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ความสำเร็จของลูกค้า 

คือ พันธกิจของเรา

ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ

เข้าใจธุรกิจลูกค้าประดุจหุ้นส่วน

เราจึงพร้อมสนับสนุนให้ 

ทุกความคิดของลูกค้าเป็นไปได้ 

เพราะนี่คือหลักการสำคัญ

ที่ธนาคารมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จ

ให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโต

อย่างยั่งยืนและมั่นคง





ธุรกิจไปได้ 

อย่างมั่นใจกับเรา 

เพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จ  

ด้วยความเชี่ยวชาญธุรกิจ

ควบคู่การดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นบนหลักบรรษัทภิบาล 

ลูกค้าจึงเชื่อมั่น และไว้วางใจให้ธนาคารเกียรตินาคิน

ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนทุกความคิดทางการเงิน 

สู่ความสำเร็จที่เป็นไปได้





คุ้มค่าเงินลงทุน

ตอบโจทย์

ทุกความต้องการของลูกค้า

ธนาคารเกียรตินาคินพร้อมสนับสุนน

ทุกความคิดให้เป็นไปได้

ด้วยผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลาย 

เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

ผสานความใส่ใจของทีมที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นมืออาชีพ 

ย่อมสร้างผลตอบแทนได้ทุกสภาวะเศรษฐกิจ
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41 ปี แห่งความมุ่งมั่น 

ทุกความคิดเป็นไปได้ 

2514

ก่อตั้ง บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด 

โดย นายเกียรติ วัธนเวคิน ด้วยทุนจดทะเบียน

เริ่มต้น 10 ล้านบาท

2536

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด

2525

เข้าเป็นบริษัทสมาชิกหมายเลข 19 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2531

เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2516

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
เงินทุนและหลักทรัพย์

2540

ระงับกิจการชั่วคราวจากวิกฤตเศรษฐกิจ
(พร้อมกับสถาบันการเงินอีก 57 แห่ง)

2547

ได้รับการปรับอันดับ
เครดิตจาก “BBB+” เป็น “A-” 
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 
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2547

ได้รับการปรับอันดับ
เครดิตจาก “BBB+” เป็น “A-” 
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

2550

เป็น 1 ใน 10 บริษัทที่ได้รับรางวัล
บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยม

ด้านการดูแลผู้ถือหุ้นจาก
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด

2551

เป็น 1 ใน 22 บริษัทท่ีได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”  
(ห้าดาว) จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ 
บริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

2541

เป็นหนึ่งในสองบริษัทที่ ได้รับอนุมัติ

จากกระทรวงการคลังให้กลับมาดำเนินกิจการ

2548

3 ตุลาคม 2548 ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง

การคลังให้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ในชื่อ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน
ธนาคารเกียรตินาคิน 

เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ

ที่มุ่งมั่นให้บริการด้านการเงินและการลงทุน

อย่างครบวงจร และพร้อมนำเสนอ 

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพเพื่อ 

สนับสนุนความสำเร็จของลูกค้า
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วิสัยทัศน์

ธนาคารเพื่อความสำเร็จของลูกค้า

และประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม
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พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

1. ให้บริการอย่างเชี่ยวชาญและครบครัน พร้อมส่งเสริมศักยภาพ

 ของลูกค้าเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

2. ดำเนินการด้วยหลักบรรษัทภิบาลโดยคำนึงถึงผลที่ผู้ถือหุ้น

 พนักงานและสังคมจะได้รับ

มีความเชี่ยวชาญ 

มุ่งมั่นความสำเร็จ 

ฝักใฝ่พัฒนา

สร้างความเชื่อถือ

มี ใจเป็นเจ้าของธุรกิจ

ยึดมั่นคุณธรรม

มีความรับผิดชอบ

Expertise

Result Orientation

Self Motivation

Trustworthiness 

Entrepreneurship

Integrity

Accountability 
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รางวัลแห่งความสำเร็จ 

อันดับเครดิต A- 

โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จำกดั 

ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ ไม่มีประกัน  

ในอันดับ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “POSITIVE” หรือ “บวก” จากบริษัท 

ทริสเรทติ้ง จำกัด  

Bank of the Year 2011 

ธนาคารได้รับการจัดอันดับเป็นธนาคารยอดเยี่ยม อันดับ 3 จากการประกาศ

ผลการจดัอนัดบัธนาคารแหง่ป ีประจำป ี2554 หรอื Bank of the Year 2011 

โดยวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินที่สูงเป็น 

อันดับ 1 ถึง 3 ด้าน คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA), อัตรา  

ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 

(Dividend Yield)  
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ระดับ “ดีเลิศ (ห้าดาว)” 

ธนาคารได้รับการจัดระดับ “ดีเลิศ (ห้าดาว)” จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ     

บริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2554 (ปีที่ 4 ติดต่อกัน) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

SET Awards 2011 

ธนาคารได้รับรางวัล SET Awards 2011 ประเภทรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top 

Corporate Governance Report Awards) (ปีที่ 2 ติดต่อกัน) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่

บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี    

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วารสารการเงินธนาคาร  

ระดับดีเยี่ยม 

และสมควรเป็นตัวอย่าง 

ธนาคารได้รับการจัดระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” (ปีที่ 3 ติดต่อกัน) จากผลการ

ประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 

/1 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 42.7 หากไม่รวมค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเข้าประมูลทรัพย์ในค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 
/2 เงินปันผลจ่ายประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 และจะขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีก 1.40 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2555 

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2552 2553 2554

ฐานะการเงิน

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 4,523 6,700 5,292
เงินให้สินเชื่อ (หักรายได้รอตัดบัญชี) 86,560 106,973 135,303
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อจากการปรับโครงสร้างหนี้ (3,796) (4,235) (5,120)
สินทรัพย์รวม 127,414 141,900 189,327
เงินรับฝาก 76,109 75,931 69,040
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 26,064 35,308 86,013
หนี้สินรวม 109,468 120,989 165,731
ส่วนของเจ้าของรวม 17,946 20,911 23,595

ผลการดำเนินงาน

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 5,051 5,826 6,476
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 855 1,152 1,419
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 692 1,483 1,245
รายได้จากการดำเนินงานรวม 6,805 9,075 9,530
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 2,967 4,525 4,831
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 740 470 1,278
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,097 4,080 3,421
กำไรสุทธิ - ส่วนของธนาคาร 2,229 2,840 2,859

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 12.7 14.7 13.0
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย 1.8 2.1 1.7
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ 4.6 5.1 4.3
เงินให้กู้ต่อเงินฝากและเงินกู้ยืม 84.7 96.2 87.3
อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้กู้ยืมรวม 6.3 4.6 3.5
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 69.7 85.1 108.0
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 43.7 49.1/1 51.9
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 16.3 15.2 15.4

จำนวนสาขาและพนักงาน

สาขา 45 62 72
พนักงาน 2,851 3,365 3,664

ข้อมูลหุ้น KK

ราคาหุ้น   - สูงสุด (บาท) 28.25 41.75 39.50
- ต่ำสุด (บาท) 9.80 23.50 25.75
- ปิด (บาท) 25.50 39.00 32.00
- เฉลี่ย (บาท) 19.87 34.56 33.27

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (พันหุ้น) 523,152 565,826 634,329
มูลค่าตลาด (Market Capitalization)  (ล้านบาท) 13,340 22,067 20,299
กำไรต่อหุ้น  - ขั้นพื้นฐาน (บาท) 4.26 5.20 4.52

- ปรับลด (บาท) 4.26 4.97 4.50
P/E (เท่า) 5.99 7.85 7.11
P/BV (เท่า) 0.74 1.07 0.87
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 34.30 36.53 36.60
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.00 2.40 2.40/2

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 48.0 50.8 53.3
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 6.86 6.15 7.50

อันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

อันดับเครดิตองค์กร A- A- A-
แนวโน้มอันดับเครดิต Stable Stable Positve
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ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 
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สารจากคณะกรรมการธนาคาร 

เกียรตินาคินมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจทางการเงินด้วยหลักบรรษัทภิบาลควบคู่ ไปกับ

การสร้างสรรค์สังคมที่ดี เราให้บริการด้านการเงินที่ครบครันด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ 

แม้ว่าป ี 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปลายป ี      

ทีร่นุแรงและขยายวงกวา้งในหลายจงัหวดั สง่ผลกระทบตอ่ทกุภาคสว่นทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรม 

ที่ได้รับความเสียหาย ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ เนื่องจากประเทศไทย    

เป็นฐานการผลิตที่สำคัญ นอกจากนี ้ ยังมีปัจจัยภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะของสหภาพยุโรป      

ส่งผลเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจจีน อินเดีย รัสเซีย บราซิล และอาเซียนชะลอตัว รวมทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนาม ิ         

ทีป่ระเทศญีปุ่น่ในเดอืนมนีาคม ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิโลก อาเซยีน และประเทศไทยอยา่งชดัเจน 

 

ในวิกฤตก็มีเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน ภาพแห่งน้ำใจไมตรีและความเอื้อเฟื้อต่างๆ สำหรับกลุ่มธนาคาร 

เกียรตินาคิน ได้จัดทำโครงการ “KK รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ           

ผู้ประสบภัย ทั้งลูกค้า ชุมชนกับสังคม และพนักงาน  

 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2554 ขยายตัวร้อยละ 0.1 ขณะที่กลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน

สามารถรักษาระดับการเติบโต ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สินเชื่อขยายตัวร้อยละ 26.5 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้    

จากการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ถึงร้อยละ 31.2 สินทรัพย์รวมขยายตัวร้อยละ 33.4 มีสินทรัพย์รวม 189,327      

ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,859 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสามารถรักษาคุณภาพสินทรัพย์ได้เป็นอย่างดี เห็นได้จาก

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ร้อยละ 3.5 และด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ธนาคารได้มีการ

ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม        

ต่อลูกค้าของธนาคาร ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 108.0       

ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ และมีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 15.40 ของสินทรัพย์เสี่ยง 

ณ สิ้นปี 2554 

 

จากการขยายตวัทางธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง ประกอบกบัการใหค้วามสำคญักบัธรุกจิธนบดธีนกจิ (Wealth Management) 

ธนาคารได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมด         

ในเดือนกรกฎาคม 2554 และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำกัด” (“บลจ.เกียรตินาคิน”) 

และเพือ่เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพการทำงานทีส่นบัสนนุซึง่กนัและกนั กลุม่ธนาคารเกยีรตนิาคนิไดด้ำเนนิการปรบัโครงสรา้ง 

สายงานและกระบวนการทำงาน โดยแบ่งสายธุรกิจออกเป็น สายธนาคารรายย่อย สายสินเชื่อธุรกิจ สายบริหารหนี้      

และสายธนบดีธนกิจ โดยสายธนบดีธนกิจ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารและบริษัทในกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน 

ไดแ้ก ่บรษิทัหลกัทรพัย ์ เกยีรตนิาคนิ จำกดั (“บล.เกยีรตนิาคนิ”) และ บลจ.เกยีรตนิาคนิ นอกจากนี ้สายงานสนบัสนนุไดม้กีาร 

รวมศูนย์เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินได้ดำเนินโครงการยกระดับการบริหารความเสี่ยง เพื่อยกระดับการบริหารความเสี่ยงภายใน

ให้เทียบเท่ามาตรฐาน Internal Rating Based (IRB) โดยใช้แบบจำลองภายใน รวมถึงระบบ Credit Scoring และริเริ่ม

โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและตอบสนองต่อ      

ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันกาล พร้อมทั้งยกระดับกระบวนการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้เป็นไป            

ตามมาตรฐานสากล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2555 นี้ 

 

ด้านการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ต้นปี 2554 โดยคณะกรรมการธนาคาร

ได้แต่งตั้งนายสุพล วัธนเวคิน เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และแต่งตั้งนายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล เข้าดำรง

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่ม           

2 คณะ ในเดือนมกราคม 2554 คือ คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ และคณะกรรมการ   

สินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย  

 

และอีกหนึ่งความสำเร็จ ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการ โดยธนาคารเกียรตินาคิน ประสบความสำเร็จต่อเนื่อง     

เป็นปีที่ 2 กับรางวัลเกียรติยศแห่งปีของตลาดทุน รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม           

(Top Corporate Governance Report Awards) หนึ่งในรางวัล  SET Awards 2011 ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน         

ที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย        

และวารสารการเงินธนาคาร  

 

หากพิจารณาในแง่ของการแข่งขันภาคการเงินการธนาคารมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากการควบรวมกิจการ

ระหว่างธุรกิจการเงิน ทั้งกิจการในลักษณะเดียวกันและใกล้เคียงกัน เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการเงิน และเตรียม      

ความพรอ้มสำหรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community : AEC) ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชใ้นป ี2558 นัน้ 

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินได้ประกาศร่วมกิจการและร่วมบริหารงานกับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) โดยได้ลงนาม      

ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกิจการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่                  

27 กุมภาพันธ์ 2555 ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการสร้าง   

มูลค่าเพิ่มจากการร่วมกันพัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพสูง โดยอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารและทีมงาน รวมถึง              

ความแข็งแกร่งและการเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจเฉพาะด้านของทั้งสองบริษัทในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจหลักทรัพย์

และตลาดทุน อย่างไรก็ดี การร่วมกิจการครั้งนี้จะสำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนของผู้ถือหุ้น และการพิจารณาอนุมัติ         

จากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จได้ในไตรมาส 3 ปี 2555 
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การดำเนินงานในระยะต่อไป กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินยังคง

มุ่งเน้นขยายธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญต่อไป ตามวิสัยทัศน์ “ธนาคาร

เพื่อความสำเร็จของลูกค้า และประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม”            

ให้บริการอย่างเชี่ยวชาญและครบครัน และยึดมั่นการดำเนินธุรกิจ

ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับปี 2555 นั้น คงเป็น      

ปีที่มีความท้าทายไม่น้อยไปกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากความอ่อนแอ

ของเศรษฐกิจในช่วงของการฟื้นฟูจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา 

การฟืน้ตวัของเศรษฐกจิโลกยงัคงเปราะบาง ราคานำ้มนัทีม่แีนวโนม้ 

ทรงตัวในระดับสูง อย่างไรก็ดี ปัจจัยบวกมาจากมาตรการเร่งรัด 

การฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจ ทั้งมาตรการสนับสนุนสินเชื่อ การปรับลด

ภาษีรายได้นิติบุคคล และการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ น่าจะ

ส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนขยายตัวในเกณฑ์ดี ซึ่งเป็น   

ปัจจัยสนับสนุนการขยายธุรกิจและเติบโตต่อเนื่องของกลุ่ม   

ธนาคารเกียรตินาคิน  

 

สุดท้ายนี้ กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ได้ให้ความเชื่อมั่น และให้

ความสนับสนุนการดำเนินงานอย่างดียิ่งตลอดมา และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเท ร่วมแรง

ร่วมใจปฏิบัติงานเพื่อให้ธนาคารเกียรตินาคินเป็น “ธนาคารเพื่อความสำเร็จของลูกค้า และประโยชน์ที่ยั่งยืน         

ต่อสังคม” อย่างแท้จริง 

(นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายสุพล วัธนเวคิน)

ประธานกรรมการ

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน

ยังคงมุ่งเน้นขยายธุรกิจ  

ที่มีความเชี่ยวชาญต่อไป 

ตามวิสัยทัศน์ “ธนาคาร

เ พื่ อ ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ ข อ ง   

ลูกค้าและประโยชน์ที่ยั่งยืน

ต่อสังคม” 
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คณะกรรมการธนาคาร 

1. นายสุพล วัธนเวคิน

 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายพิชัย ดัชณาภิรมย์

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. รศ.มานพ พงศทัต

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

5. นายประวิทย์ วรุตบางกูร 

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ



21

 6. นายสุรพล กุลศิริ

  กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย 

 7. นายธานินทร์ จิระสุนทร

  กรรมการ / กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ 

 8. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล

  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

 9. นายประชา ชำนาญกิจโกศล

  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย 

 10. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน

  กรรมการ / ประธานสายธนบดีธนกิจ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
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1. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย / กรรมการธนาคาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายประชา ชำนาญกิจโกศล

 กรรมการธนาคาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย 

3. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน

 ประธานสายธนบดีธนกิจ / กรรมการธนาคาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายศราวุธ จารุจินดา

 ประธานสายบริหารหนี้ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย 

5. นายปฐม อมรเดชาวัฒน์

 ประธานสายปฏิบัติการ  / กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายชวลิต จินดาวณิค

 ประธานสายการเงินและงบประมาณ / ประธานสายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

คณะกรรมการบริหาร 
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 7. นางสาวนุจรี ศิษฏศรีวงศ์

  ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล
(1)
 

 8. นายสิริ เสนาจักร์

  ประธานสายธนาคารรายย่อย
(2)
 

 9. นางภิรดี จงศิริวรรณชัย

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดีธนกิจ สายธนบดีธนกิจ 

 10. นายสมเกียรติ พงศ์จรรยากุล

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สำนักกรรมการ 

 11. นายวีระศักดิ์ ตันตินิกร

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานขายภาค - ภาคตะวันออกและภาคใต้ สายเครือข่ายการขายและบริการ

12. นายสาธิต บวรสันติสุทธิ์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล สายบริหารทรัพยากรบุคคล
(3)
  

13. นางสุวรรณี วัธนเวคิน

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขาย สายบริหารหนี้ 

(1) และ (2) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสายทรัพยากรบุคคล และประธานสายธนาคารรายย่อย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2555 
(3) ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวางเเผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล สายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 
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รายงานความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ชุมชน  

และสิ่งแวดล้อม 

ด้วยปณิธานการก่อตั้งธนาคารเกียรตินาคินให้เป็นธุรกิจที่สร้างสรรค์ความเจริญแก่สังคม อันเป็นที่มาของวิสัยทัศน์

ของธนาคารทีว่า่ “ธนาคารเพือ่ความสำเรจ็ของลกูคา้ และประโยชนท์ีย่ัง่ยนืตอ่สงัคม” นอกเหนอืจากการทำธรุกจิอยา่งมี

ธรรมาภิบาลแล้ว ธนาคารยังได้มุ่งเน้นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ใน 3 ด้านหลักคือ ด้านการศึกษา  

ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม และด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความเจริญของ

สงัคมอยา่งยัง่ยนื โดยในปทีีผ่า่นมา ธนาคารไดด้ำเนนิธรุกจิและกจิกรรมตา่งๆ ทัง้เปน็โครงการระยะสัน้และโครงการระยะยาว 

ดังนี้ 

 

ด้านการดำเนินธุรกิจ 

- ส่งเสริมให้ประชาชนในทุกภาคส่วนมีโอกาสทางการเงินที่เท่าเทียมกัน ธนาคารได้ทำการขยายสาขาไปยังพื้นที่     

ที่ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงสถาบันทางการเงินได้น้อย ในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ขยายสาขาการให้บริการไปยัง

จังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็กใน  8 จังหวัด 

- จัดตั้งสายงานธนบดีธนกิจขึ้นเพื่อให้บริการการลงทุนและคำแนะนำที่เหมาะสมแก่ลูกค้าบุคคล เพื่อให้ลูกค้า

ที่มีเงินออมสูงสามารถมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายและบริหารความเสี่ยงของตนเองได้อย่างเหมาะสม  

- ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ารายย่อยด้วย

การยกเว้นดอกเบี้ยในระยะเวลา 3-6 เดือน  ซึ่งเทียบเท่ามูลค่ารายรับของธนาคารกว่า 253 ล้านบาท และช่วยลูกค้า

ธรุกจิในการปรบัโครงสรา้งการเงนิ ใหส้นิเชือ่เพิม่เตมิ ลดดอกเบีย้ นำผูช้ำนาญการดา้นตา่งๆ มาใหค้ำแนะนำในการ

ปรับตัวทางธุรกิจ 

 

ด้านการบริหารจัดการ 

- จัดตั้งคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ ทำหน้าที่วางกรอบและกำกับการทำงาน

ของธนาคารให้มีความถูกต้องเป็นธรรมมากที่สุด เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารมีมาตรฐานที่สูงขึ้น สามารถ  

รับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างมั่นใจ  และได้จัดโครงการ “ใส่ใจและไว้ใจได้” เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก

ให้พนักงานทุกคนของธนาคารทำงานด้วยความเอาใจใส่ต่อลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด 

- พัฒนาการบริหารจัดการในทุกด้านจนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารได้รับ 

• รางวัลระดับ “ดีเลิศ (ห้าดาว)” จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2554 (ปีที่ 

4 ติดต่อกัน) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• การจัดระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” จากผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 

2554 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

• รางวัล SET Awards 2011 ด้านรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards)   

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร  
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(นายสุพล วัธนเวคิน)

ประธานกรรมการ

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม 

 ด้านการศึกษา 

- มอบทุนการศึกษาร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับ

ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาจำนวน 300 ทุน  

- โครงการ Kiatnakin Responsibility Scholarships  ธนาคารร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเงื่อนไขการใช้คืนแก่

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 91 ทุน  

- จัดอบรมให้ความรู้ด้านวินัยทางการเงิน ธนาคารได้จัดการอบรมด้านวินัยทางการเงิน  การลงทุนตามสภาวะทาง

เศรษฐกิจที่เหมาะสม การบริหารธุรกิจเฉพาะด้าน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ด้อยโอกาส นิสิตนักศึกษา ลูกค้าและบุตร

หลานของลูกค้า และประชาชนทั่วไป รวม 20 ครั้ง 

- ร่วมกับสถาบันศศินทร์ในการจัดประกวดแผนธุรกิจ ธนาคารเป็นผู้สนับสนุนหลักการประกวดแผนธุรกิจภาษา

อังกฤษ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin 2011 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ

เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนและการสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

- โครงการจกัรยานเพือ่นอ้ง มลูนธิศิภุนมิติแหง่ประเทศไทยรว่มกบัธนาคารมอบจกัรยานใหน้กัเรยีนในตา่งจงัหวดัทีม่ี 

บ้านพักห่างไกลจากโรงเรียนยืมใช้เป็นพาหนะในการเดินทางมาเรียนหนังสือ รวม 526 คน 

 

ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม 

- โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับธนาคารจัดโครงการ  

ดังกล่าวขึ้นเพื่ออบรมหลักการปฏิบัติธรรมและส่งเสริมการนำหลักธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิตแก่พุทธศาสนิกชน

รวม 4,349 คน 

 

ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล 

- จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในรูปแบบต่างๆ อาทิ 

• บรจิาคเงนิผา่นองคก์รสาธารณกศุลตา่งๆ อาท ิสภากาชาดไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ศนูยป์ฏบิตักิารชว่ยเหลอื 

ผู้ประสบอุทกภัย สถาบันอาศรมศิลป์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น 

• ร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ปั้น EM Balls มอบถุงยังชีพ สุขาลอยน้ำ ในพื้นที่

ประสบอุทกภัย และฟื้นฟูสถานที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนที่ประสบภัยรอบสาขาของธนาคาร  

• เปิดบัญชี “คลังรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เพื่อเป็นตัวกลางรับบริจาคจากประชาชนให้กับกระทรวงการคลัง  

• จัดทำคู่มือ KK ใส่ใจ ฟื้นภัยหลังน้ำลด เพื่อมอบให้กับพนักงาน ลูกค้าและผู้ประสบภัยทั่วไป 

 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิมคีวามมุง่มัน่ในการทำธรุกจิดว้ยความรบัผดิชอบ โดยยดึมัน่ในจรรยาบรรณ

ที่มีการกำกับดูแลที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ ในระยะยาวของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีอย่างแท้จริง 



เกียรตินาคินไปอยู่ที่ ไหนต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ ไปช่วยพัฒนาให้ชุมชนแห่งนั้นเจริญขึ้น
เมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จ 

ก็ต้องเอื้อเฟื้อผู้อื่น

ปณิธานของคุณเกียรติ วัธนเวคินผู้ก่อตั้งธนาคารเกียรตินาคิน
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• โครงการมอบทุนการศึกษา ร่วมกับ

มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา  

เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่

เยาวชนด้อยโอกาสทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับชั้น

อนุบาล-มัธยมศึกษา โดยการมอบทุนการ

ศึกษา สร้างอาคารเรียนและสนับสนุนอุปกรณ์

ทางการศึกษา ตั้งแต่ปี 2514 เป็นต้นมาถึง

ปัจจุบัน เฉพาะปี 2554 มีนักเรียนได้รับทุนจาก

โครงการทั้งสิ้น 300 คน 

ความในใจกับเกียรตินาคิน 

“กว่า 4 ปีแล้ว ที่ทุนนี้ได้แบ่งเบาภาระทางบ้านผมเป็นอย่างมาก ช่วยสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การศึกษา และค่าเล่าเรียน 
ผมขอขอบคุณทางมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและธนาคารเกียรตินาคินที่ให้การสนับสนุนตลอดมา ทำให้ผมมีโอกาส
ที่จะศึกษาต่อด้านมนุษยศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป” 

นายโยธิน ปลั่งเปล่ง นักเรียนชั้น  ม. 6  

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์  สาย คณิต-อังกฤษ 

• โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี Kiatnakin Responsibility Scholarships  

ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ให้ทุนการศึกษา      

ต่อเนื่องระดับปริญญาตรี กับนิสิตนักศึกษาในสังกัดของทั้งสองมหาวิทยาลัย บุตรของพนักงานธนาคาร และบุตรของ

ตำรวจนครบาล ที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสาที่จะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเเละมีผลการเรียนที่ดี โดยธนาคาร

ไม่มีเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับทุนนี้ต้องชดใช้ทุนภายหลังสำเร็จการศึกษาแต่อย่างใด ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาได้รับทุนการศึกษานี้

รวมทั้งสิ้น 91 คน งบประมาณรวมทั้งโครงการในช่วง 6 ปี (พ.ศ. 2551-2556) 18.15 ล้านบาท 

ความในใจกับเกียรตินาคิน 

“ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอขอบคุณธนาคารเกียรตินาคินที่ให้ทุนการศึกษา
ระดบัปรญิญาตรตีอ่เนือ่งแกน่กัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มาตัง้แตป่ ี2551-ปจัจบุนั 
จำนวนทั้งสิ้น 38 ราย โดยถือเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งถือเป็นต้น
ทุนของประเทศและจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป ในสังคมปัจจุบัน
ทีม่ชีอ่งวา่งทางเศรษฐกจิสงู การเขา้มาชว่ยเหลอืของภาคเอกชน เชน่ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ
ถือเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยการให้โอกาสคน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์จะเน้นย้ำกับนักศึกษาเสมอถึงการช่วยเหลือสังคมและเรียนรู้ในการเป็นผู้ให้
ต่อไป” 

   รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน 

(1) ด้านการศึกษา 
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ความในใจกับเกียรตินาคิน 

“ทุนธนาคารเกียรตินาคินช่วยสนับสนุนนโยบายของท่านอธิการบดีที่
ว่าจะต้องไม่มีนิสิตคนใดต้องออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจาก
ปัญหาทางการเงิน และถือเป็นทุนเกรด A เพราะเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่อง 4 ปี 
อย่างไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทำให้นิสิตสามารถวางแผนการเรียนได้อย่าง
ชัดเจนโดยปราศจากการพะวักพะวงเรื่องค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังให้ทุนทั้งภาค
ปกติและภาคภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนิสิตอย่าง  
เต็มที่ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นิสิตทำกิจกรรมเพื่อสังคม จึงเป็นทุนที่เน้น
สร้างนิสิตที่มีความรู้และบ่มเพาะคุณธรรมในตัวนิสิต” 

   รองศาสตราจารย์  ดร.ธนิต ธงทอง 

รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ปีการศึกษา จำนวนผู้รับทุน

ครั้งแรก (คน)

จำนวนผู้ได้รับ

ทุนต่อเนื่อง

2551 32 -

2552 33 30

2553 34 57

2554 - 91

รวม 91

สถิติจำนวนนิสิตนักศึกษา 
ทุนโครงการ 

Kiatnakin Responsibility Scholarships 

• โครงการ KK บ่มเพาะวินัยทางการเงิน 

ธนาคารรเิริม่โครงการ KK บม่เพาะวนิยัทางการเงนิรว่มกบัสถาบนัพฒันาตลาดทนุ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI) โดยเสริมสร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝัง

ความจำเป็นของการมีวินัยทางการเงินให้กับนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา   

ก่อนเข้าสู่วัยทำงาน โดยใช้กลยุทธ์ให้พนักงานธนาคารที่ผ่านการอบรมจาก TSI เป็น 

KK Financial Responsibility Ambassadors   

นอกจากโครงการ KK บม่เพาะวนิยัทางการเงนิแลว้ ธนาคารไดจ้ดักจิกรรมหลากหลาย

เพื่อให้ความรู้ด้านการเงิน การออม และการลงทุนแก่ลูกค้า พนักงาน เยาวชน   

ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป อาทิ 

- จดัโครงการ KK RE New-Gen เพือ่พฒันาผูป้ระกอบธรุกจิอสงัหารมิทรพัยร์ุน่ใหม่ 

- การให้คำแนะนำ/คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าของ

ธนาคาร 

- จัดสัมมนาเรื่องการบริหารเงินและการลงทุนให้กับลูกค้า นิสิตนักศึกษา และ

บุคคลทั่วไป 

- จัดโครงการ KK Young Leadership Camp เพื่ออบรมหลักสูตร 7 habits ให้

กับบุตรหลานของลูกค้า 

- จัดโครงการ CARE เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำด้านการบริหารเงิน การออม 

และการลงทุน ให้แก่พนักงาน  

- เผยแพร่ความรู้ทางการเงินให้แก่พนักงานผ่านระบบ IntraNet ตามโครงการ 

KK Knowledge Management  

- เผยแพร่บทความ “บริหารเงินสบายๆ มั่นใจ KK” ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 

ประจำทุกวันจันทร์ 
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• โครงการสนับสนุนการประกวดแผนธุรกิจภาษาอังกฤษ 

 The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin 

ธนาคารสนับสนุนการจัดประกวดเเผนธุรกิจภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดย

สถาบันบัณฑิตบริ หารธุ รกิ จศศินทร์ แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย   

ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อเนื่องตั้งแต่การจัดประกวดครั้งแรกจนถึง

ปัจจุบันเป็นปีที ่ 10 เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหาร  

ธุรกิจได้ระดมความรู้ ความคิด มาปรับใช้ในการประกวดแผนธุรกิจระดับสากล 

และยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสร้าง  

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

• โครงการจักรยานเพื่อน้อง 

ธนาคารร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน  มอบจักรยานให้โรงเรียนในพื้นที่         

ห่างไกลจัดสรรให้นักเรียนยืมใช้เป็นพาหนะในการเดินทางมาเรียนหนังสือ ทำให้ไม่ต้องหยุดเรียนเนื่องจากอุปสรรค        

ในการเดินทาง นับเนื่องถึงปัจจุบันมีนักเรียนยืมใช้จักรยานในโครงการแล้วประมาณ 3,200 คน จากโรงเรียนใน 16 จังหวัด  

ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในป ี2554 ธนาคารมอบจกัรยาน 263 คนัใหน้กัเรยีน 10 จงัหวดั ทัง้ทีพ่ืน้ทีต่ัง้ของสาขาเปดิใหมข่องธนาคาร 

(2) ด้านการพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม 

ความในใจกับเกียรตินาคิน 

 “โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขโดยธนาคารเกียรตินาคินร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนีเ้ริม่ตน้
เกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารธนาคารเกียรตินาคินได้เข้ามารับการอบรมจึงเกิดความคิดที่จะสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้
ประโยชน์จากธรรมะบ้าง โครงการนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้าของธนาคารเข้าปฏิบัติธรรมแล้วยังเปิดให้บุคคล
ทั่วไปเข้าร่วมด้วย นับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันมีประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แล้วกว่า 30,000 คน  
ธนาคารเกียรตินาคินเปรียบได้กับ อนาถบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขาในสมัยพุทธกาลที่ได้ช่วยสร้างวัด ให้ทาน และร่วมค้ำชู
พระพุทธศาสนาให้เผยแพร่สืบไป” 

