคญัจะถูกรำยงำนแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำรฯ 
และ ธนำคำรฯ ในฐำนะธนำคำรพำณิชย์ ได้รบักำรตรวจสอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นประจ ำทุกปี โดยจำกกำร
ตรวจสอบโดยธนำคำรแห่งประเทศไทยประจ ำปี 2564 ธนำคำรฯ ไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขประเดน็ส ำคญัเสรจ็สิน้แลว้ทัง้หมด ซึง่
ผลกำรตรวจสอบจะถูกรำยงำนแก่คณะกรรมกำรของธนำคำรฯ 
2.2.14 รายการระหวา่งกนั  

 

ธนำคำรฯ มรีำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มื
แก่พนักงำน ตำมจ ำนวนและเงื่อนไขทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรสวสัดกิำรเป็นไปตำมรำคำทีก่ ำหนดไว้ในขอ้บงัคบั
ธนำคำรฯ สว่นกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้และกำรคดิรำคำส ำหรบัรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีน่อกเหนือจำกนี้
เป็นไปตำม กำรคำ้ปกติและมเีงื่อนไขเช่นเดยีวกบัลูกคำ้ทัว่ไป ส ำหรบัรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ใชร้ำคำตลำดใน
กำรคิดรำคำโดยเป็นเงื่อนไขปกติของกำรท ำธุรกิจ หรือเป็นไปตำมสญัญำที่ตกลงกนัไว้ และด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 
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รำยกำรระหว่ำงกนัระหว่ำงธนำคำรฯ กบับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรและผูบ้รหิำร
ส ำคญั หรอืผูบ้รหิำรหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลเหล่ำนี้ของธนำคำรฯ มอีทิธพิลอย่ำงมสีำระส ำคญั ประกอบดว้ย
รำยไดด้อกเบีย้ ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ รำยไดค้่ำธรรมเนียมและรำยไดอ้ื่น รำยไดเ้งนิปันผลรบั (ขำดทุน) ก ำไรสทุธจิำก
เครื่องมอืทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ เงนิลงทุน เงนิใหส้นิเชื่อ สนิทรพัยอ์ื่น เงนิ
รบัฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงนิ (สนิทรพัย)์ รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงนิ (หนี้สนิ) หนี้สนิ
อื่น และภำระผกูพนั (จ ำนวนเงนิตำมสญัญำ) เป็นตน้ ทัง้นี้ กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรธุรกจิตำมปกตขิอง
ธนำคำรฯ โดยมอีตัรำดอกเบีย้และเงื่อนไข เช่นเดยีวกบัลกูคำ้ทัว่ไป 

 
2.2.15 ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั  
 

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินส าหรบัปี 
ส้ินสดุวนัท่ี 

งบการเงิน 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 

สนิทรพัยร์วม 3,187,339,625  2,963,746,319  3,278,383,519  

 

3,272,204,009 

หนี้สนิรวม 2,806,356,577  2,562,899,848  2,866,554,471  2,844,970,487  

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 380,983,048  400,846,471  411,829,048  427,233,522  

 

รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนสุทธ ิ 138,224,828  166,097,836  144,767,714  108,402,065  111,131,557  

ค่ำใชจ้่ำยรวม 64,638,748  70,537,813  64,330,225  48,280,347  46,290,458  

ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 9,468,272  19,098,182  6,794,329  5,629,929  7,186,226  

ก ำไรสุทธ ิ 40,095,067  40,250,903  26,993,692   22,076,321   27,584,238  

 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อื
หุน้เฉลีย่ (ROAE) 

10.8% 10.4% 6.7% 7.4% 8.8% 

อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัยเ์ฉลีย่ 
(ROAA) 

1.3% 1.3% 0.9% 1.0% 1.1% 

ส่วนต่ำงอตัรำดอกเบีย้สุทธ ิ 3.21% 3.34% 3.23% 3.12% 3.02% 

 

2.2.16 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  
 

ในไตรมำส 3/2564 ธนำคำรยงัคงมผีลกำรด ำเนินงำนที่ยดืหยุ่นโดยมกีำรเติบโตของก ำไรสุทธอิย่ำงมี
นัยส ำคญั อตัรำส่วนค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ต่อสนิเชื่อดอ้ยคุณภำพอยู่ในระดบัเพยีงพอ 



  บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 ขอ้ 2.2  หน้ำ 13 
 

และมรีะดบัเงนิกองทุนทีแ่ขง็แกร่ง ถงึแมเ้ศรษฐกจิไทยไดร้บัผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกกำรแพร่ระบำดระลอกสำม
ของโควดิ-19 โดยปัจจยัหลกัในกำรเตบิโตยงัคงมำจำกธุรกจิบรหิำรควำมมัง่คัง่ และกำรขำยประกนัผ่ำนช่องทำง
ธนำคำร รวมทัง้กำรควบคุมค่ำใชจ้่ำย ธนำคำรคำดว่ำคุณภำพสนิทรพัยย์งัอยู่ในวสิยัทีจ่ะจดักำรใหผ้่ำนไปไดด้ว้ยดี
บนพืน้ฐำนของควำมระมดัระวงัตลอดช่วงวกิฤตและโอกำสจำกกำรเปิดประเทศอกีครัง้ 

ธนำคำรไดใ้หค้วำมช่วยเหลอืในเชงิรุกใหก้บัลูกคำ้ทีไ่ดร้บัผลกระทบดว้ยวธิทีีห่ลำกหลำย โดยมุ่งเน้นใน
กำรร่วมมอืกบัลกูคำ้ในโครงกำรช่วยเหลอืทีจ่ะหำแนวทำงกำรแกไ้ขหนี้แบบเบด็เสรจ็ เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถอยู่รอด
ไดใ้นระยะยำว ทัง้นี้ ยอดสนิเชื่อภำยใต้โครงกำรช่วยเหลอืเพิม่ขึน้จำกไตรมำสก่อนจำกมำตรกำรพกัช ำระหนี้ 2 
เดอืนล่ำสดุของธปท. 

ณ วนัที่ 22 กนัยำยน 2564 ธนำคำรได้ประกำศวิสยัทศัน์ใหม่เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทำง
กำรเงนิทีน่่ำชื่นชมทีสุ่ดในอำเซยีน เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยนี้ บรษิทั เอสซบี ีเอกซ ์จ ำกดั (มหำชน) ไดถู้กจดัตัง้ขึน้
เป็นยำนแม่ของกลุ่ม ในกำรก ำหนดทศิทำงกลยุทธแ์ละจดัสรรทรพัยำกรเพื่อเพิม่มลูค่ำสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

 

ผลการด าเนินงาน 

ในไตรมำส 3/2564 ธนำคำรมกี ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 21.1 พนัล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 12.6 จำกปี
ก่อน ซึง่เป็นผลจำกรำยไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีเ่พิม่ขึน้รวมกบัผลขำดทุนดำ้นเครดติ
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นที่ลดลงเป็นจ ำนวน 10 พนัล้ำนบำท ส่งผลให้ก ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.0 เป็นจ ำนวน 8.8 
พนัลำ้นบำท 

ส ำหรบัรำยได้ที่มใิช่ดอกเบี้ยในไตรมำส 3/2564 เติบโตอย่ำงแขง็แกร่ง ถึงแม้จะมกีำรใช้มำตรกำรปิด
เมอืงบำงสว่น (Soft lockdown) ทัว่ทัง้ประเทศ โดยกำรเตบิโตหลกัมำจำกรำยไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ประเภทเกดิประจ ำ
จำกธุรกจิบรหิำรควำมมัง่คัง่ กำรขำยประกนัผ่ำนช่องทำงธนำคำร และค่ำธรรมเนียมกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิ
รวมทัง้รำยไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ประเภทไม่ประจ ำทีเ่พิม่ขึน้จำกก ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุน 
ก ำไรจำกกำรขำยสนิเชื่อทีไ่ม่มหีลกัประกนัซึง่ไดต้ดัหนี้สญูไปแลว้ และก ำไรจำกกำรขำยสนิทรพัยร์อกำรขำย  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 3/2564 เพิม่ขึน้เลก็น้อยจำกปีก่อน ในขณะทีอ่ตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำย
ต่อรำยไดข้องธนำคำรอยู่ทีร่อ้ยละ 42.8 ทัง้นี้ธนำคำรจะยงัคงควบคุมค่ำใชจ้่ำยอย่ำงเขม้งวด 

จำกกำรทีธ่นำคำรมุ่งเน้นไปยงัสนิเชื่อทีม่คีุณภำพสงูตัง้แต่ปีทีผ่่ำนมำ ส่งผลใหส้นิเชื่อเตบิโตรอ้ยละ 1.1 
เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี นอกจำกนี้กำรแขง่ขนัระหว่ำงธนำคำรเพื่อใหไ้ดล้กูคำ้ทีม่คีุณภำพในภำวะทีส่ภำพคล่องในระบบ
สูงท ำให้กำรเติบโตของสนิเชื่ออยู่ในระดบัต ่ำ จำกปัจจยัดงักล่ำวและส่วนหนึ่งจำกผลกระทบจำกกำรปรบัปรุง
โครงสรำ้งหนี้แบบเบด็เสรจ็ สง่ผลใหส้ว่นต่ำงอตัรำดอกเบีย้สทุธลิดลงเป็นรอ้ยละ 3.02 ในไตรมำส 3/2564 
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