อาจารย์ฉัตรชัย สุจริตกุล 

ผู้อำนวยการยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 

ธนาคารร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบันดำเนินโครงการ  

พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข เพื่ออบรมธรรมะและปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และผู้สนใจทั่วไป 

• โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ร่วมมือประสานใจต้านภัยยาเสพติด 

ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ ดำเนินโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องโทษของ  

ยาเสพติด โดยมีเยาวชนจากกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม เฉลี่ย 3,000 คนต่อปี หรือ 105,000 คนตั้งแต่เริ่มโครงการ

ในปี 2519 
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(3) ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล 

• โครงการส่งเสริมการออมดีเด่น ร่วมมูลนิธิดวงประทีป 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุนและการออมผ่านระบบสหกรณ์ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยทำให้ชุมชนคลองเตยเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ธนาคารสนับสนุนงบประมาณ และ

จัดมอบรางวัลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ปัจจุบันจำนวนสมาชิกร้อยละ 30 

มีวินัยทางการออมที่ดีขึ้น 

ความในใจกับเกียรตินาคิน 

“สิ่งที่ธนาคารเกียรตินาคินมอบให้ได้สร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นในตัวสหกรณ์เป็นอย่างมาก ทำให้ในปัจจุบัน
สมาชิกสหกรณ์มี NPL ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกกว่า 1,600 คน และสมาชิกกว่าร้อยละ 30-40 ได้รับ
รางวัลสมาชิกดีเด่น สหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนาขอขอบคุณผู้บริหารของธนาคารเกียรตินาคินที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม 
ของเรามาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการแสดงถึงน้ำใจและการเอื้อเฟื้อแก่ผู้ขาดแคลนทำให้สังคมเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น” 

ครูประทีป อึ้งทรงธรรม 

กรรมการบริหารมูลนิธิดวงประทีป 

• โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัด 

 กรุงเทพมหานคร 

ธนาคารร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสหกรณ์

ร้านค้าและสหกรณ์ออมทรัพย์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่  

ปี 2544 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมปลูกฝัง เจตคติ ค่านิยมและอุดมการณ์

สหกรณ ์ตลอดจนการรูจ้กัการแกไ้ขปญัหาดว้ยเหตผุลตามหลกัประชาธปิไตย 

โดยในปี 2554 มีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบ      

11 แห่ง จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 436 แห่ง 

• พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2554 

ธนาคารร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชนรอบสาขาของ

ธนาคารโดยจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้น ณ วัดศรีอุบล

รัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทานแล้ว ผู้บริหารและพนักงานธนาคารจากทุกสาขาในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือชุมชนประสบภัยน้ำท่วมในเขต

เทศบาลนครฯ และเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และมอบจักรยานให้

โรงเรียนต่างๆ นำไปจัดสรรให้นักเรียนยืมใช้เพื่อเดินทางมาโรงเรียนหลังน้ำ

ลดด้วย 

  

   ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นอันมาก ธนาคารจึงได้ดำเนินการช่วยเหลือ 

บรรเทา และเยียวยาผู้ประสบภัย ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ 
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การช่วยเหลือลูกค้า 

• ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ 

 - พกัชำระหนีท้ัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ออกไปสงูสดุ 6 เดอืน ตามหลกัเกณฑก์ารปรบัโครงสรา้งหนี ้ โดยยดืการผอ่นชำระ

ค่างวดออกไปด้วยค่างวดเท่าเดิม และระยะเวลาการผ่อนชำระเท่ากับระยะเวลาชำระที่เหลืออยู่ โดยเป็นไป  

ตามหลักเกณฑ์การพักชำระหนี้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมของธนาคาร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า

ของธนาคาร 

• ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์    

- จัดมาตรการพิเศษโดยพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ละราย 

- มอบเรือพายให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ของลูกค้า 

- เตรียมวงเงินกู้พิเศษสำหรับลูกค้าเพื่อฟื้นฟูกิจการหรือเป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจ 

• ลูกค้าเงินฝาก   

- อำนวยความสะดวกลูกค้าที่เงินฝากครบกำหนด โดยให้ทำรายการต่างสาขา และบริการยืนยันการทำรายการผ่าน

ทางโทรศัพท์ 

- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ข้ามเขตทั่วประเทศ 

- มอบชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด 

การช่วยเหลือชุมชนโดยรอบสาขา 

• ร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยมอบถุงยังชีพ สุขาลอยน้ำ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 

• มอบหมายให้ผู้จัดการสาขาสำรวจความเสียหายบริเวณชุมชนโดยรอบที่ตั้งสาขา เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ

ชุมชนหลังจากน้ำลด 

• ฟื้นฟูสถานที่สาธารณประโยชน์ อาทิ วัดบางพูดนอก จังหวัดนนทบุรี อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนโพธาราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนจารุศรบำรุง จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น 

การช่วยเหลือสังคมและประชาชนทั่วไป 

• การเปิดบัญชีออมทรัพย์เฉพาะกิจของธนาคารเพื่อระดมเงินบริจาค 

• การใหค้วามชว่ยเหลอืผา่นองคก์รสาธารณกศุลตา่งๆ อาท ิสภากาชาดไทย 

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ศนูยป์ฏบิตักิารชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั 

สถาบนัอาศรมศลิป ์และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เปน็ตน้ 

• การจัดกิจกรรม “กดตู้นี้ปันรอยยิ้ม” ลูกค้าและธนาคารร่วมบริจาคเงิน

ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยตามจำนวนครั้งของธุรกรรมทางการเงินที่ตู้ 

ATM ของธนาคาร ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

• KK รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม  

• KK รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยสึนามิและแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น 

  

 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า ชุมชนรอบ              

สาขา สังคมและผู้ประสบภัยทั่วไป และพนักงาน ด้วยหลากหลาย

กิจกรรม อาทิ 
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กิจกรรมบริจาคโลหิต 

ธนาคารร่วมกับศูนย์บริการโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม

บริจาคโลหิตที่อาคารเค ทาวเวอร์ เพื่อบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิตสำหรับ  

ผูป้ว่ยในสถานการณต์า่งๆ อาท ิอทุกภยัครัง้ใหญใ่นภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

และภาคกลาง 

ความในใจกับเกียรตินาคิน 

“ต้ อ งขอขอบคุณทางธนาคาร เกี ย รติ นาคิน เป็ นอย่ า งสู งที่ คิ ดถึ ง
สภากาชาดไทยในช่วงที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมทำให้ศูนย์ฯ ไม่สามารถ
ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตได้ และธนาคารเกียรตินาคินก็ได้แสดงจิตอัน
กุศลจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากพนักงานและประชาชนในย่านชุมชนอโศก 
โดยสามารถนำเลือดไปสำรองเพื่อรักษาสต็อกเลือดให้อยู่ในระดับเพิ่มมากขึ้น
และจัดสรรไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในช่วงน้ำท่วม โดย
ปกติในแต่ละวันศูนย์ฯ ต้องจัดหาโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายวันละ 1,500 ถุง แต่
ในช่วงน้ำท่วมจะต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ 2,000 ถุง แต่ในภาวะน้ำท่วมก็
ทำให้ทางศูนย์ฯ ไม่สามารถไปจัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตได้จึงต้องการผู้มีจิตอาสา
เป็นจำนวนมากในการบริจาคโลหิต และทางธนาคารเกียรตินาคินก็เป็นหน่วย
งานหนึ่ง ที่ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยอย่างเสมอมา” 

คุณภาวินี แสงภัทรเนตร 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย 

• การจัดกิจกรรม “KK E-banking ช่วยผู้ประสบภัย” ธนาคารบริจาคเงิน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามจำนวนครั้งของธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นทาง 

KK E-Banking Service ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

• กิจกรรมพนักงานจิตอาสาต่างๆ ได้แก่ การบริจาคโลหิต อาสาสมัครบรรจุ

ถุงยังชีพ และการปั้น EM Balls 

• การช่วยเหลือชุมชนโดยสายธุรกิจและสาขาต่างๆ ของธนาคาร 

• การช่วยเหลือพนักงานธนาคาร 

• การจัดทำคู่มือ KK ใส่ใจ ฟื้นภัยหลังน้ำลด 

กิจกรรมสาธารณกุศล 

• สนับสนุนมูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการ “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” 

• สนับสนุนมูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย วัดยานนาวาสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

• มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 

• สนับสนุนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมโดยนิสิตนักศึกษาในโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี 

Kiatnakin Responsibility Scholarships อาทิ โครงการ “เพาะบัณฑิตรุ่นใหม่ ใช้เงินอย่างสร้างสรรค์” โครงการ 

“น้องจ๋า...มามะ มาออม” โครงการของชมรม Chula SIFE โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท  และโครงการค่ายอบรม

วิปัสสนากรรมฐาน 
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กิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งดำเนินการโดยสาขาของธนาคารทั่วประเทศ 

ในปี 2554 สาขาทั้ง 72 แห่งทั่วประเทศของธนาคารดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วม

กับชุมชนรอบสาขาทั้งสิ้น 92 โครงการ อาทิ การพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดชุมชน   

จัดอบรมเรื่องการสร้างวินัยทางการเงิน และสนับสนุนในการสร้าง บูรณะ อาคารชุมชน 

และลานกีฬาชุมชน เป็นต้น 

กิจกรรมพนักงานจิตอาสา 

 • โครงการ Save Energy @ Kiatnakin Bank 

ธนาคารดำเนินการสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่พนักงาน  ตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2554 รวม      

เป็นเวลา 6 ปี โดยมีพนักงานจิตอาสาจำนวน 103 คนจากทุกส่วนงานและทุกสาขาทั่ว

ประเทศ ทำหน้าที่ทูตพลังงาน KK เพื่อรณรงค์และกระตุ้นพฤติกรรมการอนุรักษ์

พลังงานและทรัพยากร 

ผลการรณรงค์สร้างจิตอาสาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรในปี 2554 

สำรวจโดยทูตพลังงาน จากกลุ่มตัวอย่างพนักงาน 3,000 คน พบว่า ร้อยละ 70 ของ  

กลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการด้านจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานสูงขึ้นระหว่างร้อยละ   

80 - 100 ในเดือนธันวาคม เทียบกับเดือนมกราคม 2554 

   ปี 2554 ธนาคารดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติกับเกียรตินาคินอย่าง  

ต่อเนื่อง และได้ขยายผลสู่กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินอีกหลายกิจกรรม เพื่อนำความรู้ ความเชี่ยวชาญของ

พนักงานและธุรกิจของเรามาใช้ ในการสร้างประโยชน์สู่สังคมอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันพนักงานของเราได้แสดง

พลังจิตอาสามากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมร่วมกับชุมชนมากถึง 92 

โครงการและกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา ได้ยืนยันถึงปณิธานความรับผิดชอบต่อ

สังคมของเกียรตินาคินตั้งแต่เริ่มธุรกิจที่ว่า “เกียรตินาคินไปอยู่ที่ ไหนต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ ไปช่วยพัฒนาให้ชุมชน 

แห่งนั้นเจริญขึ้น เมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จก็ต้องเอื้อเฟื้อผู้อื่น” 

• สนับสนุนสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดกิจกรรมสัมมนาเคล็ดลับการประกอบธุรกิจยุคใหม่เนื่องในวัน

สตรีไทย 

• สนับสนุนการบูรณะอาคารหอประชุมสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

• สนับสนุนโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2554 โดยสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์  

เป็นต้น 
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กว่า 4 ทศวรรษ ของการก่อตั้งกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน กับการก้าวย่างอย่างมั่นคงพร้อมสั่งสมประสบการณ์ยาวนาน 

กว่า 41 ปี คือ บทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ จากจุดเริ่มต้นในปี 2514 “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน 

จำกัด” ก่อตั้งโดยคุณเกียรติ และคุณจรรย์สมร วัธนเวคิน ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และดำเนินกิจการมาอย่าง    

ต่อเนื่องจนได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ภายในเวลา 2 ป ี โดยสามารถเข้าเป็นบริษัทสมาชิก

หมายเลข 19 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2525 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์           

แห่งประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบในปี 2531  

 

ในขณะนั้น ธุรกิจมีการเติบโตและเริ่มขยายสาขาออกยังจังหวัดสำคัญๆ ทั่วประเทศ และก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

ครั้งสำคัญด้วยการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2536 ยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจในด้านการเงิน 

และสร้างรากฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้น 

 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ยืนหยัดและดำเนินธุรกิจการเงินมาด้วยดี   

จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปี 2540 ส่งผลให้บริษัทเงินทุนหลายแห่งต้องปิดกิจการลง และบริษัทพร้อมกับ

สถาบันการเงินอีก 57 แห่งได้ถูกระงับกิจการเป็นการชั่วคราว แต่ในปีถัดมา บริษัทเป็น 1 ใน 2 บริษัทที่ได้รับการอนุมัติจาก

กระทรวงการคลังให้กลับมาดำเนินกิจการอีกครั้ง ด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ บวกกับการสนับสนุนจาก

พนัธมติรทีเ่ขม้แขง็ทำใหธ้รุกจิเตบิโตขึน้ตามลำดบั จากนัน้บรษิทัจงึไดแ้ยกรปูแบบการดำเนนิธรุกจิเงนิทนุ และธรุกจิหลกัทรพัย์ 

ออกจากกันในปี 2542 และในปี 2543 จากการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสต่อเนื่องทำให้บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่มีการกำกับกิจการที่ดี ก่อนที่จะยกระดับเป็นธนาคาร

พาณิชย์เต็มรูปแบบ (Commercial Bank) ในปี 2548 ในชื่อ “ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)”  

 

ปจัจบุนั ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จำกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ดำเนนิกจิการโดยใหบ้รกิารครอบคลมุทัง้ดา้นเงนิฝาก ตัว๋เงนิฝาก 

กองทุน ประกันชีวิต กองทุน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจ และบริการอื่นๆ เปิดให้

บริการทั่วประเทศ รวม 77 สาขา1 และมีบริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด และบริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 

ความเป็นมา 

ของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน 

1 ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 
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การประกอบธุรกิจ 

ธนาคารเกียรตินาคิน

ธุรกิจสนับสนุน

บริษัทสำนักกฎหมาย

เอราวัณ

(99.93%)

ธุรกิจทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย

เกียรตินาคิน

(99.99%)

บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนเกียรตินาคิน

(60.00%)

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 (99.95%)

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่  2 (99.59%)

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่  3 (99.97%)

กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง (98.91%)

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอรตี้ 1 (99.50%)

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอรตี้ 3 (98.77%)

กองทุนรวมแกมมา แคปปตอล (94.03%)

กองทุนรวมบางกอก แคปปตอล (95.72%)

ปัจจุบันกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน มีธนาคารเป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์  และมีบริษัทย่อย 

ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด  (“บล.เกียรตินาคิน”)  ให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์  บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนเกียรตินาคิน จำกัด (“บลจ.เกียรตินาคิน”) ให้บริการธุรกิจจัดการกองทุน  และบริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 

ให้บริการด้านกฎหมายแก่บริษัทในกลุ่มธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไข

ปัญหาระบบสถาบันการเงิน จำนวน 8 กอง โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้ 
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กลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน แบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้ 1) สินเชื่อรายย่อย 2) สินเชื่อธุรกิจ   

3) ธนบดีธนกิจ และ 4) บริหารสินทรัพย์ และมีสายงานสนับสนุน ประกอบด้วย สายเครือข่ายการขายและบริการ   

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ สายปฏิบัติการ สายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร สายบริหารทรัพยากรบุคคล สายการเงินและ  

งบประมาณ สายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สายตรวจสอบภายใน สายบริหารความเสี่ยง สำนักสื่อสารองค์กร และ

สำนักกรรมการ โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจดังนี้ 

   

โครงสร้างธุรกิจหลักของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน 

กลุมธนาคารเกียรตินาคิน

สินเช�อเชาซื้อรถยนต

สินเช�อบุคคล

สินเช�อเคหะ

สินเช�อ Micro-SMEs

บริการเงินฝาก

ธุรกิจบริหาร

การเงินสวนบุคคล

ธุรกิจหลักทรัพย

ธุรกิจจัดการกองทุน

สินเช�อธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย

สินเช�อธุรกิจ

อพารทเมนท

สินเช�อธุรกิจขนสง

สินเช�อธุรกิจ

ฟลอรแพลน

สินเช�อธุรกิจสิ่งพิมพ

และบรรจุภัณฑ

สินเช�อธุรกิจ ธนบดีธนกิจ บริหารสินทรัพย สินเช�อรายยอย

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการ  

1) สินเชื่อรายย่อย 

ดำเนินการโดยสายธนาคารรายย่อยของธนาคาร เน้นการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา 

โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้ 

1.1 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  

ธนาคารให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท ทั้งรถใหม่ และรถใช้แล้ว ซึ่งรวมถึงรถยนต์นั่ง รถยนต์

อเนกประสงค์ รถยนต์เชิงพาณิชย์ แก่บุคคล หรือนิติบุคคล ที่ต้องการซื้อรถยนต์มาใช้งานโดยทั่วไป ผู้เช่าซื้อจะชำระ

เงินดาวน์ส่วนหนึ่ง และผ่อนชำระค่างวดเป็นจำนวนเท่าๆ กัน ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ และ/หรือธนาคารมีกรรมสิทธิ์

ในทรัพย์สินตามกฎหมายจนกว่าผู้เช่าซื้อจะผ่อนชำระเงินกู้ครบถ้วน ระยะเวลาการเช่าซื้อ 12-84 เดือน และมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราตลาด ณ วันที่ทำสัญญา 
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นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น บริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี บริการด้านการขอ 

ใบอนุญาตเกี่ยวกับรถยนต์ บริการด้านการทำประกันภัย และภาษีรถยนต์อีกด้วย ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งใน

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  

สนิเชือ่เชา่ซือ้รถยนตเ์ปน็ธรุกจิหลกัของกลุม่ธนาคารเกยีรตนิาคนิทีม่กีารเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง คดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 

71.4 ของสินเชื่อรวม โดยมีอัตราการเติบโตของเงินให้สินเชื่อสูงถึงร้อยละ 31.2 จาก 73,920 ล้านบาท ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2553 เป็น 96,946 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสัดส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์

ใช้แล้วเฉลี่ยร้อยละ 52 ต่อ 48 ในปี 2554 และแบ่งสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อตามภูมิภาคและประเภทของรถ ได้ดังนี้ 

  

ตางจังหวัด
รอยละ 80

กทม.
รอยละ 20

รถตู
รอยละ 14

รถกระบะ
รอยละ 49

รถเกง
รอยละ 37

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน ยังคงมุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้ออย่างต่อเนื่องต่อไป โดยให้ความสำคัญกับ

การบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเน้นควบคุมคุณภาพของสินเชื่อให้อยู่ในระดับที่ดี สำหรับการกำหนดอัตรา

ดอกเบี้ยการให้กู้ยืมจะอยู่ในระดับเดียวกับอัตราตลาด และสอดคล้องกับระยะเวลาการผ่อนชำระ 

 

1.2 สินเชื่อบุคคล 

สินเชื่อบุคคล เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ที่มีประวัติการผ่อน

ชำระที่ดี วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 48 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อ Term 

Loan คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ ที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน ทำสัญญาผ่อนชำระคืนให้แก่ธนาคารเป็น

จำนวนเงินแต่ละงวดตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง และสินเชื่อ Revolving Loan ผู้ขอกู้จะได้รับ

เป็นวงเงินสินเชื่อพร้อมบัตรกดเงินสด KK Cash Card ซึ่งเบิกถอนเป็นเงินสดได้ด้วยการใช้บัตรทำรายการเบิกถอน

ผ่านเครื่อง ATM Pool โดยมีเงื่อนไขชำระคืนขั้นต่ำแต่ละงวดตามที่ธนาคารกำหนด  

 

1.3 สินเชื่อเคหะ 

สินเชื่อเคหะ เป็นบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำกัดพื้นที่

โครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดชลบุรี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินเชื่อเคหะมีจำนวน 

1,517 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2553  

นอกจากนี้ ธนาคารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ในการ

จัดสินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ง บตท. ได้ทยอยจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารและ

บตท. ได้ดำเนินการตามโครงการร่วมมือกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย

สำหรับลูกค้าโครงการฯ   
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1.4 สินเชื่อ Micro SMEs 

สินเชื่อ Micro SMEs เป็นสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้าบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งภาคบริการ ค้าส่ง 

และค้าปลีก และมีวงเงินหลากหลายรูปแบบ อาทิ วงเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ วงเงิน O/D วงเงิน

เพื่อขยายกิจการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์   

ค้ำประกัน 

 

1.5 บริการเงินฝาก 

ธนาคารให้บริการด้านเงินฝากกับกลุ่มลูกค้าทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยจำแนกเป็น 3 ประเภท

หลัก ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ โดยเน้นการให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับลูกค้า 

อีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มระดับความ  

พึงพอใจของลูกค้า  

 

1.6 สินเชื่อรถเพื่อเงินสด (Car Cash) 

สินเชื่อรถเพื่อเงินสด ให้บริการวงเงินสินเชื่อประเภท Term loan แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ และ

นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับทางธนาคาร โดยโอนเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นธนาคาร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   

คือ กลุ่มลูกค้าเคยจัดเช่าซื้อกับธนาคาร และกลุ่มลูกค้าภายนอกทั่วไป 

 

1.7 บริการประกันภัยและบริการประกันชีวิต (Bancassurance) 

ธนาคารให้บริการเป็นนายหน้าประกันภัยทั้งประกันชีวิต และประกันวินาศภัย โดยร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร หรือ 

บริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีชื่อเสียง ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยประเภทต่างๆ ให้แก่ลูกค้าสินเชื่อ

เช่าซื้อรถยนต์ของธนาคาร ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท และประกันชีวิต (Car Shield) แบบคุ้มครองวงเงิน  

สินเชื่อรถยนต์ กรณีผู้เช่าซื้อรถยนต์เสียชีวิต  

 

1.8 การประมูลรถยนต์ 

ธนาคารจัดให้มีการประมูลรถยนต์ใช้แล้วจากลูกค้าของธนาคาร ที่ศูนย์ประมูลรถยนต์ของธนาคาร 2 แห่ง คือ 

ถนนบางนา-ตราด กม. 8 และจังหวัดอุดรธานี ทุกเดือน 

ในปี 2554 ศูนย์ประมูลรถยนต์ของธนาคารได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 เป็น

แห่งแรกในประเทศไทย เนื่องจากเป็นศูนย์ประมูลที่ให้บริการครบวงจรและมีมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการรถใช้แล้ว 

และเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไป  

 

2) สินเชื่อธุรกิจ  

ประกอบด้วยสินเชื่อ 2 ประเภทหลัก คือ สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.4 ของสินเชื่อรวม 

และสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี รายละเอียดของสินเชื่อประเภทต่างๆ มีดังนี้ 

 



38 ธนาคารเกียรตินาคิน รายงานประจำปี 2554

2.1 สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ธนาคารเกียรตินาคินให้บริการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ประกอบการพัฒนาโครงการที่

อยู่อาศัย รายกลางและรายเล็ก ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค โดยมีทีมงานให้บริการสินเชื่อครบวงจร รวมถึง  

ผู้ เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ที่พร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำ ด้านวิศวกรรมงานก่อสร้าง ด้านสถาปนิก  

การออกแบบ ข้อมูลวิจัยและพัฒนา ข้อกฎหมายต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายให้การสนับสนุน ทั้งด้านการตลาด 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการบริหารโครงการ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของลูกค้า 

สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นสินเชื่อประเภท Project Finance ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการที่อยู่

อาศัยที่ชัดเจน ธนาคารมุ่งเน้นความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยมีขั้นตอนการอนุมัติที่รวดเร็ว ให้วงเงินตรงตามความ

ต้องการของผู้ประกอบการ และกำหนดรูปแบบการผ่อนชำระให้สอดคล้องกับรายได้ของลูกค้า  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 สนิเชือ่ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยม์จีำนวน 16,851 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 15.4 เมือ่เทยีบ 

กับสิ้นปี 2553 แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 77.0 และโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 23.0 

 

2.2 สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี  

สินเชื่อที่ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยานยนต์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ธนาคารมี

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ณ สิ้นปี 2554 จำนวน 13,640 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 จากสิ้นปี 2553 โดยมี  

รายละเอียด ดังนี้  

2.2.1 สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ 

สินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ให้เช่า รวมถึงเซอร์วิส-อพาร์ทเม้นท์ อาคารที่อยู่อาศัย

รวมเพื่อเช่า และหอพัก ทั้งที่เป็นโครงการใหม่ และปรับปรุงโครงการเดิม โดยธนาคารมีสถาปนิก วิศวกร ดูแลให้

คำปรึกษาเรื่องแบบก่อสร้าง และการก่อสร้างหอพัก หรืออพาร์ทเม้นท์ให้ได้มาตรฐาน 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการที่มีที่ดินของตนเองอยู่ในทำเลเป้าหมายต้องการสร้างที่พักอาศัย  

ให้เช่า กลุ่มผู้ประกอบการที่มีหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ที่เปิดดำเนินการแล้ว และที่ต้องการเงินกู้เพื่อนำไปใช้ขยาย

ธุรกิจ หรือเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ห้องพัก หรืออพาร์ทเม้นท์เพิ่มเติม  

 

2.2.2 สินเชื่อธุรกิจขนส่ง (Logistics)  

บริการสินเชื่อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง เช่น กลุ่มบรรทุกปูนซีเมนต์ กลุ่มบรรทุกน้ำมัน กลุ่ม

ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการนำเข้า และส่งออก กลุ่มขนส่งยานยนต์และอะไหล่ เป็นต้น โดยมีบริการวงเงิน  

สินเชื่อประเภทต่างๆ เช่น วงเงินเช่าซื้อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่า (car rent) วงเงินเช่าซื้อรถบรรทุกสิบล้อ 

รถบรรทุกหกล้อ รถหัวลาก หางพ่วงจำนวนตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป วงเงินกู้เพื่อซื้อที่ดิน ก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้ในธุรกิจ

ขนส่ง และวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการขนส่ง เป็นต้น 

 

2.2.3 สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน (Floor Plan) 

บริการสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่ และเต็นท์รถมือสอง เพื่อเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในธุรกิจรถยนต์ ได้แก่ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน วงเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan) รวมถึง        

การออกหนังสือค้ำประกัน (LG) และวงเงินเบิกเกินบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ

สามารถดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจได้ในระยะยาว  
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2.2.4 สินเชื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

การสนับสนุนสินเชื่อในธุรกิจโรงพิมพ์ และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ทั้งประเภทกระดาษ และพลาสติก เช่น   

สินเชื่อเพื่อขยายโรงงาน เพื่อซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้ในธุรกิจ วงเงินหมุนเวียนที่มีหลักประกันสำหรับใช้ในธุรกิจ วงเงิน

ชำระหนี้ (Refinance) และสินเชื่อเพื่อการนำเข้า 

 

3) ธุรกิจธนบดีธนกิจ (Wealth Management)  

เป็นการดำเนินธุรกิจร่วมกันของ “3KK” ประกอบด้วย สายธนบดีธนกิจของธนาคาร และบริษัทย่อย 2 แห่งคือ   

บล.เกียรตินาคิน และบลจ.เกียรตินาคิน ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีฐานทรัพย์สินพร้อมลงทุนได้ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 

โดยแบ่งการบริการออกได้ดังนี้ 

 

3.1 ธุรกิจบริหารการเงินส่วนบุคคล (Private Banking)  

ธนาคารได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากและการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อนำเสนอให้ตรงตามความต้องการ  

ของลูกค้า ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารเอง และผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์   

จัดการกองทุนต่างๆ ประกอบด้วย กองทุนรวมทุกประเภท ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์         

ตราสารอนพุนัธ ์และอสงัหารมิทรพัย ์และผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ ทัง้แบบสะสมทรพัย ์บำนาญ คุม้ครองชวีติ นอกจากนี้ 

ยังมีบริการ E-Banking และเน้นการบริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และบริการด้านธุรกรรมทางการเงิน 

ธนาคารเกียรตินาคิน เป็นตัวแทนจำหน่ายกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 17 แห่ง และเป็น

พันธมิตรกับบริษัทประกันชีวิต 4 แห่ง ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Bancassurance)  

 

3.2 ธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Business) 

ดำเนินการโดย บล.เกียรตินาคิน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ให้บริการผ่านสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และ

สาขาของ บล.เกียรตินาคิน อีก 11 แห่ง ให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์แก่ลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก ประกอบด้วย 

3.2.1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

บล.เกียรตินาคิน เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 19 ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขาย  

หลักทรัพย์แก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ประเภทลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ นักลงทุนทั่วไปสามารถใช้บริการซื้อขาย

หลักทรัพย์ ทั้งในระบบซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด (ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านห้องค้าหลักทรัพย์) ทั้งประเภทบัญชี

เงินสดและบัญชีมาร์จิ้น (ระบบ Credit Balance) และในระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Trading Account)  

 

3.2.2 การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

บล.เกียรตินาคิน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชี โดยได้เปิดให้

บริการซื้อขายผ่านตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ตั้งแต่ปี 2549 
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3.3 ธุรกิจจัดการกองทุน (Fund Management) 

ดำเนินการโดยบลจ.เกียรตินาคิน ซึ่งธนาคารได้เข้าถือหุ้น บลจ.เกียรตินาคิน ในสัดส่วนร้อยละ 60.0 ของจำนวน

หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554  

บลจ.เกียรตินาคิน ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนทุกประเภท ให้บริการด้านจัดการลงทุนแก่ลูกค้าบุคคลทั่วไปหรือ

ลูกค้าองค์กร นิติบุคคลที่สนใจการลงทุนในกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคล ผ่านเครื่องมือ

ทางการเงินที่มีนวัตกรรม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน  

ที่ผ่านมา บลจ.เกียรตินาคิน มุ่งเน้นการจัดการกองทุนรวม และกองทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2554 บลจ.เกียรตินาคิน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการรวม 19,887 ล้านบาท ประกอบด้วย

กองทุนทั้งหมด 32 กอง แบ่งเป็น กองทุนรวมตราสารทุน 5 กอง กองทุนรวมตราสารหนี้ 13 กอง กองทุนรวม  

แบบผสม 2 กอง กองทุนรวมต่างประเทศ 8 กอง และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 4 กอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างขยายการ

ดำเนินธุรกิจไปยังการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล รวมถึงกองทุนโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน 

(Infrastructure Fund) 

 

4) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

ดำเนินการโดยธนาคารและกองทุนรวม 8 กอง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารถือหน่วยลงทุน ธนาคารได้เริ่มทำธุรกิจ

บริหารหนี้ในปี 2542 จากการประมูลสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินมาจากองค์การเพื่อการ

ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) และระหว่างปี 2546 – 2549 ธนาคารได้ประมูลหนี้จากกรมบังคับคดี ซึ่งเป็นหนี้ที่อยู่ใน

กระบวนการทางกฎหมาย และในปี 2553 ธนาคารได้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล และกองทุนรวม

บางกอก แคปปิตอล ซึ่งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับกองทุนรวมอื่นๆ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร  

กลุ่มบริหารสินทรัพย์ ประกอบด้วย ธุรกิจบริหารหนี้ ดูแลและเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ และการขายทรัพย์สินรอขาย  

ซึ่งมีฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขายดูแลรับผิดชอบการขายทรัพย์สินรอขาย โดยลูกค้าผู้สนใจสามารถค้นหาทรัพย์สิน         

ตามประเภทของทรัพย์สิน ทำเล พื้นที่ หรือช่วงราคาได้ตามต้องการใน www.kkasset.com  

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

1) ช่องทางการให้บริการ 

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน มีช่องทางการให้บริการโดยตรงผ่าน 3 บริษัท ได้แก่ ธนาคาร บล.เกียรตินาคิน และ

บลจ.เกียรตินาคิน นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินบางประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ธนาคารเกียรตินาคิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีสาขารวมทั้งสิ้น 72 สาขา (รวมสำนักงานใหญ่) ครอบคลุมพื้นที่ 53 จังหวัด

ทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ รายละเอียดสาขาของธนาคาร แสดงอยู่ในหัวข้อ

เครือข่ายสาขาหน้า 254 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีศูนย์ประมูลรถยนต์ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ประมูลรถยนต์ ถนนบางนา-ตราด กม.8 และ

จังหวัดอุดรธานี เพื่อสามารถรองรับการประมูลรถได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค 
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ธนาคารวางแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของธนาคาร โดยในปี 

2555 จะเน้นการเปิดสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นส่วนใหญ่ เพื่อรองรับธุรกรรมเงินฝาก และยังคงเพิ่มสาขา

ในต่างจังหวัด เพื่อรองรับการเติบโตของสินเชื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าเงิน

ฝากไปยังต่างจังหวัด  

ธนาคารได้ตั้งสายเครือข่ายการขายและบริการขึ้น ทำหน้าที่กำหนด ออกแบบ พัฒนาช่องทางบริการ และสร้าง

เครือข่ายการขายให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยได้พัฒนาการบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เสมือน

เป็นธนาคารส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมงให้แก่ลูกค้า ได้แก่ บริการ เคเค เอทีเอ็ม (KK ATM service) ลูกค้าสามารถใช้

บริการได้ที่เครื่อง ATM ของทุกธนาคารในเครือข่าย ATM POOL ทั่วประเทศ บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต          

(KK E-Banking Service) ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมออนไลน์พื้นฐาน บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (KK Alert 

Service) เป็นบริการแจ้งเตือนธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของลูกค้า  

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีศูนย์บริการลูกค้าธนาคารเกียรตินาคิน (KK Contact Center) คอยให้บริการต่างๆ ผ่าน

ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำรายการ และสอบถามข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์ของศูนย์

บริการลูกค้าด้วยตนเอง การสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) และผ่านสังคมออนไลน์

ใน Facebook ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และ บริการ Contact Center 02-680-3333 เพื่อตอบสนองปริมาณธุรกรรมที่

เพิ่มขึ้น โดยมีลูกค้ารายย่อยใช้บริการกว่า 70,000 รายต่อเดือน 

ในปี 2555 ธนาคารมีแผนที่จะเปิดให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (KK Contact Center) ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ

ความต่อเนื่องในการติดต่อ และเพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าด้วยความใส่ใจ และไว้ใจได้  

 

1.2 บล.เกียรตินาคิน  

บล.เกียรตินาคิน ให้บริการผ่านสำนักงานใหญ่ที่ชั้น 7 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ และสำนักงานสาขาอีก 11 แห่ง 

โดยรายละเอียดสาขาของธนาคารแสดงอยู่ในหัวข้อเครือข่ายสาขาหน้า 254 

 

1.3 บลจ.เกียรตินาคิน 

บลจ.เกียรตินาคิน มีช่องทางการจัดจำหน่ายกองทุนต่างๆ ผ่านสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารชาญอิสสระ

ทาวเวอร์ 1 และดำเนินการผ่านตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ธนาคารพาณิชย์ และบริษัท

หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เพื่อกระจายฐานลูกค้าและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น  

 

2) สภาวะตลาดและการแข่งขัน  

2.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

ระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์จำนวน 14 แห่ง เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 11 แห่ง โดยสามารถแบ่งกลุ่มตามขนาดของสินทรัพย์ตามรายงานย่อ

แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ได้ดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ มีสัดส่วนสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมทั้งระบบธนาคาร

พาณิชย์ มีจำนวน 4 แห่ง  

2. ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง มีสัดส่วนสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 3 และต่ำกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมทั้ง

ระบบธนาคารพาณิชย์ มีจำนวน 3 แห่ง  
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3. ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก มีสัดส่วนสินทรัพย์ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวมทั้งระบบธนาคารพาณิชย์   

มีจำนวน 7 แห่ง 

  

2.1.1 สินทรัพย์ 

ณ สิ้นปี 2554 ธนาคารพาณิชย์ไทยมีสินทรัพย์รวม 11.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 จากสิ้นปี 

2553 ที่มีจำนวนเท่ากับ 10.0 ล้านล้านบาท โดยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีสินทรัพย์รวม 7.4 ล้านล้านบาท 

หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 65.9 ของสนิทรพัยร์วมทัง้ระบบ และมกีารขยายตวัรอ้ยละ 11.7 จาก 6.6 ลา้นลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2553 ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางมีสินทรัพย์รวม 2.5 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.2 ของระบบ ซึ่ง

สินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2553 ที่เท่ากับ 2.3 ล้านล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กมีสินทรัพย์รวม 1.3 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.9 ของ

ระบบ ซึง่สนิทรพัยร์วมของธนาคารพาณชิยข์นาดเลก็ขยายตวัเพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ป ี2553 เทา่กบั 1.0 ลา้นลา้นบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 

ธนาคารเกียรตินาคินจัดอยู่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2554 เท่ากับ 

192,009 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.4 จากปีก่อนหน้า โดยมีสินทรัพย์อยู่ในอันดับที่ 11 ของธนาคาร

ทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.7 ของระบบธนาคารพาณิชย์ 

 

สัดส่วนสินทรัพย์ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

    

ธนาคารพาณิชยขนาดเล็ก 7 แหง

ธนาคารพาณิชยขนาดกลาง 3 แหง

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหง

รอยละ 65.9

รอยละ 22.2

รอยละ 11.9

2.1.2 เงินให้สินเชื่อสุทธิ 

ณ สิ้นปี 2554 ธนาคารพาณิชย์ของไทยมีเงินให้สินเชื่อสุทธิ (หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) จำนวน 7.5 

ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2553 ที่เท่ากับ 6.5 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 เนื่องจากเศรษฐกิจ

ไทยสามารถรักษาการเติบโตเฉลี่ยทั้งปีได้ในเกณฑ์ดี แม้จะเผชิญกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของไทย 

ทั้งแผ่นดินไหวและภัยพิบัติครั้งร้ายแรงในประเทศญี่ปุ่น และภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทย  

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีเงินให้สินเชื่อจำนวน 5.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4.4 ล้านล้านบาท ณ สิ้น

ปี 2553 หรือร้อยละ 16.8 โดยสัดส่วนเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 67.9 ของ     

สินเชื่อรวม ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 1.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1.5 ล้านล้านบาท 

ณ สิ้นปี 2553 หรือร้อยละ 7.5 โดยสัดส่วนเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 21.3 ของ

สนิเชือ่รวม ธนาคารพาณชิยข์นาดเลก็มเีงนิใหส้นิเชือ่จำนวน 0.8 ลา้นลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 0.6 ลา้นลา้นบาท ณ สิน้ป ี
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2553 หรือร้อยละ 28.4 โดยสัดส่วนเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ณ สิ้นปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 

10.8 ของสินเชื่อรวม 

ณ สิ้นปี 2554 ธนาคารเกียรตินาคินมีเงินให้สินเชื่อสุทธิจำนวน 130,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2553 

ร้อยละ 26.7 โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวของสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 71.4 ของสินเชื่อรวมของ

ธนาคาร  

 

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อคงค้างของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

 

ธนาคารพาณิชยขนาดเล็ก 7 แหง

ธนาคารพาณิชยขนาดกลาง 3 แหง

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหง

รอยละ 67.9

รอยละ 21.3

รอยละ 10.8

2.1.3 เงินรับฝาก 

สิ้นปี 2554 เงินฝากธนาคารพาณิชย์ไทยมีจำนวน 7.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 6.8 ล้านล้านบาท ณ สิ้น

ปี 2553 หรือร้อยละ 6.0 โดยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีเงินฝากรวม 5.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4.8 ล้าน

ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 หรือร้อยละ 8.8 ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางมีเงินฝากรวม 1.49 ล้านล้านบาท ลดลงเล็ก

น้อยจาก 1.53 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 หรือร้อยละ 2.6 และธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กมีเงินฝากรวมกัน 0.5 

ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.49 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 หรือร้อยละ 0.08 โดยสัดส่วนเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 72.3 ร้อยละ 20.6 และร้อยละ 7.1 ของเงิน

ฝากรวม ตามลำดับ 

ธนาคารเกียรตินาคินมีเงินฝากเท่ากับ 69,531 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 ลดลงร้อยละ 8.4 จากสิ้นปี 2553 

เนื่องจากธนาคารมีการระดมเงินด้วยการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้มากขึ้นในปี 2554 

 

สัดส่วนเงินรับฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

 

ธนาคารพาณิชยขนาดเล็ก 7 แหง

ธนาคารพาณิชยขนาดกลาง 3 แหง

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหง

รอยละ 72.3

รอยละ 20.6

รอยละ 7.1
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ตารางแสดงสินทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้สินเชื่อสุทธิ ณ สิ้นปี 2554 ของธนาคารพาณิชย์ไทย 

 

ลำดับ ธนาคารพาณิชย์

สินทรัพย์ เงินฝาก
เงินให้สินเชื่อหลังหัก

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ล้านบาท ส่วนแบ่ง

ตลาด 

(ร้อยละ)

ล้านบาท ส่วนแบ่ง

ตลาด 

(ร้อยละ)

ล้านบาท ส่วนแบ่ง

ตลาด 

(ร้อยละ)

1 กรุงเทพ 2,034,002 18.2 1,524,796 21.1 1,345,544 17.9

2 กรุงไทย 1,959,121 17.5 1,285,760 17.8 1,383,352 18.4

3 ไทยพาณิชย์ 1,767,987 15.8 1,179,458 16.3 1,228,479 16.3

4 กสิกรไทย 1,604,567 14.4 1,243,860 17.2 1,162,019 15.4

5 กรุงศรีอยุธยา 886,823 7.9 564,179 7.8 621,990 8.3

6 ธนชาต 877,731 7.9 471,618 6.5 603,845 8.0

7 ทหารไทย 718,330 6.4 452,445 6.3 374,810 5.0

8 ยูโอบี 298,571 2.7 166,359 2.3 183,362 2.4

9 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 284,062 2.5 98,215 1.4 93,992 1.3

10 ทิสโก้ 211,489 1.9 38,060 0.5 175,506 2.3

11 เกียรตินาคิน 192,009 1.7 69,531 1.0 130,189 1.7

12 ซีไอเอ็มบี ไทย 166,551 1.5 101,291 1.4 113,842 1.5

13 ไอซีบีซี (ไทย) 89,938 0.8 20,834 0.3 62,506 0.8

14 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 81,346 0.7 22,259 0.3 54,294 0.7

รวม 11,172,528 100.0 7,238,663 100.0 7,533,731 100.0

รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง 7,365,677 65.9 5,233,874 72.3 5,119,394 67.9

รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง 3 แห่ง 2,482,885 22.2 1,488,241 20.6 1,600,646 21.3

รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก 7 แห่ง 1,323,967 11.9 516,548 7.1 813,692 10.8
 
ที่มา: รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 

 

2.1.4 แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

จากประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2555 คาดว่าจะมีปัจจัยขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวและเร่งการ

ผลิตของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนเพื่อการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ ทั้งในส่วนของการลงทุนเพื่อ

ปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 และการก่อสร้างเพิ่มเติม 

รวมถึงการดำเนินมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อและมาตรการภาษีที่มีส่วนสำคัญต่อการฟื้นฟูทั้งภาคเกษตร ภาค

อุตสาหกรรม และภาคบริการ หากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจภาย

หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม จะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้

บริโภค ผู้ประกอบการและธุรกิจปรับตัวดีขึ้น ทำให้การอุปโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ดังนั้น สินเชื่อของธนาคาร

พาณิชย์ไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงในช่วง

ครึ่งแรกของปี 2555 เนื่องจากการใช้จ่าย และการลงทุนในประเทศที่ยังซบเซา ก่อนปรับตัวขึ้นตามการฟื้นตัวทาง
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เศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี ตามความต้องการสินเชื่อของภาคธุรกิจและครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี 

และความต้องการเบิกใช้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน  

การแข่งขันของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทั้งด้านสินเชื่อและเงินฝากมีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้าน

เงินฝากเนื่องจากกฎระเบียบต่างๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากปี พ.ศ. 2551 ที่ได้ทยอยลด

วงเงินคุ้มครองเงินฝากลงเหลือ 50 ล้านบาทต่อราย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 และจะลดลงเหลือ 1 ล้านบาทต่อ

ราย ในวันที่ 11 สิงหาคม 2555 มีผลให้ธนาคารพาณิชย์ต้องระดมเงินฝากด้วยอัตราดอกเบี้ยสูง และพระราช

กำหนด (พ.ร.ก.) ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 ทำให้มีการกำหนดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อ

แก้ปัญหาหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และสมทบเข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพิ่ม

เป็นร้อยละ 0.47 จากเดิมร้อยละ 0.40 ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นจากการแข่งขัน

ระดมเงินฝาก แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในทิศทางขาลง ซึ่งการขยายตัวของเงินฝากน่าจะเพิ่มขึ้นในช่วง

ครึ่งแรกของปี 2555 จากการเร่งระดมเงินของธนาคารพาณิชย์ ก่อน พ.ร.ก. โอนภาระหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ และการ

ลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากมีผลบังคับใช้ แต่จะปรับตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี 

 

2.2 ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ 

ปี 2554 ที่ผ่านมา ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศปี 2554 เท่ากับ 794,081 คัน ลดลงร้อยละ 0.8 จาก 800,357 

คัน ในปี 2553 เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นในไตรมาสแรก

ส่งผลให้การผลิตในประเทศไทยขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิต และปลายปี 2554 ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย

ในประเทศไทย ส่งผลให้การผลิตยานยนต์ต้องหยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนในปี 2554 มาจากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น นโยบายการคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยการ

แนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาด เป็นต้น  

สำหรับธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ไม่รวมบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีบริษัทปล่อยสินเชื่อของ

ตนเอง (Captive Finance) เมื่อพิจารณายอดสินเชื่อเช่าซื้อของธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง ที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์ มียอดสินเชื่อเช่าซื้อ ณ สิ้นปี 2554 รวมประมาณ 832 พันล้านบาท โดยธนาคารเกียรตินาคินมีส่วนแบ่ง     

การตลาดร้อยละ 11.7 อยู่ในอันดับที่ 5  

 

0 0

5

10

15

20

25

30

35

40

50

100

150

200

250

300 45

ธนชาต

พันลานบาท รอยละ

กรุงศรีอยุธยา ทิสโก ไทยพาณิชย เกียรตินาคิน กสิกรไทย

13

23

18

42

31

20

24
0

27
1

12
6 15

6

10
6 12

5

84
11

8

74
97

54 64

ป 2554ป 2553 อัตราการเติบโต (รอยละ)

ที่มา: รวบรวมจากคำอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน และ Presentation ของแตละธนาคาร
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 แนวโน้มธุรกิจเช่าซื้อ ปี 2555 

ธุรกิจเช่าซื้อในปี 2555 ยังคงมีปัจจัยบวกที่จะช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อรถยนต์ใหม่และการใช้บริการ  

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต ์ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการภาษีรถยนต์คันแรกที่ให้ส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท ซึ่งจะสิ้นสุด       

ในปลายป ี 2555 และมาตรการลดภาษีสำหรับการนำเข้าชิ้นส่วนและการนำเข้ารถยนต์ใหม่ทั้งคันสำหรับโรงงาน 

ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมทั้ง ทิศทางอัตราดอกเบี้ย

นโยบายที่ปรับลดลง ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และยังจะช่วยให้ธุรกิจเช่าซื้อรถ

สามารถเติบโตต่อไปได้ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบต่อธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในปี 2555 ได้แก่ ปัญหาในการส่งมอบรถยนต์ของ  

บางค่ายรถยนต์จากปัญหาโรงงานผลิตและประกอบรถยนต์ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 

2554 ที่ผ่านมา รวมทั้งอำนาจซื้อของลูกค้าที่ลดลง โดยเฉพาะลูกค้าที่ทรัพย์สินเสียหายจากปัญหาอุทกภัย ซึ่ง

ทำให้ความต้องการซื้อรถใหม่บางส่วนจะถูกเลื่อนออกไป โดยคาดว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศจะมีจำนวน 

957,000 – 1,000,000 คัน  

สำหรับธนาคารเกียรตินาคิน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ยังมีแนวโน้มปรับตัวดีกว่าอุตสาหกรรม เนื่องจากการ

กระจายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อที่มีสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ต่อรถใช้แล้ว 52:48 ทำให้ได้รับผลกระทบจากการ

ชะลอตัวของยอดขายรถยนต์ใหม่น้อยกว่าคู่แข่งที่เน้นสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่เป็นสำคัญ 

 

2.3 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตตามสภาพเศรษฐกิจ โดยเป็นธุรกิจกลุ่มแรกๆ ที่เริ่มมีการลงทุนหลังจากการผ่าน

ช่วงถดถอยของเศรษฐกิจ และรวมถึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่เริ่มขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้ขยายตัว เพิ่มการจ้างงาน และ

ยังถือได้ว่าเป็นดัชนีชี้นำในการบ่งบอกการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Leading Economic Indicator) ว่าอยู่ในช่วงใด

ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

จากข้อมูลสถิติในปี 2554 ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลงจากปี 2553 ยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ใน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 เท่ากับ 82,300 ล้านบาท 99,300 ล้านบาท และ 111,300 ล้านบาท ตามลำดับ 

มูลค่าสินเชื่อปล่อยใหม่รวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 292,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2553 ร้อยละ 4.0 

สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หลายแห่งในการให้อัตราดอกเบี้ยจูงใจผู้บริโภคเพื่อ  

แข่งขันกับโครงการบ้านหลังแรกของรัฐบาล จนกระทั่งไตรมาส 4 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก

มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ส่งผลให้หลายโครงการหยุดชะงัก ผู้ประกอบการขาดความเชื่อมั่นในการพัฒนาโครงการใหม่

และชะลอการลงทุนออกไปก่อน ขณะที่ผู้บริโภคก็ชะลอการตัดสินใจในการซื้อที่อยู่อาศัยจนกว่าสถานการณ์จะ

คลี่คลายและเห็นความชัดเจนในการแก้ปัญหาน้ำท่วม 

ยอดขายโครงการ ณ สิ้นปี 2554 มีหน่วยเหลือขายมายังปี 2555 จำนวน 134,266 หน่วย คิดเป็นประมาณ  

ร้อยละ 3.0 ของจำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังไม่น่าเป็นห่วง  

จากที่เปิดขายใหม่ 85,800 หน่วย และขายได้ในปีเดียวกัน 81,816 หน่วย แสดงให้เห็นว่าอุปสงค์และอุปทานค่อนข้าง

มีความสมดุลกัน 
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ตารางแสดงจำนวนยอดขายและอุปทานของที่อยู่อาศัยในตลาด ปี 2537-2554 

 

 แนวโน้มสถานการณ์ที่อยู่อาศัยปี 2555 

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง รวมถึงความกังวล

เกีย่วกบัปญัหานำ้ทว่มซำ้ซอ้น จงึคาดวา่ผูบ้รโิภคจะชะลอการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัออกไประยะหนึง่ และกำลงัซือ้ 

น่าจะกลับมาเป็นปกติประมาณไตรมาส 3 ปี 2555 นอกจากนี้ ผู้บริโภคอาจเปลี่ยนไปเลือกซื้อที่อยู่อาศัยแนวสูง 

ในบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หรือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่มากนัก และอยู่ใกล้สาธารณูปโภค

ขนาดใหญ ่เชน่ หา้งคา้ปลกีขนาดใหญ ่โรงพยาบาล ถนนสายหลกั โดยเฉพาะในกลุม่ระดบัราคาไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท  

ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีแนวโน้มกระจายความเสี่ยงการลงทุนบางส่วนไปพัฒนา

โครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงเพิ่มมากขึ้น และเลือกพัฒนาโครงการในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือได้

รับผลกระทบน้อย หรือกระจายความเสี่ยงโดยออกไปพัฒนาโครงการในพื้นที่ส่วนภูมิภาคที่มีศักยภาพมากขึ้น 

โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ เช่น ชลบุรี หัวหิน เชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา และขอนแก่น เป็นต้น 

 

ปี 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

รวม 344,120 333,828 254,185 198,699 165,163 144,839 133,894 113,972 123,161 137,352 129,686 136,163 143,913 173,713 176,466 168,416 226,122 216,082 

ขายได้ 214,275 211,458 99,839 36,957 24,473 19,693 34,244 21,644 38,114 75,718 57,102 58,438 51,564 65,039 65,653 59,085 95,840 81,816 

เหลือ 129,845 122,370 154,346 161,742 140,690 125,146 99,650 92,328 85,047 61,634 72,584 77,725 92,349 108,674 110,813 109,331 130,282 134,266 

% ขายได้ 62% 63% 39% 19% 15% 14% 26% 19% 31% 55% 44% 43% 36% 37% 37% 35% 42% 38% 
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ที่มา: Agency for Real Estate Affair Co., Ltd. 
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ในปี 2555 จำนวนโครงการเปิดตัวใหม่น่าจะใกล้เคียงกับปี 2554 ประมาณ 86,000 หน่วย รวมมูลค่า

ประมาณ 258,000 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม หากสถานการณต์า่งๆ ดขีึน้ โอกาสทีโ่ครงการทีอ่ยูอ่าศยัใหมจ่ะเปดิตวั

ก็มีมากขึ้น และราคาที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ในปี 2555 ยังคงมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นต่อไปในช่วงนี้ โดยเฉพาะราคาที่

อยู่อาศัยกลุ่มห้องชุดมือสองใจกลางเมืองและห้องชุดที่เพิ่มขึ้นตามแนวรถไฟฟ้า ขณะที่ที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จ

และขายอยู่เดิมอาจจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อระบายสินค้าคงค้างจากช่วงอุทกภัยที่ผ่านมา จึงยังไม่

สามารถขึ้นราคาได้ 

  

2.4 ธุรกิจหลักทรัพย์ 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ณ สิ้นปี 2554 ปิดที่ระดับ 1,025.32 จุด ไม่เปลี่ยนแปลงจาก

ปีก่อนมากนัก เมื่อเทียบกับ 1,032.76 จุด ณ สิ้นปี 2553 แม้ว่าในปี 2554 ได้เกิดวิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกา

และในยุโรป ประกอบกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของไทยในช่วงปลายปี มูลค่าการซื้อขายในตลาด SET ในปี 2554 

เท่ากับ 28,854 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.6 จากปี 2553 ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 28,669 ล้านบาท

ต่อวัน ขณะที่ตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai) ปิดที่ 264.23 จุด เทียบกับ 272.79 จุด ณ สิ้นปี 2553 โดยมูลค่าการซื้อขาย     

เพิ่มขึ้นสูงมากถึงร้อยละ 55.9 เป็น 619 ล้านบาทต่อวัน จาก 397 ล้านบาทต่อวัน ในปี 2553 ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขาย

เฉลี่ยต่อวันในตลาด SET และตลาด mai รวมกันมีมูลค่า 29,473 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.40 จาก 

29,066 ล้านบาทต่อวัน ในปี 2553  

 

ตารางสรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด (จุด) 734.54 1,032.76 1,025.32

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 5,873,101 8,334,684 8,407,696

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท) 4,338,479 6,937,890 7,040,458

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 17,854 28,669 28,854

อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 3.65 2.92 3.72

อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 25.56 15.35 12.07

จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 475 475 472
 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

สัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนแต่ละประเภทในปี 2554 นักลงทุนในประเทศยังคงเป็นกลุ่มนักลงทุน  

ที่มีการซื้อขายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.0 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด แต่ลดลงจากปี 2553 ที่นักลงทุนในประเทศ  

มีมูลค่าการซื้อขายคิดเป็นร้อยละ 62.0 ส่วนนักลงทุนกลุ่มอื่น ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และ  

นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายเพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยนักลงทุนต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการซื้อขายมาก

เป็นอันดับ 2 มีสัดส่วนการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23.0 จากร้อยละ 18.0 ในปี 2553 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มี
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สัดส่วนการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.0 จากร้อยละ 12.0 ส่วนนักลงทุนสถาบันเป็นกลุ่มที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ

ที่สุดในปี 2554 แต่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.0 จากร้อยละ 8.0 ในปีก่อน ทั้งนี้ นักลงทุนในประเทศมียอดซื้อสุทธิ

สูงที่สุดในปี 2554 จำนวน 3.3 หมื่นล้านบาท ตามมาด้วยบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แต่มียอดซื้อสุทธิเพียง 1.3 หมื่นล้าน

บาท ส่วนนักลงทุนสถาบันเป็นกลุ่มที่มียอดขายสุทธิสูงที่สุด 2.9 หมื่นล้านบาท รองลงมา คือ นักลงทุนต่างชาติที่มี

ยอดขายสุทธิ 5.3 พันล้านบาท 

ตลาด TFEX ในปี 2554 เติบโตอย่างมากจากปี 2553 โดยมีการซื้อขายทั้งสิ้น 10 ล้านสัญญา เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 

122.0 จากปี 2553 ที่มีการซื้อขายเพียง 4.5 ล้านสัญญา  

การระดมทุนในตลาดแรก (IPO) ใน SET และ MAI ในปี 2554 รวม 10 บริษัท และกองทุนอสังหาริมทรัพย์เข้า  

จดทะเบียน 6 กองทุน คิดเป็นมูลค่าการระดมทุน 18,463 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.7 จากปี 2553 สำหรับการลงทุน

ในตลาดรองมีมูลค่า 64,057 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.8 จากปี 2553 

ในปี 2554 เนื่องจากมีบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนมาก ทำให้การ

แข่งขันรุนแรงเพื่อรักษาและขยายส่วนแบ่งตลาด รวมถึงการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทหลักทรัพย์เพื่อรองรับการ

เปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2555 บล.เกียรตินาคิน ได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นต่อเนื่อง โดยยัง

คงเน้นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ตามปัจจัยพื้นฐานเพื่อการลงทุนมากกว่ากลุ่มลูกค้าที่เน้นการเก็งกำไรในระยะสั้น 

บรกิารดา้นบทวเิคราะหท์ีม่คีณุภาพ และพฒันาบรกิารดา้นอืน่ๆ เพือ่เปน็ทางเลอืกใหก้บันกัลงทนุมากยิง่ขึน้ โดย ณ สิน้ป ี

2554 บล.เกียรตินาคิน มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.41 อยู่อันดับที่ 24 เมื่อเทียบกับคู่แข่งจำนวน 33 รายในธุรกิจ 

และมีส่วนแบ่งตลาดสำหรับลูกค้ารายย่อยร้อยละ 2.21 

 

 แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ปี 2555  

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุโรปและอเมริกายังคงปัจจัยสำคัญที่อาจจะกดดันการฟื้นตัวของการซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย  

ต่อวันในปี 2555 ไว้ที่ 3.1 - 3.2 หมื่นล้านบาท โดยจะเน้นเพิ่มจำนวนลูกค้าบุคคล การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดเสรีอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เฉลี่ยลดต่ำลง ดังนั้น ในปี 2555 อาจจะมีบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งมีการควบรวมกิจการกัน หรืออาจปรับฐานะ

ของบริษัทเป็น Discounted Broker เพื่อลดต้นทุนของบริษัทให้สามารถแข่งขันได้  

ธุรกิจวาณิชธนกิจ น่าจะฟื้นตัวขึ้นได้จากปีก่อนหน้าที่มีหลายโครงการที่เลื่อนมาจากปี 2554 เนื่องจากติด

ปัญหาน้ำท่วม นอกจากนี้ งานทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาแหล่งเงินทุน รวมถึงการควบรวมกิจการ

น่าจะทำให้ธุรกิจวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นในปี 2555  

ธุรกิจ TFEX มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากตลาด TFEX สามารถใช้เป็นช่องทางการกระจาย

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยในปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มการซื้อขายใน

ตลาด TFEX นีเ้พิม่ขึน้เปน็ 5.5 – 5.7 หมืน่สญัญาตอ่วนั จากในป ี2554 ทีม่กีารซือ้ขายเฉลีย่ 4.1 หมืน่สญัญาตอ่วนั 
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2.5 ธุรกิจจัดการกองทุน 

ธุรกิจจัดการกองทุน แบ่งออกเป็น กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดยมีบริษัท  

หลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 24 แห่ง ในปี 2554 ธุรกิจจัดการกองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมเท่ากับ  

3,014,540 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.5 จากสิ้นปี 2553 แบ่งเป็น กองทุนรวม จำนวน 2,082,755 ล้านบาท       

ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากปี 2553  กองทุนส่วนบุคคล 316,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 และกองทุนสำรอง    

เลี้ยงชีพ 615,259 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.2 ทั้งนี้ กองทุนรวม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สัดส่วนร้อยละ 20.4 และกองทุนส่วนบุคคลสัดส่วนร้อยละ 10.5 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 

 

ตารางสรุปภาวะตลาดธุรกิจจัดการกองทุน       
(หน่วย : ล้านบาท)

กองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 514,237 574,075 615,259

กองทุนส่วนบุคคล 216,501 277,220 316,516

กองทุนรวม 1,845,656 2,032,385 2,082,755

ที่มา: สมาคมบริษัทจัดการกองทุน (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2554) 

 แนวโน้มธุรกิจจัดการกองทุนปี 2555 

ภาพรวมธุรกิจจัดการกองทุนยังคงมีการแข่งขันสูงในทุกประเภทธุรกิจ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัว

ของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดทุน ซึ่งทำให้มีเม็ดเงินเข้ามา

ลงทุนในธุรกิจกองทุนรวมมากขึ้น โดยกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ่งให้สิทธิ

ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษียังคงได้รับความนิยมต่อเนื่อง ขณะที่กองทุนรวมตราสารหนี้ได้รับผลกระทบจาก

อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศยังอยู่ในระดับที่ต่ำ และกองทุนรวมที่ลงทุนในพันธบัตรต่างประเทศ 

เช่น กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเกาหลี เริ่มให้ผลตอบแทนลดลง ทำให้ความสนใจลงทุนในกองทุนดังกล่าว  

ลดน้อยลง ส่งผลให้การออกกองทุนรวมตราสารหนี้ชะลอตัวลงทั้งอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ราคาหุ้นในตลาด  

หลักทรัพย์ฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ลงทุนทยอยขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน

เพื่อลดความเสี่ยง แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานโดยรวมของเศรษฐกิจจะยังคงดีอยู่ก็ตาม  
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• แหล่งเงินทุน  

ธนาคารมีแหล่งเงินทุนที่สำคัญตามงบการเงินรวม ได้แก่ เงินฝากประเภทต่างๆ ตั๋วแลกเงินและเงินกู้ยืม 

และรายการระหว่างธนาคาร โดยโครงสร้างเงินฝากและเงินกู้ยืม มีดังนี้ 

 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

รายการ จำนวน

(ล้านบาท)

สัดส่วน 

(ร้อยละ)

จำนวน

(ล้านบาท)

สัดส่วน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ล้านบาท)

สัดส่วน 

(ร้อยละ)

เงินรับฝาก 76,109 71.9 75,931 66.3 69,039 43.2

ตั๋วแลกเงิน (บีอี) 20,228 19.1 21,045 18.4 67,651 42.4

หุ้นกู้ 5,836 5.5 14,262 12.5 17,707 11.1

รายการระหว่างธนาคาร 3,648 3.5 3,202 2.8 5,220 3.3

รวม 105,821 100.0 114,440 100.0 159,617 100.0

เงินรับฝากของธนาคาร ณ สิ้นปี 2554 ลดลงร้อยละ 9.1 จากสิ้นปีก่อน เนื่องจากธนาคารมีนโยบายระดม

เงินทุนด้วยการออกตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้เพิ่มขึ้น โดยหากพิจารณาการเพิ่มขึ้นของตั๋วแลกเงิน ณ สิ้นปี 2554 พบ

ว่ามีสัดส่วนร้อยละ 42.4 ของเงินรับฝากและเงินกู้ยืมทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.4 ณ สิ้นปีก่อน 

 

นโยบายอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management Committee : ALCO) เป็น

ผู้กำหนดกรอบการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สำหรับบุคคลธรรมดาและ

นิติบุคคล โดยมอบหมายให้คณะทำงานด้านสภาพคล่อง (Money Desk) เป็นผู้บริหารจากสายและฝ่ายต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อาทิ ความต้องการด้านสภาพคล่องของธนาคาร การแข่งขันของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินฝาก และแนวโน้ม

อัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินฝากและการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

  • การให้สินเชื่อ  

นโยบายสินเชื่อ 

ธนาคารมีการกำหนดนโยบายสินเชื่อเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน

เดียวกันและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยนโยบายสินเชื่อที่จัดทำขึ้นมีลักษณะเป็นแนวทางดำเนินการ 

ครอบคลุม หลักการพื้นฐานในการพิจารณาเครดิตที่กำหนดไว้แล้ว สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเครดิตพึงระมัดระวังและ

หลีกเลี่ยง และสิ่งที่ธนาคารสนับสนุนให้ดำเนินการเพื่อขยายเครดิตอย่างมีคุณภาพ  
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นโยบายสินเชื่อถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามกลยุทธ์ของธนาคาร เพื่อให้บรรลุเป้า

หมายการให้สินเชื่อ และสามารถควบคุมพอร์ตสินเชื่อให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการกำหนด

สัดส่วนของพอร์ตสินเชื่อให้เหมาะสมตามประเภทธุรกิจ โดยคำนึงถึงการกระจุกตัวและการกระจายความเสี่ยง

ของพอร์ตสินเชื่อต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ และประเมินระดับความเสี่ยงโดยรวมให้

สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งมีหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อที่ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย  

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์สินเชื่อแต่ละประเภท โดยอ้างอิงจากนโยบาย

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และนโยบายสินเชื่อ (Corporate Credit Policy) ซึ่งหลัก

เกณฑ์ดังกล่าวจะประกอบด้วยเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการโดยรวมของการให้สินเชื่อทั้งก่อนการอนุมัติไปจนถึง

การบริหารสินเชื่อ โดยมีประธานสายเป็นผู้รับผิดชอบติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยง  

สำหรับสินเชื่อรายย่อย ธนาคารได้พัฒนาแบบจำลองความเสี่ยง Credit scoring โดยใช้ข้อมูลทางสถิติของ

ลกูคา้ของธนาคาร โดยผลการคำนวณจากแบบจำลองรว่มกบัขอ้มลูจากสำนกังานขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิ(National 

Credit Bureau) จะถูกนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับเกณฑ์การดำรงเงิน

กองทุนของ Basel Committee for Banking Supervision ตามวิธี Internal Ratings Based Approach – IRB 

นอกจากนี้ ธนาคารจะมีการทบทวนและประเมินความเหมาะสมของนโยบายสินเชื่อ และการปฏิบัติงานใน

กระบวนการสนิเชือ่เพือ่ใหม้กีารปรบัปรงุแนวทางการบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอ โดยใหท้บทวนอยา่งนอ้ยปลีะครัง้ 

หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นการดำเนินการแก้ไขหนี้ทั่วไป และหนี้ที่มีปัญหา เพื่อให้ธนาคารมีโอกาสได้

รบัชำระหนีค้นืสงูสดุ หรอืเพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการดำเนนิกจิการตอ่ไปทัง้ลกูหนีแ้ละธนาคาร โดยเฉพาะ

ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ แต่ยังมีแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ 

ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะต้องคำนึงถึงความสามารถที่แท้จริงของลูกหนี้ รวมถึงอัตราผลตอบแทน อัตรา

การรับชำระหนี้ และความเสี่ยงที่จะยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นลูกหนี้ที่มีเจตนาที่จะชำระหนี้ และวิธีการปรับปรุง

โครงสร้างหนี้กับลูกหนี้แต่ละรายต้องมีการพิจารณาความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล กรณีลูกหนี้ไม่ให้ความร่วม

มือในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือมีแนวโน้ม แก้ไขหนี้ไม่ได้ เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อขออนุมัติดำเนินคดีต่อผู้มี

อำนาจอนุมัติ และโอนบัญชีลูกหนี้ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกฎหมายโดยเร็วเพื่อให้ดำเนินคดีต่อไป 

 

การติดตามหนี้ผิดนัด 

ธนาคารมีนโยบายในการติดตามให้ลูกหนี้ผิดนัดทุกราย ชำระหนี้ทั้งหมดคืนแก่ธนาคารโดยเร็ว โดย

ธนาคารจะประเมินความสามารถในการชำระหนี้ และความร่วมมือของลูกหนี้แต่ละราย เพื่อกำหนดแนวทางการ

ติดตามและแก้ไขหนี้ที่เหมาะสม ธนาคารจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้รายที่ให้ความร่วมมือ และ

มแีนวโนม้สามารถปฏบิตัไิดต้ามเงือ่นไขขอ้ตกลงใหมเ่พือ่ใหธ้นาคารมโีอกาสไดร้บัชำระหนีค้นืสงูสดุและเหมาะสม

กับความสามารถที่แท้จริงของลูกหนี้ กรณีลูกหนี้บางรายไม่สามารถชำระหนี้ หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ให้



53

ความร่วมมือ แต่ภาระหนี้สินที่ยังคงมีอยู่กับธนาคารยังคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมาย

หรือบุคคลภายนอกจะต้องสืบหาติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อนำมาชำระหนี้โดยไม่มีความขัดแย้งทาง  

ผลประโยชน์ (Conflict of interest) 

 

การอนุมัติการให้กู้ยืมและอำนาจการอนุมัติ 

สินเชื่อรายย่อย ธนาคารกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับวงเงินและเงื่อนไขสินเชื่อตามระดับขั้นตั้งแต่

ระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตลาดไปจนถึงหัวหน้าสำนักงานขายภาค โดยมีฝ่ายควบคุมและตรวจสอบเครดิต ที่เป็น

อิสระจากหน่วยงานด้านการตลาด ช่วยทำหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบคำขออนุมัติเพื่อแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

และเจ้าหน้าที่ตลาดมีหน้าที่ติดตามคุณภาพของการปล่อยสินเชื่อรายสัญญาที่ได้อนุมัติสินเชื่อ คุณภาพสินเชื่อ

สำหรับลูกค้า โดยมีการผูกผลตอบแทนกับระดับหนี้เสีย นอกจากนี้ ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงระดับพอร์ต

สินเชื่อผ่านการกำหนดตัวชี้วัดและเพดานความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งต้องรายงานคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 

สินเชื่อธุรกิจจะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยอำนาจการอนุมัติ

จะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับวงเงิน ประเภทธุรกิจ ขนาดและความซับซ้อนของธุรกรรม  

 

• ความสามารถในการดำรงเงินกองทุนของธนาคาร 

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินกองทุนเป็นอย่างมาก เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่ม

ธนาคารเกียรตินาคินจะมีกลยุทธ์ในการรักษาระดับเงินกองทุนให้สูงกว่าเป้าหมายการดำรงเงินกองทุนที่กำหนดไว้ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีระดับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 15.40 เพิ่มขึ้นร้อยละ 

0.22 จากสิ้นปี 2553 สูงกว่าอัตราขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 8.50 โดยอัตราส่วนอัตราส่วนเงิน

กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร มีดังนี้ 

 
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 อัตราขั้นต่ำตามกฎหมาย

เงินกองทุนชั้นที่ 1 14.55 14.70 4.25

เงินกองทุนทั้งสิ้น 15.18 15.40 8.50

• การบริหารสภาพคล่อง 

ธนาคารกำหนดให้การบริหารสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแล และการกำหนดกลยุทธ์ของคณะกรรมการบริหาร

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ โดยมคีณะทำงานดา้นสภาพคลอ่ง (Money Desk) เปน็กลไกสำคญัในการพจิารณาอตัราดอกเบีย้

ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสภาพคล่อง นอกจากนี้ ยังมีฝ่ายบริหารเงินเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่ในการ

บริหารสภาพคล่อง โดยมีการบริหารฐานะสภาพคล่องอย่างใกล้ชิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับปัจจัย

ภายใน ได้แก่ แผนการขยายธุรกิจและสภาพคล่องของธนาคาร และปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาวะการแข่งขัน และ

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินได้กำหนดให้มีการทบทวนภาวะเศรษฐกิจ และ

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเป็นประจำ เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องทันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ  
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ในภาวะปกติคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน กำหนดให้มีสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินจากที่กฎหมาย

กำหนดไม่ต่ำกว่าเงินฝากและเงินกู้ยืมครบกำหนดใน 6 สัปดาห์ข้างหน้า โดยมีการกระจายตัวของแหล่งเงินทุนที่

เหมาะสม ซึ่งแหล่งเงินทุนหลักของธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลูกค้า โดยไม่อาศัยแหล่งที่มาจากกลุ่มผู้ฝากเงิน  

รายใหญ่ หรือสถาบันการเงินอื่นมากเกินไป นอกจากนี้ ยังมีการกระจายตัวในแต่ละประเภทและอายุครบกำหนด รวม

ทั้งรักษาความสมดุลของแหล่งที่มาของเงินทุนและการใช้ไปของเงิน สำหรับกรณีเหตุฉุกเฉินในภาวะวิกฤตต่างๆ 

ธนาคารมีการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง เพื่อให้มีแหล่งสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับการถอนเงิน

ของผู้ฝาก และธนาคารยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

ธนาคารดำรงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องโดยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.0 ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืม

บางประเภท ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีเงินสดในมือ 

เงินสดที่ศูนย์เงินสด เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน รวมเป็นจำนวน 

28,622 ล้านบาท  

 

• การจัดชั้นสินทรัพย์ การตั้งสำรอง และการตัดจำหน่ายหนี้สูญ 

ธนาคารปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์ และการกันเงินสำรองของธนาคารแห่งประเทศไทย และ  

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม 

ธนาคารจะตัดลูกหนี้ออกจากบัญชี เนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถที่จะเรียกชำระหนี้คืนได้ เช่น ได้ดำเนินคดีทาง

กฎหมายแล้ว ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะชำระหนี้ได้ หรือ ไม่มีบุคคลค้ำประกัน หรือหลักประกันไม่มีค่าแล้ว ธนาคาร

สามารถดำเนินการได้ โดยการตัดจำหน่ายหนี้สูญ และหนี้สูญรับคืน ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศธนาคาร

แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญของกรมสรรพากร และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พจิารณาเหน็วา่เหมาะสม ทัง้นี ้การตดัลกูหนีอ้อกจากบญัชจีะตอ้งไมเ่ปน็การเอือ้ประโยชนแ์กก่รรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

ผู้ถือหุ้นของธนาคาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 

 

• ธุรกิจหลักทรัพย์ ดำเนินการโดย บล.เกียรตินาคิน มีรายละเอียดดังนี้ 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

เงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินกองทุน กระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

บางส่วน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 

การอนุมัติวงเงินและอำนาจการอนุมัติ 

บล.เกียรตินาคิน มีนโยบายในการพิจารณาอนุมัติวงเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า โดยพิจารณาจาก

หน้าที่การงาน ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า  
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การกำหนด Margin ของหลักทรัพย์ 

บล.เกียรตินาคิน กำหนดให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง เป็นผู้ทบทวนและกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะ

อนุญาตให้ซื้อในบัญชีมาร์จิ้นได้ (Marginable Securities) และการปรับอัตรามาร์จิ้น โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มี

ปริมาณการซื้อขายในระดับสูง และผลประกอบการดี หรือกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว  

 

นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ 

บล.เกียรตินาคิน มีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำไรจากส่วนต่างของราคา มีการกำหนดนโยบายการลงทุน หลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติเป็น

ลายลักษณ์อักษรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  

นโยบายการลงทุนจะคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการจำกัดวงเงินลงทุน จำกัดประเภทหลัก

ทรัพย์ที่อนุญาตให้ลงทุนได้ โดยต้องไม่เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้   

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จำกัดมูลค่าเงินลงทุนสูงสุดต่อหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง และจำกัดผลขาดทุนต่อหุ้น นอกจาก

นี้ยังจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูล

อันมิพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของบริษัท ซึ่งปฏิบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

ความสามารถในการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่อง  

อตัราสว่นเงนิกองทนุสภาพคลอ่งสทุธติอ่หนีส้นิทัว่ไปของ บล.เกยีรตนิาคนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 เทา่กบัรอ้ยละ 

125.43 เปรียบเทียบกับร้อยละ 7.0 ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
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ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

ดำเนินงานของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน อาทิ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อม หรือ

กระบวนการการดำเนินธุรกรรม กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินจึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและ

ต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีสายบริหารความเสี่ยงและหน่วยงาน

บริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ทำหน้าที่กำกับและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน  

ในปี 2554 กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุง

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม และได้เพิ่มฝ่ายงานเพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาและติดตามแบบจำลอง  

ความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยนอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว กลุ่มธนาคาร

เกียรตินาคินยังได้ประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเชิง

บูรณาการตามหลักสากล ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน คือ การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงผูกรวมอยู่ในการดำเนินงานทุกระดับ

ขององค์กร อีกทั้งมีการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์และโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถบรรลุ  

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน 

    

การบริหารความเสี่ยง 

และปัจจัยความเสี่ยง 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน คือ การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละสายธุรกิจและหน่วยงานภายในจะมีหน้าที่  

รับผิดชอบหลักในการเข้าใจความเสี่ยงและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ อยู่ภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน ทั้งนี้ สายบริหาร  

ความเสี่ยงจะทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล และสอบทาน เพื่อให้แน่ใจว่าสายธุรกิจและหน่วยธุรกิจมีกลไกการบริหารและ

ควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ นอกจากนี้ แต่ละสายธุรกิจจะถูกจัดสรรเงินกองทุนที่เหมาะสมและเพียงพอในการรองรับ

ความเสี่ยงของธุรกิจ โดยวัดจากความเสี่ยงต่างๆ ของธุรกรรม ประกอบกับความเสียหายทางธุรกิจที่มีผลต่อการกำหนด

แนวนโยบายการหารายได้ในธุรกิจนั้นด้วย 

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม และให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุก

ระดับ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารความ

เสี่ยงขององค์กร ซึ่งจะสนับสนุนให้กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล นอกจากนี ้ ยังให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนต่อสาธารณะ

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสม่ำเสมออีกด้วย 

 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ สายงาน และฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารความเสีย่ง มดีงันี้ 

• คณะกรรมการธนาคาร 

มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อย มีการกำหนดนโยบาย 

กระบวนการ และการควบคุมทางด้านการบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยจะต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้าน

กลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่องและด้านปฏิบัติการ 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหาร

ความเสี่ยงของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา ตลอดจนดูแลและติดตามปริมาณ

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีเป้าหมาย คือ     

การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดและดำเนินธุรกิจให้ได้อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม 

• สายบริหารความเสี่ยง  

มีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งประสานงานให้มีการนำ

ไปประยุกต์ใช้ในสายธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน รวมทั้งวิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม และจัดทำ

รายงานฐานะความเสี่ยงในภาพรวมของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคินเพื่อควบคุมให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

• สายตรวจสอบภายใน  

มีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติการตามนโยบาย  

หลักเกณฑ์ ระเบียบ และกระบวนการการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่กำหนด ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่อดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ  

ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่สำคัญ 
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• ฝ่ายบริหารทุน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ติดตาม และควบคุมฐานะเงินกองทุนของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคินให้เหมาะสมกับ

ฐานะและกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธนาคาร โดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital 

Adequacy Assessment Process – ICAAP) ที่เหมาะสม และรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะ

ปกติ และภาวะวิกฤต รวมถึงมีความสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคาร

แห่งประเทศไทย 

• ฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)  

ได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์ / ฝ่ายงาน / สาขา / หน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของหน่วยงานตนเอง กระบวนการทำงาน และ

ระบบงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับ

นโยบาย ระเบียบ กระบวนการการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการระบุ ประเมิน ติดตาม ควบคุม และรายงานความเสี่ยง 

 

การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติโครงการยกระดับการบริหารความเสี่ยง (Risk Road Map) เพื่อเป็นแนวทางใน

การบริหารความเสี่ยงระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บข้อมูล  

2. การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงและเงินกองทุน  

3. การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร  

โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี และมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตตามมาตรฐานการดำรง

เงินกองทุนโดยวิธีแบบจำลองภายใน (Internal Rating Based Approach - IRB) 

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินได้พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตาม

กระบวนการ ICAAP ในหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel II Pillar 2 โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นการ

บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มธนาคารเกียรตินาคินมีเงินกองทุน

ที่เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินยัง

ได้พิจารณาความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤตต่างๆ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติอันมี

ผลกระทบต่อฐานะการเงิน รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน พร้อมกับจัดทำแผนรองรับในแต่ละความเสี่ยงและความ

เพียงพอของเงินกองทุนภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ นโยบาย กระบวนการ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 

 

การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ 

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินใหค้วามสำคญักบัการบรหิารความเสีย่งทกุดา้น และมกีารบรหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบั

แนวทางของธนาคารแหง่ประเทศไทย ครอบคลมุทัง้กลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทัหลกัทรพัยเ์กยีรตนิาคนิ 

จำกดั บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเกยีรตนิาคนิ จำกดั และบรษิทั สำนกักฎหมายเอราวณั จำกดั โดยแบง่ความเสีย่งหลกั

ออกเปน็ 5 ดา้น ดงันี้ 
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1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องระหว่าง

กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากรขององค์กร ซึ่งในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อรายได้

และเงินกองทุนของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน อันเป็นผลจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของธนาคาร เริ่มต้นจากการมีองค์ประกอบสำคัญในการบริหารความเสี่ยง 

กล่าวคือ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและรายงานความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง   

ครบถ้วน ซึ่งธนาคารจะทำการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในสองมุมมอง คือ ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายที่กำหนดไว้ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทำกลยุทธ์และแผนประจำปี เมื่อพบความเสี่ยงด้าน

กลยุทธ์ที่สำคัญ ธนาคารจะดำเนินการลดความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งมีการติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้องและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ 

สำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินนั้น จะดำเนินการตาม

แนวทางที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน โดยนโยบายดังกล่าวจะ

ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทภายใต้กลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน และการบริหารความ

เสี่ยงด้านกลยุทธ์ในภาพรวมของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน 

 

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ 

ปี 2555 เศรษฐกิจไทยอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายด้าน โดยกลุ่มธนาคารเกียรตินาคินคาดว่า เศรษฐกิจ

ไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะชะลอตัวในช่วงแรกของปี 2555 เนื่องจากปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ 

1) เศรษฐกิจโลกในปี 2555 มีแนวโน้มชะลอตัวลง อันเป็นผลจากการลุกลามของวิกฤตหนี้สาธารณะซึ่งจะทำให้

เศรษฐกิจยุโรปหดตัวลง ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอาจชะลอตัวลงจากความผันผวนในตลาดเงินทุนโลก

ซึ่งจะกระทบกับความเชื่อมั่น ประกอบกับตลาดแรงงานและภาคการเงินที่เปราะบาง ส่วนประเทศในภูมิภาค

เอเชียจะได้รับผลกระทบจากเรื่องการส่งออกสินค้าไปยังตลาดหลักในสัดส่วนที่สูง 

2) วิกฤตอุทกภัยได้เริ่มส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจน โดยสัญญาณเศรษฐกิจไทยล่าสุดหดตัวลงอย่าง

รุนแรง โดยเฉพาะการส่งออกและการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมใน 3 หมวดหลัก ได้แก่ ยานยนต์ ชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า  

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินจึงดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงด้วยความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง และมี

แผนที่จะพัฒนาฐานข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กอปรกับการ   

ผูกรวมการบริหารความเสี่ยงเข้าในกระบวนการทำธุรกิจทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการปรับตัวให้ทัน

ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินสถานการณ์ ทำการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) และเตรียมแผน

รองรับสำหรับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำรงเงินกองทุนเพียงพอที่จะรองรับ

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดภาวะวิกฤต อีกทั้ง ยังรักษาแนวทางด้านการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการมาโดย

ตลอด คือ การรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูง และมีกระบวนการด้านสินเชื่อที่ดี 
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1.2 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน 

จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเกณฑ์การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) ซึ่งมี  

ผลบงัคบัใชแ้ลว้เมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 กลุม่ธนาคารเกยีรตนิาคนิไดใ้หค้วามสำคญักบัการบรหิารจดัการเงนิกองทนุ

เป็นอย่างมาก เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มธนาคารเกียรตินาคินจะมีกลยุทธ์ในการรักษาระดับเงินกองทุนให้สูงกว่าเป้าหมาย

การดำรงเงินกองทุนที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีวิธีการหรือเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างและประเมินความเพียงพอของเงิน

กองทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงต่างๆ จากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน 

การบริหารเงินกองทุนดังกล่าว เป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความ

สอดคล้องระหว่างผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน กับเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนดไว้ โดยมีการกำหนดเป้าหมายการดำรงเงินกองทุน และมีการทบทวน

เป้าหมายการดำรงเงินกองทุนดังกล่าวตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มี  

ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับเงินกองทุน 

การคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II นั้น กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินได้ดำรงเงินกองทุน

ตามวิธี Standardised Approach (SA) สำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต และวิธี Basic Indicator Approach (BIA) 

สำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ในขณะที่ยังไม่ต้องดำรงเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านอื่นๆ อันเนื่องจากปริมาณ

ธุรกรรมยังไม่ถึงระดับที่มีนัยสำคัญตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด อย่างไรก็ตาม กลุ่มธนาคาร  

เกียรตินาคินมีนโยบายที่จะดำรงระดับเงินกองทุนส่วนเพิ่มตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า

เกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยค่อนข้างมาก เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่กลุ่มธนาคาร

เกียรตินาคินต้องเผชิญ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโดยทางการ (Pillar 2) นอกเหนือจากความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์

การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ (Pillar 1) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

แม้ว่าในปีที่ผ่านมา กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินจะมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างมาก ส่งผลให้ความเสี่ยงทั้งด้าน

เครดิต และด้านปฏิบัติการเพิ่มสูงขึ้น แต่เงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคารที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลมากกว่าการเพิ่มขึ้นของ  

ความเสี่ยง โดยเงินกองทุนทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 3,455 ล้านบาท จากมูลค่าการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อ

หุ้นของธนาคารครั้งที่ 4 (KK#4) เมื่อสิ้นปี 2553 ซึ่งสามารถนำมารวมเป็นเงินกองทุนได้ในปี 2554 และกำไรจาก    

การดำเนินงานภายหลังการจัดสรรเงินปันผลเป็นสำคัญ จึงส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีระดับ      

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 15.40 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22 จากสิ้นปี 2553 สูงกว่าอัตราขั้นต่ำ

ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 8.50 โดยเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 22,285 ล้านบาท สะท้อนถึงความแข็งแกร่ง

ของเงินกองทุนในการรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต ในขณะที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 

และชั้นที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 14.70 และ 0.69 ตามลำดับ 

 

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

(ร้อยละ)
31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554

อัตราขั้นต่ำ

ตามกฎหมาย

เงินกองทุนชั้นที่ 1 14.55 14.70 4.25

เงินกองทุนทั้งสิ้น 15.18 15.40 8.50

ตารางแสดงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินมีแผนที่จะดำรงเงินกองทุนโดยใช้วิธี Internal Rating Based Approach 

(IRB) สำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต และวิธี Standardised Approach (SA-OR) สำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการใน

อนาคต ซึ่งวิธีดังกล่าวจะสามารถสะท้อนระดับความเสี่ยงขององค์กรได้ดีมากขึ้นกว่าวิธีการคำนวณในปัจจุบัน และ

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินจะได้ประโยชน์จากความต้องการเงินกองทุนด้านสินเชื่อรายย่อยที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์

ในปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน 

นอกจากการดำรงเงินกองทุนตามกฎหมาย ปัจจุบันกลุ่มธนาคารเกียรตินาคินอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการ

ประเมินระดับความเสี่ยงตามเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Capital) ซึ่งเป็นการประเมินระดับความ  

เพียงพอของเงินกองทุนสำหรับรองรับความเสี่ยงต่างๆ ที่กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินเผชิญ โดยเป็นกระบวนการประเมิน

ความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนที่จัดทำขึ้นจากแบบจำลองภายใน เพื่อใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยง

และความเพียงพอของเงินกองทุนตามวิธีการดังกล่าวในอนาคต ควบคู่ไปกับการดำรงเงินกองทุนตามกฎหมาย 

สำหรับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ที่จะมีการบังคับใช้ในอนาคตนั้น มีการคำนึง

ถึงคุณภาพของเงินกองทุนมากขึ้น โดยเงินกองทุนที่มีองค์ประกอบหลักเป็นหุ้นสามัญและกำไรสะสม หรือที่เรียกว่า 

Common Equity Tier 1 (CET1) จะมีความสำคัญ ซึ่งถือเป็นเงินกองทุนที่มีคุณภาพสูงสุดและสามารถรองรับผล

ขาดทุนได้ดีที่สุด ทั้งนี้ เงินกองทุนของธนาคารมีสัดส่วนของ CET1 สูงถึงร้อยละ 95.5 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น แสดงให้

เห็นถึงคุณภาพ และความเพียงพอของระดับเงินกองทุนของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคินที่จะรองรับการขยายตัวทาง

ธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III 

 

นโยบายการดำรงเงินกองทุน 

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินมีนโยบายการดำรงเงินกองทุนที่เพียงพอรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เผชิญ รวมถึงการ

ขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต โดยเป้าหมายการดำรงเงินกองทุนและระดับเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงได้ถูกกำหนดเอาไว้

แล้วในข้อความความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน ที่ได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ เป้าหมายการดำรงเงินกองทุนและระดับเงินกองทุนขั้นต่ำดังกล่าว จะต้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนด

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.25 

ของสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคินเสมอ ซึ่งระดับเงินกองทุนขั้นต่ำ และเป้าหมายการดำรงเงินกองทุน ได้

สะท้อนถึงวัตถุประสงค์หลักต่างๆ ดังนี้ 

• มีการดำรงเงินกองทุนสูงกว่าเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในอัตราร้อยละ 

8.50 ของสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอื่นซึ่งไม่รวมอยู่ใน

เกณฑ์การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำภายใต้เกณฑ์การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ 

• ดำรงเงินกองทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับของความเบี่ยงเบนจากความเสี่ยงที่ยอมรับ

ได้ (Risk Tolerance) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร 

• คำนึงถึงระดับเงินกองทุนภายใต้ภาวะวิกฤต และต้องมีแผนรองรับการรักษาระดับเงินกองทุนภายใต้ภาวะวิกฤต ไม่

ให้ต่ำไปกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 

• ดำรงเงินกองทุนให้เพียงพอกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตามเกณฑ์การกำกับดูแลโดยทางการ ที่กลุ่มธนาคาร  

เกียรตินาคินเผชิญอยู่ 

• คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในการดำรงเงินกองทุน 
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เพื่อให้กระบวนการในการประเมินเงินกองทุนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินได้มีการ 

• พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่สามารถประเมินได้โดยใช้วิธีเชิงปริมาณ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านอัตรา

ดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ทั้งภายใต้ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต 

• พัฒนาเกณฑ์ในการดำรงเงินกองทุนที่เชื่อมโยงกับระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้น ใน

แต่ละประเภทธุรกิจของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน 

• มีแผนรองรับ เพื่อรักษาระดับเงินกองทุนภายใต้ภาวะวิกฤตไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 

• พัฒนาระบบประเมินผลงานของธุรกิจแต่ละประเภทโดยคำนึงถึงต้นทุนในการดำรงเงินกองทุน และสามารถแสดง

ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากธุรกิจแต่ละประเภท 

• พัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนโดยวิธีระดับเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์  

 

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินมีนโยบายในการทำธุรกิจที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริหารหนี้ เพื่อให้เกิดความชำนาญและความสามารถแข่งขันในธุรกิจนั้นๆ และด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว 

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินจึงมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหลัก ดังนี้  

• จัดให้มีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับสูงเพียงพอต่อผลกระทบจากการกระจุกตัวของธุรกิจ และรองรับการ

ผันผวนของรายได้ในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในอัตราร้อยละ 

15.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ร้อยละ 8.50 โดยธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 

22,285 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเงินกองทุนในการรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงการ

ขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต 

• ลดความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่องให้น้อยที่สุด เหลือเฉพาะด้านเครดิตที่กลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน

สามารถจัดการด้วยความเชี่ยวชาญ 

• ควบคุมการกระจายธุรกิจหลักของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคินในปัจจุบัน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและหาธุรกิจหลัก

ใหม่เพิ่มเติม  

ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหาร โดย

ในส่วนของกระบวนการกำหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์ รวมถึงการติดตามผลดำเนินงานของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน 

อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และธุรกิจ ซึ่งมีหน้าที่นำเสนอแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร ประกอบ

ด้วยผู้บริหารสายงานต่างๆ เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ จากนั้นจึงนำแผนกลยุทธ์ที่ได้รับ

ความเห็นชอบแล้ว พร้อมทั้งกรอบงบประมาณที่จัดทำโดยฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการ

ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ที่ผ่านมา กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานและ  

งบประมาณ และการวัดผลในระดับต่างๆ โดยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อหาสาเหตุและ

แนวทางการแก้ไข รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไขอย่างใกล้ชิด 
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2. ความเสี่ยงด้านเครดิต 

คอื ความเสีย่งทีคู่ส่ญัญาหรอืผูกู้ย้มืไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ตกลงในสญัญา ทำใหไ้มส่ามารถชำระหนีท้ีม่ตีอ่

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินเมื่อครบกำหนดได ้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะชำระหนี้ให้กับกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน 

หากความเสีย่งดา้นเครดติเกดิขึน้โดยไมม่หีลกัประกนัคุม้ครองจะมผีลทำให้กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินตอ้งกนัสำรองคา่เผือ่หนี้

สงสยัจะสญูมากขึน้ ซึง่จะสง่ผลตอ่กำไรสทุธแิละเงนิกองทนุของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน 

 

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการให้สินเชื่อ  

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินกำหนดเพดานความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของสินเชื่อ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากความ

เสียหายจากหนี้ด้อยคุณภาพ และผลกระทบต่อความผันผวนของผลประกอบการของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน โดยแบ่ง

เปน็ 3 ลกัษณะ ไดแ้ก ่การกระจกุตวัระดบัลกูหนีร้ายใหญต่อ่ราย (Single Lending Limit) การกระจกุตวัของลกูหนีร้ายใหญ่ 

(Large Borrower Concentration) และการกระจุกตัวของลูกหนี้ในแต่ละภาคธุรกิจ (Sector Concentration) 

 

2.2 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อและหลักประกัน 

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินมีระดับหนี้ด้อยคุณภาพลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินการตามแผนการลดหนี้        

ด้อยคุณภาพและปรับเปลี่ยนนโยบายการให้สินเชื่อ พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมและติดตามคุณภาพหนี้อย่างใกล้ชิด 

นอกจากนี ้ ยังมีนโยบายการประเมินและทบทวนราคาหลักประกันอย่างสม่ำเสมอ โดยราคาประเมินจากผู้ประเมินภายใน

ของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน หรือ ผู้ประเมินภายนอกที่ผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ จะถูกกลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด        

ขั้นตอนและวิธีการอย่างชัดเจน  

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน จะมุ่งเน้นให้สินเชื่อเฉพาะในธุรกิจที่กลุ่ม

ธนาคารเกียรตินาคินมีความเชี่ยวชาญ โดยใช้นโยบายสินเชื่อ หลักเกณฑ์สินเชื่อ การกำหนดเงื่อนไข และกำหนดอำนาจ

อนุมัติสินเชื่อให้สอดคล้องกับประเภทสินเชื่อ วงเงิน และความเสี่ยง และใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การจัดระดับความเสี่ยง

ด้านเครดิต และการพิจารณาสินเชื่อ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการประเมินความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ 

ความสามารถของผู้ประกอบการ และความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ รวมถึงให้ความสำคัญกับการติดตามดูแลสินเชื่อ

อย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบถึงคุณภาพ และสามารถสนับสนุนกิจการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินให้ความสำคัญกับการจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เหมาะสม ครอบคลุม

นโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับ

ดูแล และในปี 2554 ได้ทำการพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงสำหรับการอนุมัติสินเชื่อสำหรับลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้  

สินเชื่อธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันได้ทำการทดลองคำนวณคู่ขนานกับแบบจำลองที่ใช้เดิมเพื่อทดสอบการใช้งานและความแม่นยำ 



64 ธนาคารเกียรตินาคิน รายงานประจำปี 2554

ณ สิ้นปี 2554 หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เฉพาะส่วนของธนาคารมีจำนวนทั้งสิ้น 4,735 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5          

ของสินเชื่อรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มีความผันผวนทางธุรกิจต่ำและมีการเติบโตสูง ขณะเดียวกันมีการแข่งขันสูงในเรื่องการให้

บริการและอัตราดอกเบี้ย แต่จัดเป็นธุรกิจที่มีการกระจายความเสี่ยงในตัวเอง ผลกระทบของความเสี่ยงที่สำคัญจะเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถในการ           

ผ่อนชำระของลูกหนี้ รวมทั้งนโยบายและกระบวนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคินเอง โดย ณ สิน้ป ี 2554          

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มีจำนวนทั้งสิ้น 989 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 ของสินเชื่อ                

เช่าซื้อรถยนต์  

สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงมุ่งเน้นที่กระบวนการคัดเลือกและการอนุมัติสินเชื่อกับโครงการ

ที่มีศักยภาพ และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงในภาวะตลาดปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการกระจาย

ที่ตั้งของโครงการ และลักษณะของสินค้าในโครงการ โดยการกำหนดอัตราผลตอบแทนจะเป็นไปตามระดับความเสี่ยงของ

สินเชื่ออย่างชัดเจน เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ คู่แข่ง รวมทั้งผู้บริโภค โดย ณ 

สิ้นปี 2554 สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 1,962 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6 ของสินเชื่อธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ลดลง 638 ล้านบาท จากสิ้นปี 2553 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดจากสินเชื่อที่อนุมัติ

ก่อนปี 2549 ก่อนที่จะมีการปรับนโยบายสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น และได้ทยอยแก้ไขปัญหาจนปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

การสอบทานคณุภาพสนิเชือ่ จะมุง่เนน้การสอบทานใหเ้หมาะสมกบัขนาดของสนิเชือ่แตล่ะกลุม่ และมกีารตดิตามอยา่ง

ใกล้ชิดในสินเชื่อที่ต่ำกว่ามาตรฐาน นอกจากนี ้ กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินมีการปรับปรุงนโยบายการให้สินเชื่อธุรกิจ 

อสงัหารมิทรพัยใ์หม้คีวามเขม้งวดขึน้ ทำใหค้ณุภาพของสนิเชือ่ทีป่ลอ่ยใหมด่ขีึน้ และการกระจายทีต่ัง้ของโครงการในพืน้ที่

ตา่งๆ เปน็ไปอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะตลาด 

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ประกอบด้วย สินเชื่อธรุกจิอพารท์เมน้ท ์สนิเชือ่ธรุกจิฟลอรแ์พลน สนิเชือ่ธรุกจิขนสง่ และสนิเชือ่

ธรุกจิสิง่พมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ซึง่เปน็สนิเชือ่ทีใ่หก้บัธรุกจิทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกบัสนิเชือ่หลกัของกลุม่ธนาคารเกยีรตนิาคนิ ณ   

ประเภทของสินเชื่อ

 31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2554

ล้านบาท ร้อยละของสินเชื่อ ล้านบาท ร้อยละของสินเชื่อ

สินเชื่อรายย่อย  1,004 1.3  1,375 1.3

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  783 1.1  989 1.0

สินเชื่อบุคคล  55 2.0  60 2.0

สินเชื่อ Micro SMEs  2 0.2  67 4.0

สินเชื่อเคหะ  164 10.0  258 17.0

สินเชื่อธุรกิจ  3,125 12.1  2,449 8.0

สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  2,600 17.8  1,962 11.6

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี  525 4.7  486 3.6

สินเชื่อบริหารหนี้  840 43.2  912 57.0

รวมเงินให้สินเชื่อ  4,968 4.6  4,735 3.5
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สิน้ป ี2554 สนิเชือ่ธรุกจิเอสเอม็อ ีมยีอดหนีค้งคา้งรวม 13,640 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,505 ลา้นบาท จากสิน้ป ี2553 โดยมหีนีท้ีไ่ม่

กอ่ใหเ้กดิรายได ้486 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.6 ของสนิเชือ่เอสเอม็อ ี 

ธุรกิจบริหารหนี้ เป็นธุรกิจที่มีความผันผวนด้านกระแสเงินสดรับ ระยะเวลาในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และ

มูลค่าสินทรัพย์หลักประกัน โดยความสำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถและประสิทธิภาพของกระบวนการทางด้านการปรับ

โครงสรา้งหนีท้ีเ่หมาะสมกบัความสามารถในการชำระหนีข้องผูกู้แ้ละหลกัประกนัของสนิเชือ่ รวมถงึกระบวนการทางกฎหมาย

ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

ทัง้นี ้ภาพรวมการใหส้นิเชือ่แกธ่รุกจิทกุประเภท กลุม่ธนาคารเกยีรตนิาคนิตระหนกัถงึความผนัผวนของธรุกจิดงักลา่ว จงึ

ใหค้วามสำคญักบักระบวนการพจิารณาสนิเชือ่ทีม่มีาตรฐาน และมมีาตรการดำรงเงนิกองทนุใหอ้ยูใ่นระดบัสงู และการกนั

สำรองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกบัคา่เฉลีย่อตุสาหกรรม  

จากเหตกุารณอ์ทุกภยัชว่งไตรมาส 4 ป ี2554 ไดส้ง่ผลกระทบตอ่สนิเชือ่ของกลุม่ธนาคารเกยีรตนิาคนิ ในพืน้ทีท่ีป่ระสบ

อทุกภยัดว้ย ซึง่ประมาณรอ้ยละ 9.0 ของสนิเชือ่ทัง้หมดไดร้บัผลกระทบและไดร้บัมาตรการชว่ยเหลอืตา่งๆ เชน่ การพกัชำระหนี ้

3-6 เดอืน สำหรบัสนิเชือ่รายยอ่ย การใหเ้งนิกูด้อกเบีย้ตำ่เพือ่ฟืน้ฟกูจิการและการปรบัการชำระเงนิใหมส่ำหรบัสนิเชือ่ธรุกจิ 

เปน็ตน้ ทัง้นี ้ กลุม่ธนาคารเกยีรตนิาคนิประเมนิวา่จะมลีกูหนีท้ีไ่ดร้บัมาตรการชว่ยเหลอืบางสว่น ประมาณรอ้ยละ 1.2 หรอื 

1,600 ลา้นบาท ทีอ่าจจะกลายเปน็หนีท้ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได ้และหากหนีด้งักลา่วกลายเปน็หนีท้ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายไดท้ัง้หมด กลุม่

ธนาคารเกยีรตนิาคนิจะตอ้งกนัสำรองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่เตมิประมาณ 460 ลา้นบาท แตอ่ยา่งไรกต็าม ณ สิน้ป ี2554 

กลุม่ธนาคารเกยีรตนิาคนิไดก้นัสำรองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่เตมิสำหรบัหนีด้งักลา่วเปน็จำนวนไมต่ำ่กวา่รอ้ยละ 50 ของ

สำรองทีอ่าจจะเกดิขึน้หากหนีด้งักลา่วกลายเปน็หนีท้ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได้ 

ณ สิ้นปี 2554 กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินมีสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เท่ากับ  

ร้อยละ 108.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85.1 ณ สิ้นปี 2553 เพียงพอสำหรับรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะ

เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา 

 

3. ความเสี่ยงด้านตลาด 

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาของตราสารทั้งในตลาดเงินและ

ตลาดทุน ที่มีผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร  

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด คือ การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร โดยธนาคารจัดให้มีนโยบายและมี

การกำหนดตัวชี้วัด รวมถึงกำหนดเพดานความเสี่ยงด้านตลาดที่เหมาะสมกับลักษณะ และความซับซ้อนของธุรกรรม

ทางการเงินของธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ฝ่ายบริหารเงิน และสายบริหาร  

ความเสี่ยง เป็นผู้มีหน้าที่หลักในการบริหาร ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 

และมีการรายงานฐานะความเสี่ยงด้านตลาดต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน 

 

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักสำหรับความเสี่ยงด้านตลาด โดยในปี 2554 ธนาคารมีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือในการ

ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวให้สอดคล้องตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ Economic Value 

of Equity Model (EVE Model) เพื่อใช้ประเมินผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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ธนาคารตระหนักเสมอถึงความสำคัญของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ดอกเบี้ย

สุทธิและมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร ฝ่ายจัดการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นผู้

กำกับดูแลผลกระทบดังกล่าว โดยใช้หลักการปรับอายุและระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยด้านหนี้สินให้สอดคล้องกับ

ด้านสินทรัพย์ เช่น การติดตามและวัดผลกระทบของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากสถานการณ์จำลองต่างๆ ให้อยู่ในช่วงที่

กำหนด มีผลทำให้ธนาคารมีความเสี่ยงด้านตลาดในระดับค่อนข้างต่ำ  

ทั้งนี้ ตามโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.0 จะส่งผลให้ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงเพียงร้อยละ 2.1 ของประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปีข้าง

หน้า และส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารร้อยละ 4.1 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคาร  

 

3.2 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย  

ธนาคารมีการลดความผันผวนของการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายให้อยู่ในระดับต่ำ โดยมีการกำหนดนโยบาย

ต่างๆ เช่น การประเมินและทบทวนราคาทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ การบันทึกบัญชีมูลค่าทรัพย์สินรอการขายด้วยมูลค่าที่

ต่ำกว่า ระหว่างมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และการบันทึกการด้อยค่าตามระยะเวลาการถือครอง  

ทรัพย์สินโดยปัจจุบันมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายอยู่ที่ระดับร้อยละ 53.3 เมื่อเทียบกับราคาประเมิน  

นอกจากนี้ ราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบต่อฐานะและผลการดำเนินงาน แม้ว่าผลการขายทรัพย์สิน  

รอการขายในอดีตมีระดับใกล้เคียงกับราคาประเมิน แต่ธนาคารยังคงนโยบายการบันทึกบัญชี โดยใช้การตั้งสำรองค่าเผื่อ

การลดมูลค่าแบบขั้นบันไดตามระยะเวลาที่ถือครองอย่างเข้มงวด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทรัพย์สินรอการขาย

ตามบัญชีมีมูลค่า 6,543 ล้านบาท ในขณะที่ราคาประเมินอยู่ที่ระดับ 12,280 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 187.7 ของ

ราคาตามบัญชี 

 

3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

ธนาคารมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและมี  

ผลกระทบโดยตรงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไม่มีนัยสำคัญ เช่น เงินลงทุนในบัญชีเผื่อขาย จะมีการรายงานมูลค่าตาม

ราคาตลาดประจำวัน และมีการกำหนดระดับตัดขาดทุนเพื่อจำกัดผลกระทบที่เกิดขึ้น และเงินลงทุนในบัญชีเพื่อค้ามี 

ปริมาณธุรกรรมต่ำกว่าระดับที่มีนัยสำคัญ (Threshold) ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้  

 

3.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน 

ธนาคารมีการประเมินศักยภาพของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ และมีนโยบายซื้อขายตราสารทุนเพื่อการลงทุนในระยะ

ปานกลางจนถึงระยะยาวเป็นหลัก ธนาคารบริหารความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน โดยการติดตามและรายงานสถานะ

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนตามราคาตลาดประจำวัน และมีการกำหนดระดับตัดขาดทุนเพื่อจำกัดผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาดของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อให้

เปน็ไปตามหลกัเกณฑก์ารกำกบัแบบรวมกลุม่ทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกำหนด โดยนโยบายดงักลา่วครอบคลมุถงึ การวดั

และประเมนิ การตดิตาม การรายงาน และการควบคมุความเสีย่งดา้นตลาดของแตล่ะบรษิทัภายใตก้ลุม่ธนาคารเกยีรตนิาคนิ  

ที่สอดคล้อง และอยู่ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์โดยรวมของกลุ่ม โดยกำหนดให้บริษัทภายใต้กลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน

ต้องนำเสนอรายงานฐานะความเสี่ยงด้านตลาดต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารในฐานะบริษัทแม่ เป็น

ประจำสม่ำเสมอ เพื่อสามารถติดตามแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้น 
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4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินได้เมื่อครบกำหนด เนื่องจากไม่สามารถ

เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีต้นทุน

ที่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้  

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือ ธนาคารมีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องในระดับที่

เหมาะสมและเพียงพอที่จะใช้จ่ายหรือชำระภาระผูกพันทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกันยังสามารถนำเงินทุนไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในภาวะที่ตลาดเอื้ออำนวยด้วย 

ธนาคารตระหนักดีว่า ธนาคารจัดเป็นธนาคารขนาดเล็ก และมีลักษณะของเงินให้สินเชื่อที่มีการกระจุกตัวเฉพาะ

อุตสาหกรรม รวมทั้งกระแสเงินสดรับจากเงินให้สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องมีความผันผวน

ค่อนข้างสูงและคาดการณ์ได้ยาก ขณะที่กระแสเงินสดจ่ายจากการถอนคืนเงินฝาก ธนาคารอาจได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายเรื่องการคุ้มครองเงินฝาก ดังนั้น ธนาคารได้มีการดำเนินนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้าน

สภาพคล่องอย่างระมัดระวัง และทำการประเมินสถานการณ์ รวมถึงมีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวอย่าง  

ต่อเนื่อง 

อนึ่ง การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์

และหนี้สิน ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินนโยบายเน้นการรักษาและบริหารสภาพคล่องของธนาคารอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อ

ควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีนโยบายหลักในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

• การรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 

• การควบคุมส่วนต่างของอายุหนี้สินและทรัพย์สินให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

• การกระจายตัวของประเภทหนี้สิน 

• การขยายฐานเงินฝาก โดยคำนึงถึงการกระจุกตัวของลูกค้าเงินฝากและระยะเวลาครบกำหนด 

• มาตรการดำรงสภาพคล่องสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการทดสอบภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องในหลายสถานการณ์จำลองเป็นประจำอย่าง

สม่ำเสมอ และมีการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) โดยกำหนดบทบาท 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการซักซ้อมการดำเนินการตามแผนดังกล่าว

เป็นประจำทุกปี 

 

ในส่วนของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคินนั้น ธนาคารในฐานะบริษัทแม่ได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน

สภาพคล่องของกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งนโยบาย

ดังกล่าวครอบคลุมถึง การวัดและประเมิน การติดตาม การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของแต่ละ

บริษัทภายใต้กลุ่ม ที่สอดคล้องและอยู่ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์โดยรวมของกลุ่ม โดยกำหนดให้บริษัทในกลุ่มธนาคาร

เกียรตินาคินต้องนำเสนอรายงานฐานะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารเป็น

ประจำสม่ำเสมอ เพื่อสามารถติดตามแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้น 
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5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

คือ ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผิดพลาด หรือ ความไม่เพียงพอของกระบวนการทำงาน พนักงาน ระบบงาน หรือ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ หรือปัจจัยภายนอก ซึ่งทำให้ได้รับความเสียหายต่อรายได้ หรือเงินกองทุน

ของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ จะผ่านกระบวนการระบุ ประเมิน และติดตามความเสี่ยงอย่างเป็น

ระบบ โดยให้หน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคินรายงานความเสี่ยงที่สำคัญของตนเอง รวมถึง การควบคุม และ

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) รวมถึงจัดทำมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็น

ประจำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินยังได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการจัดเก็บและรายงาน

ข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น (Loss Data) รวมทั้งข้อมูลความเสียหายที่ป้องกันได้ (Near Miss) อย่างเป็นระบบ โดยสร้าง

เป็นระบบฐานข้อมูลความเสี่ยง (Risk Event Database) เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และรองรับการ

พัฒนาแบบจำลองเพื่อวัดระดับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในอนาคต  

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินยังให้ความสำคัญกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมี

กระบวนการควบคุมอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ มีการประเมินความเสี่ยง และประสิทธิภาพการควบคุม

ความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆ ให้ครบถ้วน ก่อนที่จะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการรองรับการ

บริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีนัยสำคัญ โดยเมื่อเกิดความเสียหาย กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินได้มีแผนติดตาม 

และจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากหน่วยงานเจ้าของความเสียหาย จะร่วมกับสายบริหารความเสี่ยง 

สายตรวจสอบภายใน และสายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของเหตุการณ์ โดยหน่วยงานเจ้าของ

ความเสียหายจะเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และจัดทำแผนพัฒนาการ

ควบคุมเพื่อลดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าของผลที่

จะได้รับเปรียบเทียบกับต้นทุนในการดำเนินการ 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคินเอื้ออำนวยต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่าง

มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสายตรวจสอบภายในแล้ว ยังมี 

เจ้าหน้าที่ประสานงานการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Risk Coordinator: Risk-Co) ทำหน้าที่ประสานงานกับสาย

บริหารความเสี่ยง และมีบทบาทร่วมกันในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การ

ติดตาม การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยง และประสานงานภายในหน่วยงานของตนเอง เพื่อสื่อสาร อธิบาย หรือ

อบรมพนักงานในหน่วยงานให้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และรายงานให้สาย

บริหารความเสี่ยงรับทราบ หากในสาย/ฝ่ายของตนมีเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีนัยสำคัญ 

 

จากสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความไม่สงบทางการเมือง กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินได้กำหนดให้หน่วย

งานต่างๆ ที่มีธุรกรรมที่สำคัญ (Critical Activities) ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Plan) เพื่อให้มั่นใจว่าในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินจะยังให้บริการสำหรับธุรกรรมที่สำคัญ

ได้อย่างต่อเนื่อง  



69

ในปี 2554 กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินได้ยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยเริ่มพัฒนา

โครงการต่างๆ ได้แก่ 

• โครงการยกระดับการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยวิธี Standardised Approach (SA-

OR Project) โดยกลุ่มธนาคารเกียรตินาคินจะได้ประโยชน์จากการยกระดับครั้งนี้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถ

ในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และสะท้อนภาพความเสี่ยงใกล้เคียงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น 

• โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management System 

Enhancement Project) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และตอบสนองต่อความเสี่ยงและเหตุการณ์ความ  

เสียหายได้เหมาะสมและทันเวลา พร้อมทั้งยกระดับกระบวนการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล  

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินได้เข้าร่วมโครงการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการ (Operational 

Loss Data Pooling) ที่จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มธนาคารเกียรตินาคินจะได้ประโยชน์จากการเพิ่มความ

สามารถในการเปรียบเทียบข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการกับมาตรฐานธนาคารอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดการ และข้อมูลในการพัฒนาแบบจำลองสำหรับการดำรงเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยวิธี 

Advanced Measurement Approach (AMA) 
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คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมที่ 

ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 

• นโยบายการดำเนินธุรกิจในปี 2554 

ในปี 2554 ธนาคารเกียรตินาคินดำเนินธุรกิจตามนโยบายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ที่จะขยายสินเชื่อที่ธนาคารมี

ความเชี่ยวชาญ ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ ลดระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) และขยายฐาน

เงินฝากลูกค้ารายย่อยผ่านเครือข่ายสาขา และให้ความสำคัญกับธุรกิจธนบดีธนกิจ (Wealth Management) โดย

ธนาคารกำหนดเป้าหมายการทำธุรกิจในปี 2554 ดังนี้ 

 
เป้าหมายต่างๆ (ร้อยละ) เป้าหมาย

ปี 2554

ผลการดำเนินงาน

ปี 2554

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 13.0 -15.0 13.0

อัตราการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ 24.0 26.5

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (รวมเงินนำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก) 4.5-5.0 4.3

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม * 3.7-3.9 3.5

อัตราส่วนการตั้งสำรองต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 85.0 – 90.0 108.0

*สัดส่วนเอ็นพีแอลต่อสินเชื่อที่ไม่รวมรายการระหว่างธนาคาร 

ณ สิ้น ปี 2554  ธนาคารมีสาขา (รวมสำนักงานใหญ่) ทั้งสิ้น 72 สาขา โดยเปิดสาขาเพิ่มขึ้น 10 สาขาจากปี 2553 

และมีจำนวนพนักงานของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคินทั้งหมด 3,664 คน เพิ่มขึ้นจาก 3,365 คน ณ สิ้นปี 2553 

 

• ผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย 

ผลประกอบการปี 2554 เทียบกับปี  2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 2,859 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

0.7 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2553 จำนวน 2,840 ล้านบาท  เป็นผลจากการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2  

โดยรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.9 เป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อถึงร้อยละ 26.5  และธุรกรรมระหว่าง

ธนาคารและตลาดเงิน  ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.9  ตามปริมาณเงินฝากและเงินกู้ยืมที่เพิ่ม

ขึ้นมากเพื่อรองรับการขยายสินเชื่อ รวมทั้งภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในช่วงต้นปี 2554 ก่อนที่จะทยอยปรับลดลงใน

ช่วงปลายปี 2554   

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
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รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของรายได้  

ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าขายประกัน ซึ่งเติบโตตามการขยายตัวของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็นหลัก ขณะที่

รายได้ค่านายหน้าธุรกิจหลักทรัพย์ทรงตัวเท่ากับปีก่อน ตามภาวะการลงทุนในตลาดทุน 

 กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายปรับตัวลดลงร้อยละ 16.0 เนื่องจากภาวะการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี 

2554 จากการเร่งขายทรัพย์รอขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่จัดตั้งโดยรัฐบาล เช่น บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ก่อน

ที่ปิดกิจการชำระบัญชีในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้น ส่งผลให้การขายทรัพย์รอขายของธนาคารไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่วางไว้ 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 

และสาขา เนื่องจากธนาคารได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 10 สาขา ในปีนี้ และเพิ่มพนักงานควบคู่กันไป และค่าใช้จ่าย

ในการโฆษณาและส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น จากการปรับภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) และการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  

 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 1,278 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 172.0 เนื่องจาก

วิกฤตน้ำท่วมของประเทศไทยในช่วงปลายปี 2554 ซึ่งธนาคารได้ทำการประเมินผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

จากภาวะน้ำท่วมต่อลูกหนี้เงินให้สินเชื่อของธนาคารที่ได้ขอรับมาตรการช่วยเหลือในการชำระหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ 

และได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น  

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน และกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปี 2554 เท่ากับ 4.52 และ 4.50 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ   

ลดลงเมื่อเทียบกับ 5.20 และ 4.97 บาทต่อหุ้น ในปี 2553 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) ร้อยละ 13.0 

ลดลงจากร้อยละ 14.7 ในปีก่อน และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA) ร้อยละ 1.7 ลดลงจากร้อยละ 2.1 

ในปีก่อน 

ความคืบหน้าการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณากรณีที่กรมบังคับคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากธนาคาร

จำนวน 575 ล้านบาท ที่ปรากฏในงบการเงินในไตรมาส 4 ปี 2553 นั้น ศาลฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไม่รับยื่น

อุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม คดีความยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากมีประเด็นทางกฎหมายที่ต้องรอข้อสรุปต่อไป ดังนั้น จึงยังไม่มี

การบันทึกบัญชีอันเป็นผลจากการที่ศาลไม่รับอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าวในงบการเงินของธนาคารในปีนี้ 

จากสถานการณ์มหาอุทกภัยของประเทศไทยในช่วงปลายปี 2554 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการให้

ธนาคารพาณิชย์สามารถคงสถานะจัดชั้นของลูกหนี้ไว้เดิมก่อนประสบอุทกภัย รวมถึงการสนับสนุนให้ดูแลลูกหนี้ โดย

สามารถผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้และการปรับโครงสร้างได้ อย่างไรก็ดี ธนาคารได้ประเมินผลกระทบของน้ำท่วม

ทั้งทางตรง และทางอ้อมที่มีต่อลูกหนี้เงินให้สินเชื่อของธนาคารประมาณร้อยละ 9-11 ของสินเชื่อรวม และได้ออก

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ตลอดจนการปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสม รวมทั้ง

ได้ทำการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม และติดตามคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิด เพื่อให้

มั่นใจว่าคุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน 

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง

2553 2554 จำนวน ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย  8,767,254  11,296,385  2,529,131 28.8

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  2,941,643  4,820,659  1,879,016 63.9

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  5,825,611  6,475,726  650,115 11.2

รายได้ค่าธรรมเนียมละบริการ  1,255,556  1,573,428  317,872 25.3

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ  103,542  154,092  50,550 48.8

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  1,152,014  1,419,336  267,322 23.2

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ  108,528 (11,640) (120,168) (110.7)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  258,307  179,544  (78,763) (30.5)

กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย  1,482,578  1,244,851 (237,727) (16.0)

รายได้จากเงินปันผล  65,417  54,943 (10,474) (16.0)

รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ  182,484  166,901 (15,583) (8.5)

รวมรายได้จากการดำเนินงาน  9,074,939  9,529,661  454,722 5.0

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  1,817,122  2,340,283  523,161 28.8

ค่าตอบแทนกรรมการ  9,184  13,331  4,147 45.2

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์  703,900  859,225  155,325 22.1

ค่าภาษีอากร  208,398  270,843  62,445 30.0

ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเข้าประมูลทรัพย์  582,749   -  (582,749) (100.0)

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)  71,827  (110,748)  (182,575) (254.2)

อื่นๆ  1,132,113  1,457,599  325,486 28.8

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ  4,525,293  4,830,533  305,240 6.7

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า  469,961  1,277,642  807,681 171.9

กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้  4,079,685  3,421,486  (658,199) (16.1)

หัก ภาษีเงินได้  1,213,435  535,212  (678,223) (55.9)

กำไรสุทธิ  2,866,250  2,886,274  20,024 0.7

การแบ่งกำไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  2,840,152  2,858,963  18,811 0.7

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม  26,098  27,311  1,213 4.6

กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท) 5.20 4.52 (1) (13.1)

กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 4.97 4.50 (0) (9.5)
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• รายได้ดอกเบี้ย  

รายได้ดอกเบี้ยจำนวน 11,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 เป็นผลจากรายได้จากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และ

สัญญาเช่าทางการเงิน 6,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.2  ตามการขยายตัวของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ร้อยละ 31.2 

สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 27.0   รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจำนวน 2,876 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 

จากการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจอย่างทุกประเภทเป็นไปตามเป้าหมาย   รายได้จากรายการระหว่างธนาคารและตลาด

เงินจำนวน 716.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 681.7 เป็นไปตามภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในช่วง 9 เดือนแรกของ           

ปี 2554  และรายได้จากเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องจำนวน 740.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5  ซึ่งรายได้ในส่วนนี้   

ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้และการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย และรายได้จาก    

เงินลงทุนลดลงร้อยละ 15.4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ 
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง

2553 2554 จำนวน ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย  8,767,254  11,296,385  2,529,131 28.8

เงินให้สินเชื่อ  2,331,239  2,875,617  544,378 23.4

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  91,688  716,763  625,074 681.7

เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  5,203,559  6,565,364  1,361,805 26.2

เงินลงทุน  470,913  398,165  (72,748) (15.4)

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง  669,856  740,478  70,622 10.5

 

• ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจำนวน 4,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.9 ตามอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และปริมาณเงินฝาก

และเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2554  ธนาคารได้ระดมเงินผ่านตั๋วแลกเงินมากขึ้น เพื่อรองรับการคุ้มครองเงินฝากที่

ลดการคุ้มครองลงเหลือ 50 ล้านบาท ซึ่งมีผลในเดือนสิงหาคม 2554 และเพื่อดำรงสภาพคล่องให้เพียงพอสำหรับการ

ขยายธุรกิจ  ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นร้อยละ 174.0  นอกจากนี้ ค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 161.3 ตามอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น  ขณะที่ค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยจากเงินรับฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6  ทั้งนี้ เงินนำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากลดลงร้อยละ 1.6  ตามปริมาณ 

เงินฝากที่ลดลงร้อยละ 9.1 
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง

2553 2554 จำนวน ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  2,941,643  4,820,659  1,879,016 63.9

เงินรับฝาก  1,742,073  2,083,789  341,716 19.6

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  64,026  167,277  103,252 161.3

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  830,498  2,275,614  1,445,116 174.0

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน  13,806  7,462  (6,344) (46.0)

เงินนำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  291,240  286,517  (4,723) (1.6)
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• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 6,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอ่อนตัวลง เนื่องจาก

อัตราดอกเบี้ยจ่ายขยับตัวสูงขึ้นเร็วกว่าอัตราดอกเบี้ยรับที่ปรับตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด อย่างไรก็ดี ระยะเวลาเฉลี่ย

ของเงินฝากและเงินกู้ยืมของธนาคารค่อนข้างยาว ทำให้ธนาคารยังคงได้ประโยชน์จากระยะเวลาการครบกำหนดใน

การปรับอัตราดอกเบี้ย (Repricing) 

 

ไตรมาส

ปี 2553

ไตรมาส

ปี 2554

 (ร้อยละ) 1/2553 2/2553 3/2553 4/2553 1/2554 2/2554 3/2554 4/2554

อัตราดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเชื่อ 8.0 7.8 7.9 8.1 7.9 7.8 7.7 7.8 7.7 7.8

อัตราดอกเบี้ยจ่าย (รวม DPA fee) 2.7 2.6 2.8 2.9 2.7 2.9 3.1 3.7 3.9 3.4

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 5.3 5.2 5.1 5.2 5.2 4.9 4.6 4.1 3.8 4.3

• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 1,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3  โดยรายได้ค่าธรรมเนียมและ

บริการจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์จำนวน 1,071 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.6  ส่วนใหญ่มาจากค่านายหน้าขาย

ประกันเป็นหลักจำนวน 666  ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.1  และรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจจัดการกองทุนดำเนินการ

โดย บลจ.เกียรตินาคิน จำนวน 30 ล้านบาท เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2554  ขณะที่รายได้ค่านายหน้าธุรกิจ

หลักทรัพย์ดำเนินการโดย บล.เกียรตินาคิน จำนวน 420 ล้านบาท ทรงตัวจากปีก่อนหน้า   

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมมีจำนวน 154 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.8 ตามปริมาณธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ส่ง

ผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเท่ากับ 1,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2  

 

• รายได้จากการดำเนินงาน 

รายได้จากการดำเนินงานรวม จำนวน 9,530 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่า

ธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น  ขณะที่รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ ลดลง ซึ่งประกอบด้วย กำไรจาก

การขายทรัพย์สินรอการขายจำนวน 1,245 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.0  จากการแข่งขันเร่งขายทรัพย์รอการขายที่

รุนแรงขึ้น และผลกระทบจากอุทกภัยของประเทศในช่วงปลายปีทำให้การขายทรัพย์รอการขายชะลอตัวลง กำไรสุทธิ

จากเงินลงทุนจำนวน 180 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.5 ส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่มูลค่าการลงทุนลด

ลง ประกอบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2554 ปรับลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่ปรับเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 40.6 ขณะที่รายได้จากเงินปันผลลดลงร้อยละ 16.0 และกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา

ต่างประเทศลดลงร้อยละ 110.7   
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• ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ  

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ มีจำนวน 4,831 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 ตามการขยายสาขาและ

จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและเพิ่ม

การรับรู้จากลูกค้าโดยการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เท่ากับ 51.9 เพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ 49.1 ของปีก่อนหน้า (ในปี 2553 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 42.7 หากไม่รวมค่าเสียหายจาก

การผิดสัญญาเข้าประมูลทรัพย์ในค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน) 

 

• หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 1,278 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 172.0 ประกอบ

ด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 1,341 ล้านบาท และกำไรจากการโอนย้ายเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องจำนวน 

63 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการตั้งสำรองเพิ่มในส่วนของสำรอง specific provision เพื่อรองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์น้ำท่วมของประเทศไทยในช่วงปลายปี 2554 และยังปรับเงินสำรองทั่วไป (general provision) เป็นสำรอง 

specific provision ทำให้เงินสำรองทั่วไป ณ สิ้นปี 2554 ลดลงมาอยู่ที่ 423 ล้านบาท  

 

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 535 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 15.6 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้ ลดลง

จากปีก่อนหน้า เนื่องจากรายได้บางส่วนไม่ได้เป็นรายได้ทางภาษี  

• ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย 

• สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 189,327  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47,427 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.4 

จากสิ้นปี  2553 โดยเป็นเงินให้สินเชื่อ (หักรายได้รอตัดบัญชี) 135,749 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 จาก 107,313 

ล้านบาท ณ สิ้นปีก่อน ตามการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็นหลักที่มีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 

31.2 จากสิ้นปี 2553  นอกจากนี้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิเท่ากับ 26,753 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 117.6 จากการ

ลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในส่วนของการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลัก  เงินลงทุนในสิทธิเรียก

ร้องสุทธิลดลงร้อยละ 21.0 เป็นไปตามการบริหารจัดการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง และรายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงินสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.2  ขณะที่ทรัพย์สินรอการขายสุทธิลดลงร้อยละ 15.4 

ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) รวมจำนวน 4,742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของสินเชื่อรวม          

ลดลงจาก 4,974 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.6 ของสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2553 โดยมีอัตราส่วนการตั้งสำรองต่อหนี้ที่       

ไม่ก่อให้เกิดรายได้ร้อยละ 108.0 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่ร้อยละ 85.1   
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โครงสร้างสินทรัพย์ 

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์

งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง

2553 2554 จำนวน ร้อยละ

เงินสด  282,132  381,614  99,482 35.3

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  7,912,146  16,081,082  8,168,936 103.2

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์  278,853  -  (278,853) (100.0)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ  12,292,556  26,753,350  14,460,794 117.6

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ  -  -  - 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ  6,699,802  5,291,730  (1,408,072) (21.0)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ  78,070  77,518  (552) (0.7)

เงินสินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  119,185,135  151,922,307  32,737,172 27.5

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์  340,106  446,249  106,143 31.2

ดอกเบี้ยค้างรับ  586,330  798,198  211,868 36.1

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ  120,111,571  153,166,754  33,055,183 27.5

หัก รายได้รอตัดบัญชี  (12,212,380)  (16,619,783)  4,407,403 36.1

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (4,233,393)  (5,119,272)  885,879 20.9

หัก ค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  (1,651)  (733)  (918) (55.6)

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  103,664,147  131,426,966  27,762,819 26.8

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ  7,736,299  6,543,304  (1,192,995) (15.4)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ  901,147  938,478  37,331 4.1

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ  230,082  348,503  118,421 51.5

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  413,556  279,192  (134,364) (32.5)

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี  140,780  33,168  (107,612) (76.4)

สินทรัพย์อื่นสุทธิ  1,270,517  1,171,829  (98,688) (7.8)

รวมสินทรัพย์  141,900,087  189,326,734  47,426,647 33.4

• หนี้สินรวม  

หนี้สินรวมมีจำนวน 165,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.0 โดยเป็นเงินรับฝากจำนวน 69,040 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 9.1 ประกอบด้วย เงินฝากประเภทออมทรัพย์สัดส่วนร้อยละ 17.3 ของเงินฝากทั้งหมด  เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 

6.3% ของเงินฝากทั้งหมด ณ สิ้นปี 2553 เป็นผลจากการที่ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 

“KK Smart Savings” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วไป  ขณะที่ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีจำนวน 
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86,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 143.6 โดยมีตั๋วแลกเงินจำนวน 67,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 221.5 และหุ้นกู้ 

17,707 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 โดยในปี 2554 ธนาคารออกหุ้นกู้ระยะสั้นทั้งสิ้น 11,142 ล้านบาท และหุ้นกู้

ระยะยาว 5,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของธนาคารในปีนี้ที่ยังคงเน้นขยายฐานลูกค้าเงิน

ฝาก และระดมเงินด้วยตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการคุ้มครองเงินฝากที่จะลดการ

คุ้มครองลง  

สัดส่วนเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินฝากออมทรัพย์ต่อหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวมเท่ากับร้อยละ 7.4 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.2  สิ้นปี 2553 และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากและเงินกู้ยืมเท่ากับร้อยละ 87.3 เทียบกับ

ร้อยละ 96.2 ณ สิ้นปี 2553  

 

โครงสร้างหนี้สิน 

(หน่วย : พันบาท)

หนี้สิน

งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง

2553 2554 จำนวน ร้อยละ

เงินรับฝาก  75,931,269  69,039,581  (6,891,688) (9.1)

กระแสรายวัน  254,048  164,376  (89,673) (35.3)

ออมทรัพย์  4,553,311  11,769,864  7,216,554 158.5

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา  71,123,910  57,105,342  (14,018,568) (19.7)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  3,201,942  5,220,382  2,018,440 63.0

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  282,604  231,839  (50,765) (18.0)

หนี้ตราสารอนุพันธ์  42  701  659 1,569.0

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  35,307,852  86,012,821  50,704,969 143.6

หุ้นกู้  14,262,000  17,707,000  3,445,000 24.2

ตั๋วแลกเงิน  21,045,499  67,651,871  46,606,372 221.5

ตราสารหนี้อื่น  353  653,950  653,597 185,086.3

ประมาณการหนี้สิน  192,639  223,676  31,037 16.1

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี  16,135  90,294  74,159 459.6

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อขายล่วงหน้า  475,853  170,996  (304,857) (64.1)

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  453,762  872,048  418,286 92.2

เจ้าหนี้อื่น  1,094,058  1,537,726  443,668 40.6

เจ้าหนี้กรมบังคับคดี  575,380  575,380 - -

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเฉพาะค้างจ่าย  745,638  61,583  (684,055) (91.7)

หนี้สินอื่น  2,711,829  1,694,365  (1,017,464) (37.5)

รวมหนี้สิน  120,989,003  165,731,392  44,742,389 37.0
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• ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 23,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,684 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.8 โดยกำไรสะสมที่ยังไม่ได้

จัดสรรมีจำนวน 11,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5  โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ธนาคารจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกปี 2554 จำนวน 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 634 ล้านบาท  และมีมูลค่าตาม

บัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 36.6 บาทต่อหุ้น  

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2553 อนุมัติให้ธนาคารออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

ธนาคารเพื่อจัดสรรให้กรรมการ และ/หรือ พนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย (ESOP-W2) จำนวน 25,890,000 

หน่วย (จัดสรรในเบื้องต้น 26,000,000 หน่วย และถูกยกเลิก 110,000 หน่วย) ตามกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกเมื่อ    

วนัที ่30 กนัยายน 2554 ไมป่รากฏผูข้อใชส้ทิธแิตอ่ยา่งใด และการใชส้ทิธคิรัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม 2554 มจีำนวน 

ผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 31 ราย เป็นจำนวน 319,400 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 319,400 หุ้น จำนวนเงินที่ได้จากการใช้

สิทธิรวม 9,348,838 บาท ซึ่งหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวได้เริ่มซื้อขายในวันที่ 11 มกราคม 2555 ทำให้ 

ธนาคารมีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเป็น 634,648,264 หุ้น (เดิม 634,328,864 หุ้น) และมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

ทั้งสิ้น 6,346,482,640 บาท โดยคงเหลือหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิอีกจำนวน 25,680,600 หุ้น 

• การดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 

1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

ธนาคารไดม้กีารปรบัโครงสรา้งองคก์ร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธก์ารดำเนนิธรุกจิของธนาคาร เพิม่ประสทิธภิาพ 

ในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ธนาคารตั้งไว้ โดยแบ่งธุรกิจสินเชื่อออกเป็น สินเชื่อรายย่อย  

สินเชื่อธุรกิจ   และสินเชื่อสายบริหารหนี้  ทั้งนี้ โครงสร้างเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ของธนาคารและบริษัทย่อย สามารถ

แบ่งตามประเภทได้ ดังนี้ 

สินเชื่อ

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554

เปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)จำนวนเงิน

(ล้านบาท)

สัดส่วน

(ร้อยละ)

จำนวนเงิน

(ล้านบาท)

สัดส่วน

(ร้อยละ)

สินเชื่อรายย่อย  79,288 73.9  103,210 76.0 30.2

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  73,920 68.9  96,946 71.4 31.2

สินเชื่อบุคคล  2,699 2.5  3,079 2.3 14.1

สินเชื่อ Micro SMEs  1,042 1.0  1,667 1.2 60.0

สินเชื่อเคหะ  1,627 1.5  1,517 1.1 (6.8)

สินเชื่อธุรกิจ  25,740 24.0  30,491 22.5 18.5

สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  14,604 13.6  16,851 12.4 15.4

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี  11,135 10.4  13,640 10.0 22.5

สินเชื่อสายบริหารหนี้  1,945 1.8  1,601 1.2 (17.7)

สินเชื่ออื่น  340 0.3  446 0.3 31.2

รวมเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้  107,313 100.0  135,749 100.0 26.5
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1.1) สินเชื่อรายย่อย มีจำนวน 103,210 ล้านบาท ประกอบด้วย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อ 

Micro SMEs และสินเชื่อเคหะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มีมูลค่า 96,946 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 จากสิ้นปี 2553 สำหรับยอดสินเชื่อเช่า

ซื้อรถยนต์ใหม่และรถมือสองที่อนุมัติใหม่ในปี 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 50,869 ล้านบาท (ไตรมาส 1 เท่ากับ 12,894 

ล้านบาท และไตรมาส 2 เท่ากับ 12,850 ล้านบาท ไตรมาส 3 เท่ากับ 13,117 ล้านบาท และไตรมาส 4 เท่ากับ 

12,009 ล้านบาท) โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่รวมทุกประเภทสำหรับปี 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 794,081 คัน ลด

ลงร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 ส่งผล

กระทบต่อการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ โดยธนาคารมีอัตราส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ต่อยอด

จำหน่ายรถยนต์สำหรับปี 2554 เท่ากับร้อยละ 6.2 และมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อยู่ที่

ร้อยละ 1.0 ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รวม ลดลงจากร้อยละ 1.1 ณ สิ้นปี 2553 
 

1.2) สินเชื่อธุรกิจ ประกอบด้วย สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 16,851 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 โดยธนาคารยังคงให้ความ

สำคัญกับการช่วยเหลือและแก้ปัญหาของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลง 

โดยระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ร้อยละ 11.6 ของยอดสินเชื่อ ลดลงจากร้อยละ 17.8 ณ สิ้นปี 2553 

(2) สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี จำนวน 13,640 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 22.5 ซึ่งประกอบด้วย สินเชื่อ

ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจฟลอร์แพลน ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดยมีระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดราย

ได้อยู่ที่ร้อยละ 3.6 ของยอดสินเชื่อ ลดลงจากร้อยละ 4.7 ณ สิ้นปี 2553  

 

1.3) สินเชื่อสายบริหารหนี้ ประกอบด้วย การบริหารเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องและบริการทรัพย์สินรอการขาย  

โดยเงนิลงทนุในสทิธเิรยีกรอ้งสทุธมิจีำนวน 5,292 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 21.0 จากสิน้ป ี2553 และทรพัยส์นิ 

รอการขายสุทธิมีจำนวน 6,543 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.4 และจากความคืบหน้าในการบริหารหนี้ประมูล 

ทำให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจทั่วไปที่เกิดขึ้นก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ และเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วมี

จำนวน 1,601 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.7 จากสิ้นปีที่ผ่านมา 
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• หนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

จากนโยบายการดำเนินธุรกิจในปี 2554 ธนาคารยังคงเน้นการควบคุมและรักษาคุณภาพสินทรัพย์ ทำให้ระดับ

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง โดยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เฉพาะส่วนของธนาคาร ตามประเภทของสินเชื่อ มี          

รายละเอียดดังนี้ 

 

ประเภทของสินเชื่อ

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554

จำนวนเงิน

(ล้านบาท)

สัดส่วน

(ร้อยละ)

ร้อยละของ

สินเชื่อ

จำนวนเงิน

(ล้านบาท)

สัดส่วน

(ร้อยละ)

ร้อยละของ

สินเชื่อ

สินเชื่อรายย่อย  1,004 20.2 1.3  1,375 29.0 1.3

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  783 15.8 1.1  989 20.9 1.0

สินเชื่อบุคคล  55 1.1 2.0  60 1.3 2.0

สินเชื่อ Micro SMEs  2 0.0 0.2  67 1.4 4.0

สินเชื่อเคหะ  164 3.3 10.0  258 5.5 17.0

สินเชื่อธุรกิจ  3,125 62.9 12.1  2,449 51.7 8.0

สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  2,600 52.3 17.8  1,962 41.4 11.6

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี  525 10.6 4.7  486 10.36 3.6

สินเชื่อสายบริหารหนี้  840 16.9 43.2  912 19.3 57.0

รวมเงินให้สินเชื่อ  4,968 100.0 4.6  4,735 100.0 3.5

2) ธุรกิจหลักทรัพย์  

ดำเนินการโดย บล.เกียรตินาคิน ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้ารายย่อย  มีรายได้ค่านายหน้าซื้อ

ขายหลักทรัพย์จำนวน 420 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.2  เมื่อเทียบกับ ปี 2553  และมีส่วนแบ่งตลาด (รวม SET และ 

MAI) ในปี 2554 ร้อยละ 1.41 เป็นอันดับที่ 24 จากจำนวน 33 บริษัทในธุรกิจ มีมูลค่าการซื้อขายผ่านบริษัท (ไม่รวม 

Proprietary Trading) รวม SET และ MAI จำนวนทั้งสิ้น 176,289 ล้านบาท (เฉพาะ SET มีมูลค่าการซื้อขายผ่าน

บริษัท 170,037 ล้านบาท) ขณะที่มูลค่าการซื้อขายของตลาด (ไม่รวม Proprietary Trading) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 

12,486,360 ล้านบาท มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET index เท่ากับ 28,854 ล้านบาท  

 3) ธุรกิจจัดการกองทุน 

จากการที่ธนาคารเข้าถือหุ้น บลจ.เกียรตินาคิน ในสัดส่วนร้อยละ 60 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2554 ส่งผลให้

ธนาคารและบริษัทย่อยเริ่มรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจจัดการกองทุนตั้งแต่ในไตรมาส 3 ปี 2554 เป็นต้นมา        

โดยในปี 2554 รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจจัดการกองทุนมีจำนวน 30 ล้านบาท  

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมของธุรกิจจัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 3,014,530 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 4.5 โดยแบ่งเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจจัดการกองทุนรวม (Mutual Fund) 

2,082,755 ล้านบาท กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 316,516 ล้านบาท และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident 

Fund) 615,259 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.1 ร้อยละ 10.5 และร้อยละ 20.4 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของตลาด

กองทุนทั้งหมด ณ สิ้นปี 2554  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บลจ.เกียรตินาคิน มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 0.95 อยู่อันดับที่ 12 เมื่อเทียบกับคู่

แข่งจำนวน 23 รายในธุรกิจจัดการกองทุน โดยมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารสุทธิ 19,887 ล้านบาท (ทั้งหมดเป็น

สินทรัพย์สุทธิของธุรกิจกองทุนรวม) และมีกองทุนทั้งหมด 32 กองทุน 

 

• สภาพคล่อง 

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 898 ล้านบาท    

ซึ่งประกอบด้วย 

• กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 4,799 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 จำนวน 5,189 ล้านบาท 

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 

เพิ่มขึ้น 8,110 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขายเพิ่มขึ้น 16,403 ล้านบาท และจากการขยาย

ตัวของเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้เพิ่มขึ้น 30,186 ล้านบาท สำหรับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานที่สำคัญ 

ได้แก่ เงินรับฝากลดลง 6,892 ล้านบาท  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) เพิ่มขึ้น 2,018 ล้านบาท 

และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 47,260 ล้านบาท  

• กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,596 ล้านบาท เทียบกับใช้ไปจำนวน 2,733 ล้านบาท ในปี 

2553 เป็นผลจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว 2,638 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดจ่าย

เพื่อซื้อบริษัทย่อยลดลงจาก 4,078 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 206 ล้านบาท ในปี 2554  

• กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 3,249 ล้านบาท ลดลงจากที่ได้มาจำนวน 7,990 ล้านบาท 

ในปี 2553 เป็นผลจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ลดลงจาก 13,469 ล้านบาท ในปี 2553 เหลือเพียง 8,772 ล้าน

บาท ในปี 2554 นอกจากนั้น ยังมีเงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้จำนวน 5,327 ล้านบาท และเงินปันผลจ่าย 

1,522 ล้านบาท  

• อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง ธนาคารดำรงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องโดยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.00 

ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมบางประเภท ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดย ณ วันที่                

31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีเงินสดในมือ เงินสดที่ศูนย์เงินสด เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์

ที่ปราศจากภาระผูกพัน รวมเป็นจำนวน 28,622 ล้านบาท   

• รายจ่ายลงทุน 

ในปี 2554 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 135 ล้านบาท และการ

ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ จำนวน 338 ล้านบาท โดยโครงการทั้งหมดดังกล่าว เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

• แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน และความสัมพันธ์ 

• โครงสร้างเงินทุน       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวม ประกอบด้วย หนี้สินจำนวน 165,731 ล้านบาท 

และส่วนของเจ้าของจำนวน 23,595 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 7.02 เท่า โดย 

องคป์ระกอบของแหลง่เงนิทนุดา้นหนีส้นิทีส่ำคญั ไดแ้ก ่ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มืจำนวน 86,013 ลา้นบาท คดิเปน็
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สัดส่วนร้อยละ 51.9 ของแหล่งเงินทุนส่วนของหนี้สินทั้งหมด ซึ่งจำนวนนี้ประกอบด้วย ตั๋วแลกเงินจำนวน 67,652 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 221.5 เนื่องจากในปี 2554 ธนาคารเน้นการระดมเงินด้วยตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของธุรกิจและการคุ้มครองเงินฝากที่จะลดการคุ้มครองลง ขณะที่การระดมเงินด้วยเงินฝากลดลงร้อยละ 9.1 

จากสิ้นปี 2553 มาอยู่ที่ 69,040 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.7 ของแหล่งเงินทุนส่วนของหนี้สินทั้งหมด สำหรับ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีสัดส่วนร้อยละ 3.1 ของแหล่งเงินทุนส่วนของหนี้สินทั้งหมด 

 

• ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่สำคัญ คือ เงินให้สินเชื่อ ซึ่งมีการขยายตัวถึงร้อยละ 26.5 ในปี 

2554  และมียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นปี 2554 เท่ากับ 135,749 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.7 ของสินทรัพย์รวม  

อตัราสว่นของเงนิใหส้นิเชือ่ตอ่เงนิฝากและเงนิกูย้มืของธนาคารคดิเปน็รอ้ยละ 87.3 เทยีบกบัรอ้ยละ 96.2 ณ สิน้ปี 

2553 สำหรับสภาพคล่องที่เหลือ ธนาคารได้นำไปลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องต่างๆ เช่น รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงิน รวมทั้งเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
 

• เงินกองทุน 

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินมีนโยบายดำรงเงินกองทุนที่เพียงพอรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงการขยายตัวทาง

ธุรกิจในอนาคต โดยเป้าหมายการดำรงเงินกองทุนและระดับเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงจะต้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.25 ของ

สินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคินเสมอ 

เงินกองทุนทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 3,488 ล้านบาท จากมูลค่าการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

ของธนาคารรุ่นที่ 4 (KK #4) เมื่อสิ้นปี 2553 ซึ่งสามารถนำมารวมเป็นเงินกองทุนได้ในปี 2554 นี้ และกำไรจากการดำเนิน

งานภายหลังการจัดสรรเงินปันผลเป็นสำคัญ จึงส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีระดับเงินกองทุนต่อ

สินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 15.40 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22 จากสิ้นปี 2553 สูงกว่าอัตราขั้นต่ำของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยที่ร้อยละ 8.50 โดยเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 22,285 ล้านบาท สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเงินกองทุนในการ

รองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต ในขณะที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 

14.70 และ 0.69 ตามลำดับ หากรวมกำไรถึงสิ้นปี 2554 เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 16.07 และเงินกองทุน

ชั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 15.38 

 

• ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

• ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ในปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้บริการสอบบัญชีและบริการอื่นจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 

สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย โดยมีค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่    

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) โดยธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีต้นสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวในรอบบัญชี

ที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินรวม 9 ล้านบาท    
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• ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) 

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของบริการอื่น ได้แก่ การตรวจสอบงานพิเศษตามประกาศของธนาคาร

แห่งประเทศไทย การตรวจสอบธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ

ตาม IAS39 (International Accounting Standard 39) และที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติ

การสินเชื่อ ให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในรอบบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินรวม 8 ล้าน

บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาอีกเป็นจำนวน

เงินรวม 10 ล้านบาท 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

จากการจัดอันดับเครดิต โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ธนาคารมีเครดิตองค์กรที่ระดับ 

“A-” เช่นเดียวกันกับอันดับเครดิตตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ระยะยาว ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิของธนาคาร ที่มีระดับ

เครดติ “A-” โดยแนวโนม้อนัดบัเครดติเปน็ “บวก” หรอื “Positive” โดยป ี2554 ธนาคารและหุน้กูร้ะยะยาวคงอนัดบัเครดติที่ 

ระดับเดียวกันกับปี 2553 แต่มีแนวโน้มอันดับเครดิตที่ดีขึ้นจาก “คงที่” หรือ “Stable” ในปี 2553 เป็น “บวก” หรือ 

“Positive” ในปี 25541/  

แนวโน้มอันดับเครดิต “บวก” หรือ “Positive” สะท้อนการคาดการณ์ว่าธนาคารสามารถรักษาระดับการเติบโต        

ทางธุรกิจและความสามารถในการทำกำไรได้ในระยะกลาง อีกทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถของธนาคารในการควบคุม

คุณภาพสินเชื่อ และการดำรงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ     

และการเงินในอนาคตได้ 2/ 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ยืนยันอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่มีประกัน      

ชุดปัจจุบันของธนาคารเกียรตินาคิน คงเดิมที่ระดับ “A-” พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดใหม่ของธนาคาร    

ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ที่ระดับ “A-”  ด้วยเช่นกัน  และยังคงแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “บวก” หรือ “Positive”  
 

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

 
 

หมายเหตุ 1/ แนวโน้มอันดับเครดิตได้รับการปรับขึ้นจาก “คงที่” หรือ “Stable” เป็น “บวก” หรือ “Positive” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554  
    2/ อ้างอิงจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

 

ผลอันดับเครดิต 8 ต.ค. 2553 30 พ.ย. 2554 14 ก.พ. 2555

อันดับเครดิตองค์กร A- A- A-

อันดับเครดิตตราสารหนี้

KK10NA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 966 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2553 A- - -

KK115A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 1,289 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2554 A- - -

KK119A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 1,450 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2554 A- - -

KK127A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,493 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2555 A- A- A-

หุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2555 A- - -

KK120A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2555 - A- A-

KK187A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 240 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 - A- A-

หุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 1,610 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2561 - A- -

KK16DA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 975 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 - - A-

KK18DA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 625 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 - - A-

KK18DB: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 10 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 - - A-

หุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2557 - - A-

แนวโน้มอันดับเครดิต Stable Positive1/ Positive



84 ธนาคารเกียรตินาคิน รายงานประจำปี 2554

การกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการธนาคารให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี โดยในรอบปี 2554 ธนาคารได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตาม

แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

 

1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ   

คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถ  

ในการทำธุรกิจ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคารในการประชุมครั้งที่ 2/2549 และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเนื้อหาใน  

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีเนื้อหาครอบคลุมถึงด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

และผูม้สีว่นไดเ้สยี ดา้นคณะกรรมการเกีย่วกบัโครงสรา้ง บทบาทหนา้ที ่ความรบัผดิชอบและความเปน็อสิระ ดา้นการเปดิเผย

ข้อมูลและความโปร่งใส ด้านการควบคุมและบริหารความเสี่ยง และด้านจริยธรรมธุรกิจ โดยเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าว

ในเว็บไซต์ของธนาคารแล้ว (www.kiatnakin.co.th) รวมถึงการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหารของธนาคาร

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น  
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2) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ  

ธนาคารนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไปใช้ปฏิบัติ

ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา ดังนี้   

 

1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.1 การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา 

ธนาคารกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี โดยใน

ปี 2554 ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 โดยธนาคารมีวิธีดำเนินการในการจัดการประชุม 

คือ จะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านทาง

เว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 31 วัน โดยธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัท   

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จำกดั ซึง่เปน็นายทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของธนาคาร ทำหนา้ทีเ่ปน็ผูจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน โดยในหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลประกอบไปด้วย รายชื่อกรรมการพร้อม  

ทั้งประวัติของกรรมการแต่ละคน ทั้งกรรมการใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อ และกรรมการเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อโดย  

คณะกรรมการธนาคารให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน การจ่ายเงินปันผล 

โดยระบุจำนวนเงินที่จ่าย นโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ 

ในหนังสือเชิญประชุมมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน  

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้

ตั้งแต่วันที่มีคำบอกกล่าวเรียกประชุม โดยส่งถึงคณะกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) หรือ

ติดต่อผ่าน Email address: investor_relations@kiatnakin.co.th โดยสำนักกรรมการจะรวบรวมคำถามทั้งหมดส่งให้  

คณะกรรมการก่อนการประชุม 

  นอกจากนี้ ในการประชุมจะมีการบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการบันทึกภาพการประชุมไว้

เป็นวีดิทัศน์ ก่อนเริ่มการประชุมประธานกรรมการเป็นผู้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน รวมถึง

บนัทกึคำถามของผูถ้อืหุน้และคำตอบของกรรมการ และบนัทกึขอ้มลูและผลของการลงมตคิะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 

และงดออกเสียงของแต่ละวาระ ทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระ

ต่างๆ ทั้งนี้ ธนาคารได้ใช้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด 

และนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา  

ในปี 2554 ธนาคารได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และได้จัดส่งรายงานการประชุม

ให้แก่หน่วยงานทางการภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของ

ธนาคาร (www.kiatnakin.co.th)  

1.2 การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ธนาคารได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นด้วยการจัดประชุมในวัน เวลา 

และสถานที่ที่ให้ความสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ก็สามารถ

มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และซักถามในการประชุม รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ในปี 2554 ธนาคารได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อน

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยเปิดโอกาสให้เสนอระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2554 โดยได้แจ้งข่าวผ่านระบบของ

ตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบน

เว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th)  
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1.3 การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็น 

ธนาคารได้จัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ต่อคณะกรรมการใน

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับธนาคารในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระยะเวลาการซักถามข้อสงสัยอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

ได้รับข้อชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยอย่างครบถ้วน 

1.4 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการธนาคารอย่างครบถ้วน 

ธนาคารมีนโยบายให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด        

คา่ตอบแทน ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ประธานสายงานและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้ผูส้อบบญัช ี

เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายงาน และผู้บริหาร

ระดับสูงสุดด้านการเงิน รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน 

นอกจากนั้น ธนาคารยังตระหนักถึงการให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ 

ธนาคารยังมุ่งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิของตนมากยิ่งขึ้น เช่น การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ หรือ

กิจกรรมที่สำคัญของธนาคาร ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูล

ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและเท่าเทียมกัน โดยไม่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร 

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

ธนาคารตระหนักถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในทุกด้าน ดังนั้น ธนาคารจึงได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง

เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา ธนาคารได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า 

ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็น

กรรมการกอ่นทีธ่นาคารจะสง่หนงัสอืเชญิประชมุ ในป ี2554 ธนาคารไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม – 

30 ธันวาคม 2554 โดยธนาคารได้แจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และ  

วิธีการการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) 

นอกจากนั้น ธนาคารยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการของธนาคารเป็นรายบุคคล และยังรวมถึง

การให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาหลักเกณฑ์ นโยบายของธนาคารเรื่องค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปีด้วย  

2.2 การกำหนดเกณฑ์พิจารณาที่ชัดเจนล่วงหน้าในการเพิ่มวาระของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

(1) ธนาคารได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อมายังคณะกรรมการธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 

ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีดังต่อไปนี้  

• เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารอย่างน้อย 200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลาย

รายรวมกันก็ได้ 

• ต้องถือหุ้นในธนาคารตามสัดส่วนข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวใน

วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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• สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

(2) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม โดย

กรอกแบบขอเสนอเรือ่ง เพือ่บรรจเุปน็ระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำป ี2555 โดยจดัสง่เอกสารพรอ้มหลกัฐาน

ให้ธนาคารภายในเวลาที่กำหนด และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมที่จะ

ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องอยู่ภายใต้ประเด็นดังต่อไปนี้  

• เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และผู้ถือหุ้นได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับ

ความผิดปกติของการดำเนินธุรกิจของธนาคาร 

• เรื่องที่อยู่ในวิสัยที่ธนาคารจะดำเนินการได้ 

• เรื่องที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับของทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ

ธนาคาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือวัตถุประสงค์ข้อบังคับของธนาคาร มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์การ

กำกับดูแลที่ดีของธนาคาร และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 

• เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและต่อส่วนรวม 

• เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ในการเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

• เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการเสนอครบถ้วน เพียงพอ ถูกต้อง และภายในระยะเวลาที่

กำหนด 

• เรื่องที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องบรรจุเป็นวาระ 

• เรื่องที่ธนาคารไม่เคยดำเนินการมาก่อน และคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์

ต่อการดำเนินงานของธนาคาร 

• เรื่องที่ธนาคารไม่เคยพิจารณาหรือมีมติในเรื่องดังกล่าวมาก่อน  

คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยจะต้องมี

ลักษณะเข้าข่ายตามข้อกำหนดข้างต้น เว้นแต่คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น อีกทั้ง มติของคณะ

กรรมการธนาคารถือเป็นที่สุด ในกรณีที่มีการเสนอระเบียบวาระเรื่องเดียวกันจากผู้ถือหุ้นหลายราย หรือเป็นเรื่องที่อาจจะ

นำมาพิจารณาร่วมกันได้ คณะกรรมการธนาคารอาจนำมารวมเป็นวาระเดียวกันได้ ซึ่งระเบียบวาระเรื่องใดที่ผ่านความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการธนาคารแลว้ ธนาคารจะบรรจเุปน็ระเบยีบวาระการประชมุในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

พร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารจะแจ้งให้

ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคารก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่อง

ทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป  

นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมแต่อย่างใด การประชุมจะเป็นไปตามวาระที่ได้

แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ธนาคารจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น

สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (แบบ ข.) และยังเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

มอบฉันทะได้ด้วย รวมทั้งธนาคารสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการ  

ทีเ่กีย่วโยงกนั การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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2.3 การใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ธนาคารกำหนดให้

กรรมการและผู้บริหารของธนาคารทุกคนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

และ/หรือ ผู้บริหารธนาคาร ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารที่ตนถือครองอยู่ภายใน 3   

วันทำการ แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ พร้อมกับส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลง 

(แบบ 59-2) ไปยังเลขานุการบริษัทในวันเดียวกัน เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ 

และมีข้อกำหนดเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โดยห้ามกรรมการและพนักงานของธนาคารทุกคนอาศัยอำนาจหน้าที่ หรือโอกาส

ในการทำงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ใดๆ อันขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ธนาคารกำหนด รวมถึงระเบียบ

ประเพณีในการทำงานหรือผลประโยชน์ของธนาคาร สายตรวจสอบภายในมีการสอบทานการปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูล

ภายใน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพ ซึ่งหากพบผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดจะนำเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาความผิดตามระเบียบของธนาคารต่อไป 

 

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

ธนาคารให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายที่จะดูแลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจให้

อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร

ของธนาคารและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยหากมีธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างธนาคารกับบุคคลและกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน ธนาคารจะมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งธนาคารได้นำเสนอ  

รายละเอียดของธุรกรรมดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารทุกไตรมาส รวมถึงในรายงานประจำปีด้วย  

ทั้งนี้ ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญของการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ว่ามีส่วนทำให้ธนาคารสามารถสร้าง

ความสำเร็จได้ในระยะยาว ธนาคารจึงมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

 

• ด้านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการธนาคารถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความ

สำนึกในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติ เพื่อทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการตัดสินใจว่า 

การดำเนินการใดๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย  

นอกจากนี ้ผูถ้อืหุน้ยงัสามารถใชส้ทิธใินการดแูลรกัษาผลประโยชนข์องตนดว้ยการแสดงความเหน็ ใหข้อ้เสนอแนะ 

และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการธนาคารและกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น โดยธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริงถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้  

 

• ด้านลูกค้า 

ธนาคารดูแลและให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเสมอ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอ

ผลติภณัฑท์างการเงนิและบรกิารทีด่ทีีส่ดุใหแ้กล่กูคา้ ธนาคารจะใสใ่จในรายละเอยีด และพรอ้มรบัฟงัทกุปญัหาอยา่งใกลช้ดิ 

เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีในระยะยาว ไว้ใจได้และพร้อมเคียงข้างลูกค้า ให้การสนับสนุนตามศักยภาพในการแข่งขันของ

ลูกค้าเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ ดังนั้น ธนาคารจึงมีการพัฒนาระบบงานเครือข่ายสาขา และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อ
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เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้มีความรวดเร็ว ยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ตลอดจน

ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจและความ

ต้องการของลูกค้า รวมทั้งพร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่  

ลูกค้าทุกๆ คน  

ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการ สอบถามข้อมูล ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการปฏิบัติงานที่มิชอบ 

สามารถส่งข้อความผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) หรือติดต่อไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (โทรศัพท์   

0-2680-3333) ได้ทันที ทั้งนี้ ธนาคารให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคำแนะนำ คำร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริต 

หรือการดำเนินการที่ไม่โปร่งใส ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารมีกระบวนการที่จะรักษาความลับของ

ผู้ส่งข้อมูล ความคิดเห็น หรือแจ้งเบาะแสมายังธนาคาร 

 

• ด้านพนักงาน 

ธนาคารเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่า จึงได้มีการพัฒนาระบบการบริหารงาน

บุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานเมื่อเทียบกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในธุรกิจ และ

เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาให้ธนาคารมีความเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่สามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ธนาคารกำหนด

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนา โดยในปี 2554 ธนาคารได้จัดตั้งทีม Care เพื่อพัฒนาบุคลากรผ่าน Care Program โดย

สายบริหารทรัพยากรบุคคลอีกด้วย  

นโยบายด้านผลตอบแทน 

ธนาคารจัดให้มีการบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงและ

แข่งขันกับบริษัทชั้นนำทั่วไปได้ มีการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและ  

ส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความ

ก้าวหน้าในอาชีพ 

นโยบายด้านสวัสดิการ 

ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กองทุนประกันสังคม การประกัน

สุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลของธนาคาร ห้อง 

Mother Corner (ห้องสำหรับพนักงานที่เป็นมารดาในการเก็บน้ำนมให้บุตร) ตลอดจนการให้ทุนการศึกษา Kiatnakin 

Responsibility Scholarships สำหรับบุตรของพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ 

เป็นต้น 

การกำกับดูแลกิจการที่ด ี 

ธนาคารให้ความสำคัญยิ่งในการกำกับดูแลกิจการตามหลัก “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยคำนึงถึงหลัก  

คุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรม นำมาซึ่งวัฒนธรรมและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรหรือธุรกิจโดยรวม ธนาคารจึง

กำหนดเป็นแนวการปฏิบัติ “จริยธรรมทางวิชาชีพ” (Code of Ethics) และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” (Code of Conduct) และ

ประกาศให้พนักงานทุกคน ทั้งระดับบังคับบัญชาและระดับใต้บังคับบัญชา ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ภายใต้

บรรทัดฐานเดียวกัน โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 

นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “โครงการรวมพลังต่อต้านคอรัปชั่น” จัด

โดยสมาคมธนาคารไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่น  



90 ธนาคารเกียรตินาคิน รายงานประจำปี 2554

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  

ธนาคารได้กำหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติ เรื่อง “มาตรการประหยัดพลังงานของธนาคาร” และดำเนินโครงการ 

Save Energy @ Kiatnakin Bank ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ 

อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงาน

และขยายผลสู่ครอบครัวของพนักงาน  

โครงการสร้างความเป็นระเบียบของสำนักงาน โดยแบ่งเป็นด้านสภาพแวดล้อมและความสะอาด และสาขา  

สีเขียว ภายใต้ชื่อกิจกรรม “KK Clean & Green สาขาภูมิภาค” มีการจัดอบรมการคัดแยกขยะในสำนักงานและที่อยู่อาศัย 

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงานจิตอาสาที่ทำ

หน้าที่ทูตพลังงาน KK แม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นแกนนำในการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและ

ทรัพยากร  

นอกเหนือจากโครงการข้างต้นยังมี โครงการ 1 เดือน 1 คน 1 ต้น: มอบสวนสวยเพื่อน้องโรงเรียนจารุศรบำรุง ใน

จังหวัดปทุมธานี, ร่วมสนับสนุนโครงการ “คุณ….ช่วยได้ เพียงหยุดใช้รถเดือนละวัน เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร” จัดโดย

กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ จส.100, โครงการ KK กล้าใหม่ ร้อยดวงใจปลูกป่าชายเลน, โครงการ KK 

ปรับโฉมโรงเรียนใหม่ มอบรอยยิ้มสดใสให้น้องทุกวัน เป็นต้น 

นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย  

ธนาคารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี

เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีการซ้อม

หนีไฟ และระบบป้องกันภัยในอาคารสำนักงาน รวมทั้งธนาคารได้ประกาศเรื่อง “แนวการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและ

กรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติ” เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่ออาคารสถานที่และต่อพนักงานทุกคน และมี “ระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติเรื่อง ระบบความปลอดภัยสำนักงาน” 

ธนาคารยังมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศในการทำงานที่ดี และปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง

เท่าเทียม เป็นธรรม ด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน ตลอดจนมุ่งส่งเสริมและ

พัฒนาให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงานมากยิ่งขึ้น  

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ธนาคารกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วย

เรื่องการป้องกันสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา และประกาศเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หรือลิขสิทธิ์ ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ  

ธนาคารไดจ้ดัเตรยีมชอ่งทางสำหรบัรบัฟงัความคดิเหน็จากพนกังานในการรอ้งเรยีนปญัหาการทำงาน การบรหิารงาน

และการแจง้เบาะแสการทำงานทีม่ชิอบผา่นทางชอ่งทางตา่งๆ เชน่ เวบ็ไซตข์องธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) หรอื พนกังาน

สามารถส่งข้อมูลไปที่สายตรวจสอบภายในของธนาคาร หรือสายบริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรง นอกจากนั้น ธนาคารยัง

จัดให้มีกระบวนการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือการดำเนินการใดที่ไม่โปร่งใสอันจะสร้างความเสียหาย

ให้กับธนาคาร 

 

• ด้านเจ้าหนี้ 

ธนาคารยึดถือแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ได้ทำไว้อย่างเคร่งครัด ด้วยธนาคารตระหนักถึง

คุณูปการสำคัญที่ธนาคารได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างดีจากเจ้าหนี้และผู้ฝากเงินในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา 
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• ด้านคู่ค้า  

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าเสมอมา เนื่องจากความสำเร็จของธนาคารส่วนหนึ่งมาจากการได้รับการ

สนับสนุนจากคู่ค้า ซึ่งธนาคารยึดมั่นในแนวปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และอยู่บนพื้นฐานที่มุ่งความ

สำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกัน โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา ธนาคารไม่มีข้อพิพาทในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่ค้าแต่อย่างใด  

 

• สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ธนาคารมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บนหลักการที่ว่า ธุรกิจที่ทำนั้นต้อง

สร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งส่งเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ เพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าและแข็งแกร่งยั่งยืน 

นอกจากนี้ ธนาคารยังเป็น 1 ใน 16 องค์กรเอกชนนำร่องโครงการ “การพัฒนาพนักงานจิตอาสา สู่การพัฒนาองค์กรและ

สังคมอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย เพื่อสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาให้เกิดขึ้นอย่าง  

เข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยแสดงออกผ่านพฤติกรรมของพนักงานและโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม

ให้พนักงานจิตอาสาเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยาการสอนอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิง การอบรมสร้างวินัยทางการเงินให้ผู้ด้อยโอกาส

ในชุมชนแออัดคลองเตย ตลอดจนนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่วัยทำงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามรายละเอียด

ในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ช่องทางการติดต่อ / ร้องเรียนกับคณะกรรมการอิสระ : ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ธนาคารจัดให้มีช่องทางให้

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ / ร้องเรียน ต่อคณะกรรมการอิสระได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร 

(www.kiatnakin.co.th) 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ธนาคารให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 

56-2) รวมทั้งข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคาร จึงได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของธนาคารที่เป็น

ปัจจุบันเสมอ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์

ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) พร้อมทั้งมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และ

กิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยผู้ถือหุ้นหรือบุคคลทั่วไปสามารถ

ติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารองค์กรได้ที่  

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : โทรศัพท์ 0-2841-5925  

  โทรสาร 0-2841-5529 

  อีเมล : investor_relations@kiatnakin.co.th 

  เว็บไซต์ : www.kiatnakin.co.th 

ที่อยู่ : ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

  เลขที่ 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชั้น 31 

  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
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ในปีที่ผ่านมา กลุ่มธนาคารเกียรตินาคินได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “Do’s and Don’ts ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  

จดทะเบียนและสารสนเทศที่สำคัญ” ให้กับกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน ซึ่งได้รับเกียรติจาก

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการบรรยายถึงกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ รวมถึงตอบ  

ข้อสงสัย เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่

สำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคาร 

ธนาคารได้ดำเนินเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้  

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยในปี 2554 ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร รวมถึงฝ่าย

นักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในโอกาสต่างๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ผู้บริหารของธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการชมรม

นักลงทุนสัมพันธ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนได้มีการพัฒนากิจกรรม

นักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเวลาให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

และสนับสนุนให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 

แนวทางปฏิบัติ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทจดทะเบียน 

ธนาคารยังได้จัดให้คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

ในรายงานประจำปี 2554 นี้ และคณะกรรมการยังดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

รายละเอียดของนโยบายผลตอบแทน จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการเปิดเผยผลตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งแสดงไว้ในตารางผลตอบแทน

ของกรรมการแล้ว 

  

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• โครงสร้างกรรมการ 

คณะกรรมการธนาคารมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

3 คน กรรมการอิสระ 4 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้แต่งตั้งกรรมการที่ไม่ได้เป็น  

ผู้บริหารขึ้นเป็นประธานกรรมการของธนาคาร มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคล

เดียวกัน ทำให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่าง

ชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบการเข้าพบ จำนวนครั้ง

1. การเข้าพบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (One-on-One Meeting) 21

2. การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) 4

3. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 5

4. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference) ในประเทศ 3

5. การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Road Show) ต่างประเทศ 3

6. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) 5
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• ประธานกรรมการ 

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการของธนาคารในการดำเนินการให้กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ มีผลในทางปฏิบัติ 

และผลักดันให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการธนาคารกำหนดไว้ โดยกำกับดูแลให้มีจรรยาบรรณและ

ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และรักษาภาพลักษณ์ของธนาคารให้เป็นที่เชื่อถือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กำกับดูแลองค์กรให้เป็นไปตามทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ที่กำหนด สร้างให้การดำเนินงานของ

องค์กรทุกๆ ด้านมีการกำกับดูแลที่เหมาะสม และมีการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยจัดให้มีนโยบาย วิธี

ปฏบิตั ิหลกัเกณฑ ์และระบบควบคมุใหก้ารดำเนนิงานขององคก์รมคีวามโปรง่ใส มจีรรยาบรรณ และมคีวามชดัเจน ตลอดจน

มีระบบควบคุมภายใน การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการบริหารความเสี่ยงที่พอเพียง เป็นไปตามกฎหมายและ  

กฎระเบียบของทางการ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ดีขององค์กร 

 

• กรรมการอิสระ 

ธนาคารได้กำหนดความหมายคำนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้  

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 

ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี

อำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ลักษณะ

ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา 

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ

เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง  

2 ปีที่ผ่านมา 

ความสมัพนัธท์างธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทำรายการทางการคา้ทีก่ระทำเปน็ปกตเิพือ่ประกอบกจิการ การเชา่

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
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หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคาร

หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่   

20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

กับบุคคลเดียวกัน 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี

ของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง  

การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

ผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือ

ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง

เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร ภายหลังได้

รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อที่ 1- 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ

เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 

Decision) ได้  

 

• คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองโดยเฉพาะในด้าน

ต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร  

ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติแต่งตั้ง  

คณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ และ  

คณะกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย โดยมีรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “โครงสร้าง

การจัดการ” แล้ว 

 

• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

รายละเอียดกล่าวไว้ในในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” แล้ว 
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• จริยธรรมทางธุรกิจ  

เพื่อให้เกิดความสุจริต เที่ยงธรรมและเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี ธนาคารจึงได้มีประกาศเกี่ยวกับ

จริยธรรมทางวิชาชีพ รวมถึงข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของธนาคารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการปฏิบัติต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่ม โดยธนาคารได้สื่อสารกับพนักงานและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงการจัดสัมมนาเพื่อ

ให้เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยแนวทาง

ทางจริยธรรมมีรายละเอียดดังนี้  

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  

มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรม

ต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ 

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของ

ธนาคารรวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขันของธนาคาร 

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และให้บริการที่มีคุณภาพ มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารเกี่ยว

กับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงประโยชน์สำหรับลูกค้า และเปิดโอกาส

ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว 

รวมทั้งรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า 

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้  

ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากมีข้อมูลดังกล่าวเกิด

ขึ้น ให้เปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว รวมถึงการปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ 

มีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และดำเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบและสนับสนุนกิจกรรม

ต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นต่างๆ 

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน  

จัดให้มีระบบผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเสมอภาคแก่พนักงาน รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน          

การทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใน

เรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษที่ชัดเจน มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ    

ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ        

ของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม     

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรืออาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจ   

ของพนักงาน 

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 

มีการประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ด ี คือ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง  

การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาใส่ร้าย 
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การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วน

สร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ

อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

 

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการธนาคารได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนด

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องงด

ออกเสียงลงมติในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่า

รายการคู่สัญญาไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว 

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของธนาคารต้องรายงานการมีส่วนได้

เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และจะต้องจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้เลขานุการบริษัท เพื่อจัดส่งสำเนา

รายงานการมีส่วนได้เสียแจ้งให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่

ธนาคารได้รับรายงานนั้น และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  

 

• ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  

ธนาคารให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่ง

แยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม และผู้อนุมัติออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

และมีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์  

รายงานทางการเงินของธนาคารที่เปิดเผยต่อสาธารณะจัดทำขึ้นตามหลักการและมาตรฐานทางบัญชีที่บังคับใช้

ในธุรกิจสถาบันการเงิน ภายใต้การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภายนอก โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้

ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกรวม 4 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น สำหรับการ

ติดตาม ปรับปรุงแก้ไข การสอบทานระบบการควบคุม การเสนอรายงานต่อผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ 

ธนาคารมีสายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่

สำคัญของธนาคารได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร และเพื่อให้สายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่   

ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้สายตรวจสอบภายในรายงานผลตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร 

นอกจากนี้ เพื่อให้กรรมการทุกคนได้พิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของธนาคารให้มีความถูกต้อง 

รัดกุมตามแนวทางที่กำหนด คณะกรรมการธนาคารจึงมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี โดย

สายตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวม สรุปผล นำเสนอในรายงานประจำปี และเปิดเผยต่อสาธารณะ  

คณะกรรมการตระหนักเสมอว่า การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของธนาคาร 

และทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2554 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่ม ได้แก่ คณะ

กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ โดยปฏิบัติตามหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมายในการกำกับ
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ดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธนาคารมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานแนวปฏิบัติที่บังคับใช้

กับธุรกรรมต่างๆ รวมถึงประเพณีที่ถือปฏิบัติในตลาดมาตรฐานในวิชาชีพ บทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล และนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยผ่านหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งกำหนด

ให้มีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สายกำกับการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีความเป็นอิสระที่จะกำกับดูแลให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ที่ดี มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการจึงกำหนดให้สายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รายงาน  

ผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ และคณะกรรมการธนาคาร 

 

• นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการธนาคารมีการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยธนาคารมีนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธนาคาร รวมถึงมี

การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับ

สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสายบริหารความเสี่ยงเป็น  

ผู้ปฏิบัติิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ  

 

• การประชุมคณะกรรมการ 

ธนาคารมีการกำหนดวันประชุมและกำหนดวาระการประชุมประจำเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี และจะแจ้ง

กำหนดวันประชุม และกำหนดวาระการประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป 

และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ โดยเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดประชุม  

ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นมีเหตุ

จำเป็นเร่งด่วน โดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท และมีความเป็นอิสระที่จะ

เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ ทั้งนี้ วาระการประชุมจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อ

พิจารณา และวาระติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ  

นอกจากนั้น ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาการประชุมไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอรายงาน และ

มากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบ มีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่าน

การรับรองจากคณะกรรมการทุกครั้ง พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งในปี 2554 ที่ผ่านมา 

คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมรวม 14 ครั้ง  

ทั้งนี้ ประธานกรรมการยังสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูง

เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและสร้างความคุ้นเคยกับคณะกรรมการ และธนาคารยังเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ

สามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหาร

ระดับสูงท่านอื่นได้ ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มี

โอกาสประชุมภายในร่วมกันเอง เพื่อเป็นการอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ  

โดยในปี 2554 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า

ร่วมด้วยจำนวน 3 ครั้ง และธนาคารยังได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ (Outing) เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหาร จำนวน 1 ครั้งอีกด้วย  
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• การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้กำหนด และมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ  

งบประมาณของธนาคาร ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจ และ  

งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมถ่ายทอดแผนธุรกิจให้แก่  

ผูบ้รหิารและพนกังานอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจรว่มกนั มกีารรายงานผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้เทยีบกบัเปา้หมาย

ให้พนักงานทราบทุกเดือน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่ดี  

นอกจากนั้น คณะกรรมการธนาคารทั้งหมดยังได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 

จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) โดยธนาคารจะมกีารชีแ้จงถงึขอบเขตหนา้ที ่รวมถงึการใหข้อ้มลูพืน้ฐาน

ของธนาคารเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร  

คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหาร มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีการแบ่งแยกบทบาท

หน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการธนาคารกับคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน โดยแสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ 

“โครงสร้างการจัดการ” แล้ว 

ในปี 2554 มีกรรมการ 6 คน ได้แก่ นายสุพล วัธนเวคิน รศ.มานพ พงศทัต นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล นายประวิทย์   

วรุตบางกุร นายธานินทร์ จิระสุนทร และ นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดขึ้น และกรรมการ 1 คน ได้แก่ นายประชา ชำนาญกิจโกศล ได้เข้ารับการอบรม

หลักสูตรกรรมการที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนจัดขึ้น (ธนาคารได้แสดงรายละเอียดการอบรมของกรรมการในหมวดประวัติ

คณะกรรมการ)  

 

• การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร 

ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงมีข้อกำหนดที่ชัดเจน 

เกี่ยวกับการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามประกาศที่ สนส. 60/2551 ลว. 3 สิงหาคม 

2551 ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการ  

ผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยพิจารณาความเป็นกลุ่มธุรกิจ

จากอำนาจควบคุมกิจการ โดยธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนรวมถึงกรรมการบริหาร 

ในรายงานประจำปี หัวข้อคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหาร  

 

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกรรมการ สำนกักรรมการรบัผดิชอบในการจดัเตรยีมเอกสารสำหรบักรรมการใหม ่ประกอบดว้ย 

รายงานประจำปีเล่มล่าสุด ซึ่งประกอบด้วย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และรายละเอียดการดำเนินธุรกิจของ

ธนาคารในรอบปี ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร คู่มือสำหรับกรรมการ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 

• วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ 

(1) ธนาคารกำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 18 ของธนาคารว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง จะมีการให้

กรรมการออกจากตำแหนง่อยา่งนอ้ย 1 ใน 3 แตถ่า้จำนวนกรรมการแบง่ออกเปน็สามสว่นไมไ่ด ้กใ็หก้รรมการ

ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสามที่สุด กล่าวคือ การดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละวาระมีอายุ

เฉลี่ย 3 ปี  
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(2) วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับ

กิจการ กำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ผู้บริหาร

ที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ จะมีวาระการดำรง

ตำแหน่ง 3 ปี 

 

• การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท  

ธนาคารได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ ชูพระคุณ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 

มกราคม 2554 โดยทำหน้าที่ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ ดังนี้  

• ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของธนาคาร ที่คณะกรรมการ

ต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อ

กำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ 

• จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

• เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  

• ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 

 

• แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) 

คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลให้

ฝ่ายจัดการมีการกำหนดนโยบายการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อดำเนินการสรรหาผู้สืบทอด

ตำแหน่งงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(CEO & President) ต่อคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความต่อเนื่อง และสอดคล้อง

กับนโยบายและมาตรฐานของสถาบันการเงิน  

โดยในปี 2554 คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนและ

พิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงานประจำปี 2555 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(CEO & President) และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งได้กำหนดกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสมในการวางแผนและ

พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่า ธนาคารมีระบบการสรรหา คัดเลือก รักษา พัฒนาขีดความสามารถ และเตรียม

ความพร้อมของบุคลากรในการดำรงตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยกำหนดให้มีการ

ทบทวนแผนและความก้าวหน้าของแผนเป็นประจำทุกปี  
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี แสดงให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้าง

ความเชื่อมั่นให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และช่วยส่งเสริมให้ธนาคารเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งธนาคารยัง

ยึดมั่นที่จะพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป รวมทั้งในบางประเด็นที่ธนาคารยังไม่ได้

ดำเนินการ เช่น 

• มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร เช่น ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ที่ผ่านมาธนาคาร

ยังไม่มีข้อขัดแย้งที่เป็นการละเมิดผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงยังไม่ได้มีการกำหนดมาตรการชดเชยใดๆ แต่หากมีการละเมิด

เกิดขึ้น ธนาคารต้องมีการชดเชยให้ผู้ถูกละเมิดตามที่กฎหมายกำหนด 

• การรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน กรณีที่ไม่ได้ประชุมคณะกรรมการ         

ทุกเดือน 

ธนาคารไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทุกเดือน แต่มีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ

ธนาคารทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ยกเว้นในกรณีที่เห็นว่า ในระหว่างเดือนการดำเนินงานของธนาคารมีการ

เปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญ  

อย่างไรก็ตาม แม้คณะกรรมการจะไม่ได้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ในปี 2555 คณะกรรมการได้กำหนดให้

มีการจัดประชุมและจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากกำหนดการประชุมที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำปีแล้ว เพื่อให้คณะ

กรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้  

(1) จัดกิจกรรมให้คณะกรรมการธนาคารได้พบปะกับคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน ในรูปแบบการ  

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหารได้พูดคุย  

แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคาร ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ 

และ/หรือ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งจะช่วยทำให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจ

ในธุรกิจของธนาคารอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

การพบปะพูดคุยอย่างสม่ำเสมอนอกจากจะสร้างความคุ้นเคยและสัมพันธ์อันดีแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้

ฝ่ายจัดการขอคำแนะนำจากกรรมการได้อย่างเป็นกันเอง และกรรมการธนาคารยังสามารถซักถามเพิ่มเติม

นอกเหนือจากข้อเสนอในที่ประชุมกับกรรมการบริหารได้อีกด้วย  

(2) จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริหารแต่ละคนนำเสนองานที่ตนรับผิดชอบ และเป้าหมายที่สำคัญที่สุดใน

การทำงาน 3 ข้อ พร้อมระบุตัวชี้วัด โดยกำหนดจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง  

- ครั้งที่ 1 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และแจ้งเป้าหมายสูงสุดในการทำงาน 3 ข้อในปีถัดไป

ของแต่ละคน  

- ครั้งที่ 2 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในงวดครึ่งปีแรก  

• การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล 

เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลอาจยังมีความคลาดเคลื่อน ปัจจุบัน

ธนาคารจึงประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นเพียงรายคณะ   
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คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ เป็นประธาน

กรรมการตรวจสอบ รศ.มานพ พงศทัต นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล และ นายประวิทย์ วรุตบางกูร (ได้รับแต่งตั้งจาก  

คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 17 มกราคม 2554) เป็นกรรมการตรวจสอบ และในปี 2554 คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยได้ดำเนินงานสรุปดังนี้  

 

• ในทุกไตรมาสได้ทบทวนรายงานทางการเงินโดยประชุมพิจารณาร่วมกับผู้บริหารในสายการเงินและงบประมาณ 

และผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคารเพื่อพิจารณาข้อสังเกตต่างๆ จากการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงิน    

และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีผู้บริหารที่รับผิดชอบอยู่ด้วย 

• สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน   

เพื่อประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบควบคุมความปลอดภัยในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และดูแลให้มี

การทบทวนระบบควบคุมภายในกรณีเรื่องที่มีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้มีมาตรการควบคุม

ที่เหมาะสม และพิจารณาผลการตรวจสอบการบริหารร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทสำหรับการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบ

ภายในประจำปี 2555 

• สอบทานการบริหารความเสี่ยง ที่มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้ง

ธนาคาร โดยการสอบทานการบริหารความเสี่ยงผ่านสายบริหารความเสี่ยงและสายตรวจสอบภายใน โดยมี  

การกำหนดวัตถุประสงค์ ข้อบ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตามผลความ  

คืบหน้าเป็นรายไตรมาส มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งถือเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า มีการจัดทำ

แผนการดำเนินการกรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤตให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้   

และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารกำหนด และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

กำหนดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

• ทบทวนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการทำรายการระหว่างกันโดย

ถือหลักความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นหลักในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของ

ธนาคารและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

รายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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• ทบทวนระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร  

รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายป้องกันและปราบปรามการ  

ฟอกเงิน และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประสานงานให้

หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้อง 

• พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอกในการทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ  

ตรวจสอบยังได้พิจารณาและเสนอแนะรายชื่อผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคารและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 

2555 ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา 

 

ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและพิจารณาการดำเนินงานหลักของ

ธนาคารโดยพิจารณาร่วมกับผู้บริหารของธนาคารที่รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก   

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินของธนาคารมีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ   

และงบการเงินของธนาคารได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เชื่อถือได้ ซึ่งได้นำระบบการบริหารความเสี่ยง 

และกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาด้วยแล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีภายนอก และได้เสนอรายชื่อ  

ผู้สอบบัญชี ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3356 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา   

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3427 หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3809 หรือ

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ทะเบียนเลขที่ 4301 แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2555 และได้ให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ต่อคณะกรรมการธนาคาร 

เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีต่อไป 

(นายพิชัย ดัชณาภิรมย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



103

ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที ่4/2549 เมือ่วนัที ่26 ตลุาคม 2549 ไดม้มีตเิปน็เอกฉนัทแ์ตง่ตัง้ รศ.มานพ พงศทตั 

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล และนายสุรพล กุลศิริ   

ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด  

ค่าตอบแทนมีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และอีก 1 คนเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 

 

ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา มีการประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่มีอย่างเคร่งครัด มีการ  

คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการ ดูแลให้คณะกรรมการ

ธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการธนาคารที่ต้องประกอบ

ด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม การกำหนดนโยบายการจ่าย  

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป กำหนด

แนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อพิจารณาปรับ

ผลตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่างาน  โครงสร้าง การจ่าย  

ค่าตอบแทนและแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง 

  

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานกำหนด

ค่าตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี 2554 นี้แล้ว 

(รศ.มานพ พงศทัต)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหา 

และกำหนดค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ เมื่อวันที่ 

17 มกราคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมี นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการ

กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ นายประวิทย์ วรุตบางกูร กรรมการอิสระ นายธานินทร์ จิระสุนทร 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และนางสาวพรทิพย์ ชูพระคุณ เลขานุการบริษัท เป็นกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการ

กำกับดูแลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย   

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ รวมถึงการกำกับดูแลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

 

ในรอบป ี2554 คณะกรรมการกำกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละกำกบักจิการ มกีารประชมุรวม 11 ครัง้ ไดด้ำเนนิการ

ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนด สรุปการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 

 

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรสายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Charter) เพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่และ

ความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงด้าน

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ดี มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน 

 

2. ทบทวนนโยบายดา้นการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์(Compliance Policy) ตามแนวปฏบิตัขิองธนาคารแหง่ประเทศไทย 

เรื่อง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน รวมถึงอนุมัติแผนงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ประจำปีของสายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร 

 

3. รับทราบรายงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ที่นำเสนอโดยสายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็น

ประจำทุกเดือน พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการ 

 

รายงานคณะกรรมการ 

กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

และกำกับกิจการ 
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4. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เรื่อง รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงระเบียบการซื้อขาย/เปิดเผยรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและผู้ถือหุ้น  

 

5. ให้ความเห็นชอบแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี 

 

6. กำหนดช่วงเวลาเปิดรับเรื่องการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสำรวจตามโครงการสำรวจการ

กำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ที่กำหนดเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถาม

เกี่ยวกับธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยเปิดให้เสนอตั้งแต่วันที่   

1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม ของทุกปี  

 

ในปี 2554 ธนาคารได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งปีของตลาดทุน รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล  

ดีเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รางวัลที่ธนาคารได้รับสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานของธนาคารในการยึดหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี ซึ่งธนาคารพร้อมจะยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป 

(นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล)

ประธานกรรมการกำกับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
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จำนวนหุ้นสามัญของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

• ทุนจดทะเบียน  660,328,864 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท    รวมมูลค่า 6,603,288,640  บาท 

• ทุนชำระแล้ว     634,328,864 หุ้น    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 6,343,288,640  บาท 

โครงสร้าง 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) ร้อยละ

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 71,542,822 11.28

2. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน 34,782,761 5.48

3. บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด* 34,750,804 5.48

4. นางวรรณสมร วรรณเมธี 31,785,003 5.01

5. CHASE NOMINEES LIMITED 42 29,669,800 4.68

6. CHASE NOMINEES LIMITED 30 22,466,422 3.54

7. บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด** 20,693,600 3.26

8. HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C 20,370,474 3.21

9. นางสาวญาภา เทพกาญจนา 17,199,900 2.71

10. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS 16,543,300 2.61

ผู้ถือหุ้นอื่น 334,523,978 52.74

ยอดรวมทุนชำระแล้ว 634,328,864 100.00

แบ่งตามสัญชาติผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) ร้อยละ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 418,786,683 66.02

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 215,542,181 33.98

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของธนาคาร  ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 กันยายน 2554    

เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ดังนี้ 

* บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด ถือหุ้นโดย คุณหญิงณัฐิกา  วัธนเวคิน  ร้อยละ 12.5 และนายสุขกาญจน์  วัธนเวคิน ร้อยละ 25.6  ซึ่งถือหุ้นในธนาคารร้อยละ 0.4  
 และร้อยละ 2.5 ตามลำดับ 
 
** บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด ถือหุ้นโดย คุณพนิดา เทพกาญจนา ร้อยละ 91.4 นางสาวญาภา เทพกาญจนา ร้อยละ 8.6 และคุณจรรย์สมร วัธนเวคิน  ร้อยละ 0.04  
 ซึ่งถือหุ้นในธนาคารร้อยละ 2.5  ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 1.1 ตามลำดับ 
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โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการธนาคาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

และกรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

สายบริหารความเสี่ยง

สายสินเช�อธุรกิจ
สายเครือขาย

การขายและบริการ
สายปฏิบัติการ

สายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

สายธนาคารรายยอย สายธนบดีธนกิจ
สายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สายกลยุทธและ

พัฒนาองคกร

สำนักกรรมการสำนักส�อสารองคกร

สายการเงินและ

งบประมาณ

คณะกรรมการสินเช�อ

และทรัพยรอขาย

คณะอนุกรรมการสินเช�อ

คณะอนุกรรมการธุรกิจ

ธนาคารรายยอย

คณะอนุกรรมการ

ทรัพยรอขาย

คณะอนุกรรมการ

ประเมินราคาทรัพยสิน

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการบริหาร

สินทรัพยและหนี้สิน

คณะกรรมการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการพัฒนา

ระบบงานและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการ

จัดซื้อจัดจาง

(Non-IT)

คณะอนุกรรมการ

จัดซื้อจัดจางงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

คณะอนุกรรมการ

จัดการทรัพยสิน

คณะอนุกรรมการพิจารณา

คุณภาพสินทรัพย

คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสินเช�อ

รายใหญและทรัพยรอขาย

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

สายตรวจสอบภายใน
สายกำกับการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ

คณะกรรมการกำกับ

การปฏิบัติตามกฏเกณฑ

และกำกับกิจการ

สายบริหารหนี้
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1) โครงสร้างการจัดการ 

การบริหารงานธนาคารมีการแบ่งโครงสร้างกรรมการธนาคารเป็น 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย รายละเอียด

ของคณะกรรมการแต่ละชุดมีดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการธนาคาร 

ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของ

ธนาคารให้มีความมั่นคง มีผลตอบแทนที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทาง      

ผลประโยชน์ โดยมีขอบเขตอำนาจและหน้าที่ ดังนี้  

(1) กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการ

ดำเนินงานของธนาคารตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและ   

ผู้ถือหุ้น รวมถึงกำหนดและอนุมัตินโยบายต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด 

(2) จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้มีอำนาจในการ

จัดการและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร 

(3) กำกบัดแูลใหฝ้า่ยจดัการกำหนดและจดัทำระบบการกำกบัดแูลกจิการธนาคารทีจ่ำเปน็ ทัง้ตามทีก่ฎหมายกำหนด 

และที่จำเป็นตามลักษณะของการประกอบการ พิจารณาอนุมัติระบบการกำกับดูแล ตลอดจนติดตามประสิทธิผล

ของระบบกำกับดูแลเพื่อให้คำแนะนำฝ่ายจัดการในการปรับปรุง 

(4) ดแูลใหฝ้า่ยจดัการของธนาคารมกีารกำหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคมุทางดา้นการบรหิารความเสีย่ง 

ประเภทต่างๆ โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ การตลาดและการลงทุน    

สภาพคล่อง การปฏิบัติการ ชื่อเสียง กฎหมาย และกลยุทธ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องทำหน้าที่อนุมัตินโยบาย  

ดังกล่าว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติงานจริง และนโยบายในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ 

(5) ดำเนินการให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

(6) จดัใหม้กีารถว่งดลุอำนาจของฝา่ยจดัการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมโดยใหค้วามสำคญั

ต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคารด้วย 

(7) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสมของธนาคาร เพื่อช่วย

ดูแลการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น  

(8) ดูแลให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องที่สำคัญของธนาคารต่อคณะกรรมการ และมีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูล

เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์ 

(9) ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการสอบทานของคณะ

กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อขอการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรับทราบความเห็น

จากผู้สอบบัญชี (Management Letter) พร้อมความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร 

 (10) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป 

 (11) ดูแลให้ธนาคารกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการลงทุนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร  
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 (12) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ายจัดการ ในการกำหนดอำนาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ลงทุน         

กอ่ภาระผกูพนั หรอืทำธรุกรรมทีม่ลีกัษณะคลา้ยการใหส้นิเชือ่ รวมทัง้การจดัซือ้ และคา่ใชจ้า่ย เพือ่การบรหิารงาน 

เพื่อประโยชน์ของธนาคารภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (13) กำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดครึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี 

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ

ของธนาคารได้ด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร  

คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม 

คณะกรรมการธนาคารประกอบดว้ยกรรมการทัง้สิน้ 10 คน แบง่เปน็กรรมการอสิระ 4 คน กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร 3 คน 

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 คน และเลขานุการบริษัทจำนวน 1 คน ดังนี้  

1. นายสุพล วัธนเวคิน1   ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

2. นายพิชัย ดัชณาภิรมย์    กรรมการอิสระ 

3. รศ.มานพ พงศทัต   กรรมการอิสระ 

4. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล   กรรมการอิสระ 

5. นายประวิทย์ วรุตบางกูร  กรรมการอิสระ 

6. นายธานินทร์ จิระสุนทร*  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

7. นายสุรพล กุลศิริ*   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

8. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล*  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

9. นายประชา ชำนาญกิจโกศล*  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

10. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน2*  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 นางสาวพรทิพย์ ชูพระคุณ  เลขานุการบริษัท 

     หมายเหตุ * เป็นกรรมการมีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร  

 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอำนาจและ

หน้าที่ ดังนี้ 

(1) สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

(2) สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

(3) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และเสนอ  

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง  

1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 
2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 
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(4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร  

(5) กำหนดหน้าที่ การเปลี่ยนแปลงในองค์กรประกอบคณะกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบันทึกไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ได้รับอนุมัติ        

จากคณะกรรมการ และต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีของธนาคาร  

(6) จดัทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดิเผยไวใ้นรายงานประจำปขีองธนาคาร ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้ง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

(7) รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในกรณี

ที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ดังต่อไปนี้ 

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

ธนาคารและหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุง

แก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทำ

ดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ   

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขต

ของอำนาจและหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอำนาจในการว่าจ้าง หรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมา

ช่วยงานตรวจสอบ และสอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม  

(9) เมื่อมีความจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องได้  

 (10) ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงของธนาคาร 

 (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
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คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ

ธนาคารมีประธานกรรมการและกรรมการทุกคนเป็นกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้ 

1. นายพิชัย ดัชณาภิรมย์  ประธานกรรมการตรวจสอบ*   

2. รศ.มานพ พงศทัต   กรรมการ*   

3. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล  กรรมการ* 

4. นายประวิทย์ วรุตบางกูร3  กรรมการ* 

 นายเกรียงศักดิ์ ศุกร์คณาภรณ์4  เลขานุการ 

     หมายเหตุ * เป็นกรรมการอิสระ 

 

1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอำนาจและ

หน้าที่ ดังนี้ 

(1) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการ  

ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  

(2) ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

(3) เปิดเผยหลักเกณฑ์การสรรหา และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของธนาคาร  

(4) กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับ  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป  

(5) ดูแลให้กรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดย

กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น  

(6) กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ขึ้นไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  

รวมถึงความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการประเมินผล 

(7) เปิดเผยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทำ

รายงานการกำหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี 

(8) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการวางแผนและดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการ        

ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ต่อคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม 

3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 
4 ลาออกจากการเป็นพนักงาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 



112 ธนาคารเกียรตินาคิน รายงานประจำปี 2554

องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ที่เหลือเป็น

กรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 คน ดังนี้  

1. รศ.มานพ พงศทัต  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน* 

2. นายเชษฐ์  ภัทรากรกุล กรรมการ* 

3. นายสุรพล  กุลศิริ  กรรมการ 

 นางสาวนุจรี  ศิษฏศรีวงศ์ เลขานุการ 

     หมายเหตุ * เป็นกรรมการอิสระ 

 

1.4 คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ  

คณะกรรมการธนาคารได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ เมื่อวันที่ 17 

มกราคม 2554 เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขต

อำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(1) กำกับดูแลให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจของธนาคาร มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับมาตรฐาน      

แนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ รวมถึงประเพณีที่ถือปฏิบัติในตลาดมาตรฐานในวิชาชีพ บทบัญญัติ    

เกี่ยวกับการกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) 

โดยผ่านหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

(2) กำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการกำกับดูแลกิจการ (Good 

Governance) ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ 

(3) อนุมัติแผนงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Plan) ของหน่วยงานกำกับการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีการดำเนินการ

ตามแผนงานประจำปีอย่างครบถ้วนและบรรลุผลที่กำหนดไว้ 

(4) พิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) เพื่อ

รายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ ก่อนนำส่งหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลในระยะเวลาที่กำหนด 

(5) พิจารณากำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารและ

พนักงาน บทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจของธนาคาร  

(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานการกำกับการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  

คณะกรรมการกำกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละกำกบักจิการมกีารประชมุอยา่งนอ้ย 1 เดอืนครัง้ องคป์ระชมุประกอบ

ด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม  

องค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้  

1. นายเชษฐ์  ภัทรากรกุล ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ*  

2. นายประวิทย์  วรุตบางกูร กรรมการ* 

3. นายธานินทร์  จิระสุนทร กรรมการ 

4. นางสาวพรทิพย์  ชูพระคุณ  กรรมการ  

 นายพงษ์พันธุ์  สุขยางค์  เลขานุการ 

     หมายเหตุ * เป็นกรรมการอิสระ 
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1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอำนาจและหน้าที่ ดังนี้  

(1) กำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่ง

ต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น  

(2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับ

ดแูลปรมิาณความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม รวมถงึกำหนดหลกัเกณฑใ์นการกนัสำรองสำหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ 

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ

การปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด 

(4) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง  

กับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ 

(5) พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ การก่อภาระผูกพัน และการทำ  

ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและทางการกำหนด 

รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรองนโยบายการให้สินเชื่อ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคารต่อไป 

(6) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน เพื่อช่วยดูแลงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรืองานที่ได้

รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

(7) กำกบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของธนาคารและบรษิทัในกลุม่ธนาคารเกยีรตนิาคนิ เพือ่รายงานตอ่คณะกรรมการ 

ธนาคาร ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ดังนี้  

1. นายสุพล  วัธนเวคิน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล  กรรมการ  

3. นายประชา  ชำนาญกิจโกศล  กรรมการ 

4. นางสาวฐิตินันท์  วัธนเวคิน  กรรมการ 

5. นายศราวุธ จารุจินดา  กรรมการ 

6. นายปฐม  อมรเดชาวัฒน์  กรรมการ 

7. นายชวลิต  จินดาวณิค  กรรมการ 

 นายศิวพงษ์  พลังตระกูล  เลขานุการ 

 

1.6 คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบรหิาร ในฐานะผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารในการกำหนดกลยทุธ ์แผนการดำเนนิงาน 

กำกับการบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คณะกรรมการ

ธนาคารจึงกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังนี ้
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(1) กำหนดแผนการดำเนินงาน งบประมาณ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ เพื่อขออนุมัติต่อ  

คณะกรรมการธนาคาร และกำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  

(2) กำหนดโครงสร้างองค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารระดับต่ำกว่าผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(3) อนุมัติการลงทุน การจัดซื้อ และค่าใช้จ่ายของธนาคารตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติ 

(4) กำหนดให้มีระบบการทำงาน ระเบียบ และกระบวนการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 

(5) กำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามกรอบความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ที่ครอบคลุมความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ สินเชื่อ การตลาด การลงทุน สภาพคล่อง การปฏิบัติงาน ชื่อเสียง และ

กฎหมาย 

(6) กำกับดูแลผู้บริหาร พนักงาน ให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางวิชาชีพ  

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ คณะหนึ่ง หรือหลายคณะ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรอง พิจารณา อนุมัติ 

งานเฉพาะด้านตามที่กำหนด แทนคณะกรรมการบริหาร 

(8) จัดทำรายงานการบริหารงานและการดำเนินงานให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบเป็นรายไตรมาส 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ

ของธนาคารได้ด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร  

คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อย 1 เดือนครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการบริหารประกอบ

ด้วยกรรมการ 13 คน โดยนายสุพล วัธนเวคิน เป็นที่ปรึกษา ดังนี้  

1. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการธนาคาร 

2. นายประชา  ชำนาญกิจโกศล กรรมการธนาคาร 

3. นางสาวฐิตินันท์  วัธนเวคิน ประธานสายธนบดีธนกิจ และกรรมการธนาคาร 

4. นายศราวุธ  จารุจินดา  ประธานสายบริหารหนี้ 

5. นายปฐม  อมรเดชาวัฒน์  ประธานสายปฏิบัติการ 

6. นายชวลิต  จินดาวณิค  ประธานสายการเงินและงบประมาณ และสายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร 

7. นางสาวนุจรี  ศิษฏศรีวงศ์  ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล 

8. นายสิริ   เสนาจักร์  ประธานสายธนาคารรายย่อย 

9. นางภิรดี  จงศิริวรรณชัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดีธนกิจ 

10. นายสมเกียรติ  พงศ์จรรยากุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการ 

11. นายวีระศักดิ์  ตันตินิกร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานขายภาค 

12. นายสาธิต  บวรสันติสุทธิ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 

13. นางสุวรรณี  วัธนเวคิน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขาย 

 นางสาวพรทิพย์  ชูพระคุณ  เลขานุการ 

     หมายเหตุ  ลำดับที่ 7-13 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 

      ลำดับที่ 7-8 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสาย มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2555 
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1.7 คณะกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย  

มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอำนาจและหน้าที่ ดังนี้  

(1) พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สินเชื่อ สินเชื่อปรับโครงสร้างหนี้ และทรัพย์รอขาย เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(2) พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ สินเชื่อปรับโครงสร้างหนี้ อนุมัติการขายทรัพย์สินรอขายรายใหญ่ และกำหนดราคา   

ทรัพย์สินที่จะซื้อจากการขายทอดตลาด และใช้สิทธิคัดค้านตามวงเงินที่กำหนด 

(3) อนุมัติค่าใช้จ่ายและการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความของลูกหนี้ที่อยู่ในอำนาจอนุมัติ 

คณะกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขายมีการประชุมอย่างน้อย 1 เดือนครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม 

องค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 คน ดังนี้ 

1. นายธวัชไชย  สุทธิกิจพิศาล   ประธานกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย 

2. นายสุรพล  กุลศิริ   กรรมการ 

3. นายประชา  ชำนาญกิจโกศล   กรรมการ 

4. นายศราวุธ  จารุจินดา  กรรมการ 

 นางสาวกชกร  สุขจรัญ    เลขานุการ  

 

1.8 คณะกรรมการและอนุกรรมการ  

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติให้มีคณะกรรมการและอนุกรรมการคณะต่างๆ ภายใต้การ

กำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย โดยในปี 2554 ประกอบไปด้วย 

13 คณะ  

1. คณะกรรมการลงทุน 

2. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 

3. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. คณะกรรมการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. คณะกรรมการสินเชื่อและทรัพย์รอขาย 

6. คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

7. คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. คณะอนุกรรมการจัดการทรัพย์สิน  

9. คณะอนุกรรมการสินเชื่อ 

10. คณะอนุกรรมการธุรกิจธนาคารรายย่อย 

11. คณะอนุกรรมการทรัพย์รอขาย 

12. คณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน  

13. คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณภาพสินทรัพย์ 

 



116 ธนาคารเกียรตินาคิน รายงานประจำปี 2554

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหารในปี 2554 

(หน่วย : ครั้ง)

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ธนาคาร

(ประชุม

ทั้งหมด

14 ครั้ง)

กรรมการ

ที่ ไม่เป็น

ผู้บริหาร

(ประชุม

ทั้งหมด

3 ครั้ง)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(ประชุม

ทั้งหมด

12 ครั้ง)

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กำหนด

ค่าตอบแทน

(ประชุม

ทั้งหมด 

5 ครั้ง)

คณะกรรมการ

กำกับการ

ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์และ

กำกับกิจการ

(ประชุม

ทั้งหมด

11 ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

(ประชุม

ทั้งหมด

11 ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริหาร

(ประชุม

ทั้งหมด

21 ครั้ง)

คณะกรรมการ

สินเชื่อ

รายใหญ่และ

ทรัพย์รอขาย

(ประชุม

ทั้งหมด

51 ครั้ง)

1. นายสุพล วัธนเวคิน 14 3 11

2. นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ 14 3 12

3. รศ.มานพ พงศทัต 14 3 12 5

4. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล 14 3 12 5 11

5. นายธานินทร์ จิระสุนทร 14 3 11

6. นายประวิทย์ วรุตบางกูร 14 3 11 11

7. นายสุรพล กุลศิริ 14 3 5 46

8. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล 14 11 21 48

9. นายประชา ชำนาญกิจโกศล 14 9 20 46

10. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน 14 9 20

11. นายศราวุธ จารุจินดา 10 21 49

12. นายปฐม อมรเดชาวัฒน์ 9 19

13. นายชวลิต จินดาวณิค 10 20

14. นางสาวนุจรี ศิษฏศรีวงศ์ 21

15. นายสิริ เสนาจักร์ 19

16. นางภิรดี จงศิริวรรณชัย 21

17. นายสมเกียรติ พงศ์จรรยากุล 21

18. นายวีระศักดิ์ ตันตินิกร 21

19. นายสาธิต บวรสันติสุทธิ์ 20

20. นางสุวรรณี วัธนเวคิน 18

จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) :

คณะกรรมการธนาคาร จำนวน 10 คน

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน  4 คน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน  3 คน

คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ จำนวน  4 คน  (เป็นกรรมการธนาคาร 3 คน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน  7 คน  (เป็นกรรมการธนาคาร 4 คน)

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 13 คน (เป็นกรรมการธนาคาร 3 คน)

คณะกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย จำนวน  4 คน  (เป็นกรรมการธนาคาร 3 คน)
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร  

คณะกรรมการธนาคารจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทุกปี อันรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ทราบว่าระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานครบถ้วน 

เหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่อย่างไร โดยเลขานุการบริษัทเป็น

ผู้รวบรวมและสรุปผล  

หัวข้อการประเมินในปี 2554 แบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย  

1) ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  

2) ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

3) ด้านการประชุมคณะกรรมการ  

4) ด้านการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ  

5) ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

6) ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร  

ซึ่งแต่ละหัวข้อหลักประกอบไปด้วยหลายหัวข้อย่อยต่างๆ กัน รวมทั้งสิ้น 59 ข้อย่อย ผลคะแนนการประเมินโดยรวมอยู่

ในระดับคะแนน 3-4 (จากคะแนนสูงสุด 4) คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.25 โดยมีสัดส่วนผลการประเมินตนเอง     

ของคณะกรรมการธนาคารสรุปตามแต่ละหัวข้อหลักได้ ดังนี้ 

 

ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารประจำปี 2554 
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2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

2.1 การคัดเลือกบุคคลที่ธนาคารจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึง

ถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความจำเป็นขององค์กร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะรับฟังข้อ

เสนอแนะของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของธนาคาร

ด้วย ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีคุณสมบัติตาม

นิยามกรรมการอิสระของธนาคารด้วย ธนาคารมีกระบวนการสรรหาบุคคล คือ ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง  

นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และประวัติโดยละเอียด เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และผลตอบแทน แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของธนาคารดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่

พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 

2.2 การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา  

 เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

และมีแนวทางชัดเจนในการกลั่นกรองระเบียบวาระที่เสนอว่าเกี่ยวข้องกับกิจการของธนาคาร และเป็นประโยชน์ต่อ

ธนาคารอย่างแท้จริง ธนาคารจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า  

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

• เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารซึ่งต้องถือหุ้นอย่างน้อย 200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ

หลายรายรวมกันได้ 

• ต้องถือหุ้นในธนาคารตามสัดส่วนข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวในวันที่เสนอ

ระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

• สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
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ตารางผลตอบแทนกรรมการธนาคารปี 2554 

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ธนาคาร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กำหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ

สินเชื่อ

รายใหญ่และ

ทรัพย์รอขาย

คณะกรรมการ

กำกับ

การปฏิบัติฯ

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

บริหาร

รวม

ค่าตอบแทน

กรรมการ

ค่าบำเหน็จ

ปี 2554 

จ่ายปี 2555
รวมทั้งสิ้น

1. นายสุพล วัธนเวคิน  864,000    -   -  2,160,000    -   -  600,000*   3,624,000   1,036,000   4,660,000  

2. นายพิชัย ดัชณาภิรมย์  432,000   308,000    -   -   -   -   -  740,000   253,000   993,000  

3. นายธานินทร์ จิระสุนทร  432,000    -   -   -   -  187,000    -  619,000   212,000   831,000  

4. รศ.มานพ พงศทัต  432,000   187,000   140,000    -   -   -   -  759,000   260,000   1,019,000  

5. นายสุรพล กุลศิริ  432,000    -  85,000    -  600,000    -   -  1,117,000   383,000   1,500,000  

6. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล  432,000   187,000   85,000    -   -  308,000    -  1,012,000   347,000   1,359,000  

7. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล  432,000    -   -   -   -   -   -  432,000   148,000   580,000  

8. นายประชา ชำนาญกิจโกศล  432,000    -   -   -   -   -   -  432,000   148,000   580,000  

9. นายประวิทย์ วรุตบางกูร  432,000   170,000    -   -   -  187,000    -  789,000   270,000   1,059,000  

10. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน  432,000    -   -   -   -   -   -  432,000   148,000   580,000  

รวม  4,752,000   852,000   310,000   2,160,000   600,000   682,000   600,000   9,956,000   3,205,000   13,161,000  

* การคำนวณค่าบำเหน็จปี 2554  ไม่รวมค่าที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร    

3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

ค่าตอบแทนกรรมการ  

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ พิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ ที่สำคัญ คือ 

• ค่าตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้เป็นรายเดือน ในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะ

กรรมการของธนาคาร 

• เบี้ยประชุม คือ ค่าตอบแทนที่ประธานกรรมการและกรรมการได้รับในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ใน

แต่ละครั้ง จะจ่ายให้กับประธานกรรมการ และกรรมการที่เข้าประชุมในแต่ละคราว 

• บำเหน็จกรรมการ คือ ค่าตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้กรรมการคร้ังเดียวต่อปี จะพิจารณาจากฐานรายได้รวมทั้งปีของ

ธนาคาร และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับการจ่ายเงินรางวัลประจำปีของพนักงาน รวมทั้งพิจารณาจากระยะเวลาที่ดำรง

ตำแหน่งกรรมการ 

อีกทั้ง ยังมีค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ในกรณีที่กรรมการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุด

ย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการกำกับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ  

สินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดดังนี ้
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ธนาคารได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และอยู่ในอัตราที่

สามารถดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารต้องการ รวมทั้งเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่

ความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณานำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่

เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี  

 

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร  

สำหรับในปี 2554 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริหารรวม 14 คน (รวมผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี) 

เป็นจำนวนเงินรวม 108.59 ล้านบาท ลักษณะค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร จะอยู่ในรูปค่าตอบแทนที่เป็นเงิน

เดือน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและโบนัส ซึ่งแปรผันตามผลการดำเนินงานของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารไม่มีการเสนอ

เอกสารสิทธิ์ที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สินให้กับผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปีและใช้

ผลประเมินดังกล่าวพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยประธานกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดในคณะกรรมการธนาคาร ได้สื่อสารผลการ

พิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบด้วย  

 

3.2 ค่าตอบแทนอื่น 

ธนาคารมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้แก่กรรมการ และพนักงาน (ESOP-W2) โดย

สามารถแสดงจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของคณะกรรมการ ดังนี้ 

รายชื่อ

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ 

(หุ้น)

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น /

 (ลดลง) 

(หุ้น)

จำนวน ESOP-W2 ที่ถือ 

(หน่วย)

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง) 

(หน่วย)31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554

1. นายสุพล วัธนเวคิน  12,426,850  12,426,850  -  1,250,000  1,250,000  - 

2. นายพิชัย ดัชณาภิรมย์  50,000  50,000  -  100,000 100,000*  - 

3. รศ.มานพ พงศทัต  -  -  -  100,000  100,000  - 

4. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล  10,000  10,000  -  100,000  100,000  - 

5. นายประวิทย์ วรุตบางกูร  270,000  280,000  10,000  100,000  100,000  - 

6. นายธานินทร์ จิระสุนทร  -  -  -  100,000  100,000  - 

7. นายสุรพล กุลศิริ  -  -  194,000  194,000  - 

8. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล  100,000  100,000  -  125,000  125,000  - 

9. นายประชา ชำนาญกิจโกศล  -  -  -  750,000  750,000  - 

10. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน  34,782,761  34,782,761  -  750,000  750,000  - 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในธนาคาร และ ESOP-W2 ของคณะกรรมการ 

ESOP-W2 คือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
 
* ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 25,000 หน่วย มีผลวันที่ 6 มกราคม 2555 (จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว) 
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4) นโยบายด้านบุคลากร  

ปี 2554 ธนาคารดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้

สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน รวมถึงเพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 3,664 คน  

 

ESOP-W2 คือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
 
* ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 37,500 หน่วย มีผลวันที่ 6 มกราคม 2555 (จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว) 
 ลำดับที่ 4-5 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสาย มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2555 
 ลำดับที่ 6 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสาย มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2555 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในธนาคาร และ ESOP-W2 ของผู้บริหาร 

รายชื่อ

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ 

(หุ้น)

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น /

 (ลดลง) 

(หุ้น)

จำนวน ESOP-W2 ที่ถือ 

(หน่วย)

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง) 

(หน่วย)31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554

1. นายศราวุธ จารุจินดา  -  -  -  750,000  750,000  - 

2. นายปฐม อมรเดชาวัฒน์  -  -  -  375,000  375,000 *  - 

3. นายชวลิต จินดาวณิค  -  -  -  375,000  375,000  - 

4. นางสาวนุจรี ศิษฏศรีวงศ์  -  -  -  303,000  303,000  - 

5. นายสิริ เสนาจักร์  -  -  -  224,000  224,000  - 

6. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์  - -  -  -  -  - 

7. นางสุรีย์ หาญพนิจิศกัดิ์  -  10,000  10,000  93,000  93,000  - 

สายธุรกิจของธนาคาร จำนวนพนักงาน* (คน)

ธนาคารรายย่อย 2,187

สินเชื่อธุรกิจ 136

ธนบดีธนกิจ 424

บริหารหนี้ 65

สายงานสนับสนุน 852

รวม 3,664

หมายเหตุ * เป็นจำนวนรวมพนักงาน Outsource 
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• ผลตอบแทนพนักงาน 

ในปี 2554 ธนาคารให้ความสำคัญกับระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการพิจารณาตอบแทน

ผลการทำงานของพนักงาน ดังนั้น จึงกำหนดหลักการพื้นฐานว่า การจ่ายผลตอบแทนการทำงานแก่พนักงานให้เป็นไป

ตามผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงของพนักงาน (Pay per performance) อย่างไรก็ดี ธนาคารตระหนักดีว่า การบริหาร  

ผลตอบแทนมิได้มีเฉพาะเรื่องการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนเท่านั้น แต่รวมถึงการกำหนดลักษณะงาน ค่าของงาน การ

วัดผลการทำงาน ตลอดจนการบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งกำหนดให้เป็นผลตอบแทนการทำงาน และการ

กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่าย หรือการจัดให้พนักงานได้รับผลตอบแทนจากการทำงานดังกล่าวอย่างถูกต้อง

และเป็นธรรม  

 

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ  

(1) ส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก  

(2) เป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัว 

และได้นำเงินกองทุนเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ในนาม 

“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกียรตินาคิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” โดยมีรายละเอียดเงินสะสมและเงินสมทบดังนี้ 

จำนวนปีที่ทำงาน อัตราเงินสะสมและอัตราเงินสมทบ (ร้อยละ)

น้อยกว่า 5 ปี 5

ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 10

ในปี 2554 เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกนโยบายการลงทุนให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน

สำรองเลีย้งชพีของกลุม่ธนาคารเกยีรตนิาคนิ ไดเ้ปดิโอกาสใหพ้นกังานสามารถเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุไดป้ลีะ 2 ครัง้ 

ในเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกียรตินาคิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” มีสมาชิกทั้งสิ้น 2,946 คน โดยมี

ขนาดของกองทุน 479 ล้านบาท 

 

• การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ 

ในป ี2554 พนกังานในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัปฏบิตักิาร ระดบัจดัการ และระดบับรหิาร มจีำนวนเพิม่สงูขึน้กวา่ปทีีผ่า่นมา 

โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนนโยบายขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของธนาคาร ดังนั้น กลยุทธ์ด้านบุคลากรจึงมีความสำคัญ

เป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุผลสำเร็จของกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้ตั้งไว้ โดยมุ่งเน้นในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

ที่มีคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า 

ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจของพนักงาน และการสื่อสารภายในองค์กรอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  
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4.1 นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล  

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

ธนาคารได้ใช้เทคโนโลยีที่รวดเร็วทันสมัย และใช้ช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่

เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการในการรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในภาวะที่มีการแข่งขัน

ด้านแรงงานคุณภาพสูง มีการพัฒนาทักษะของผู้คัดเลือกและกรรมการผู้สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากรให้มากขึ้น เพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติ ทักษะ 

ขีดความสามารถ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานและการเติบโตขององค์กร (Competency-based Selection) ตลอดจน

ทัศนคติ จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

 

(2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ธนาคารให้มีการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านทักษะความรู้เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและสร้างความ

ประทับใจให้แก่ลูกค้า และด้านคุณภาพชีวิตของพนักงาน นับตั้งแต่เริ่มเป็นพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

2.1) การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถตามขีดความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ความ

สามารถหลักตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) และภาวะผู้นำ (Leadership Competency) สำหรับ

พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ 

ตลอดจนมีห้องสมุดสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง (KK Link & Learn) เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะเพื่อให้

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการเติบโตของพนักงานและของธนาคารไปด้วย

กัน นอกจากนี้ ธนาคารยังคงดำเนินโครงการ Knowledge Management เพื่อการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดตั้งชุมชนคนทำงาน (Community of Practice) เพิ่มขึ้นด้วย 

2.2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่กับผลงานที่ดี เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสุขภาพที่ดี โดยจัด

กิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันเดินขึ้นตึก 30 ชั้น (กิจกรรม Love @ First Height) การแข่งขันดูแลสุขภาพกับ 

Healthy Contest กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยโยคะและการเต้นแอโรบิคส์ การสมัครสมาชิกฟิตเนส กิจกรรม

สำหรับงานอดิเรกและคลายความเครียด และกิจกรรมที่มีส่วนช่วยเหลือสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังดูแล

พนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดการทำงาน โดยจัดกิจกรรมสำหรับพนักงานที่กำลังจะเกษียณอายุงาน เพื่อเตรียม

ปรับตัวในวัยหลังเกษียณให้มีความสุขกับความสำเร็จในการทำงานที่ผ่านมา 

 

(3) การประเมินผล (People Assessment) 

ธนาคารมีการประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานประจำปี โดยเน้นการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ตลอดจนประเมินพัฒนาการและทักษะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและนโยบายที่

กำหนดไว้ การประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว เน้นความโปร่งใส เป็นธรรมต่อพนักงานในทุกระดับ ผ่านการผสมผสาน

เครื่องมือประเมินผลที่หลากหลาย อาทิ การประเมินผลตามสายบังคับบัญชา และการประเมินผล 360 องศา เป็นต้น 
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เป้าหมายสำคัญของธนาคารในการประเมินผลการดำเนินงานของพนักงาน มิได้จำกัดขอบเขตเพียงการวัดผลการ

ปฏิบัติงานเท่านั้น แต่มุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคล

อย่างมีบูรณาการด้วย กล่าวคือ การประเมินผลประจำปีถูกใช้เป็นกลไกสำคัญในการรักษาระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน

และการให้บริการลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ ในขณะเดียวกัน ผลการประเมินได้ถูกใช้เป็นข้อมูลสะท้อน

กลับ (Feedback) แก่พนักงานในมิติของการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง มิติของโอกาสความ

ก้าวหน้าในสายอาชีพ และแก่ธนาคารในการคัดกรองและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับองค์กรผ่านมาตรการ  

เชิงรุกต่างๆ 

 

(4) ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits) 

ธนาคารพิจารณาผลตอบแทนพนักงานตามผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงของพนักงานบนพื้นฐานของความถูกต้องและ

เป็นธรรม โดยจำแนกการให้ผลตอบแทนพนักงานเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

4.1) ผลตอบแทนเป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติงานของพนักงานและตอบแทนโดยตรง เช่น การจ่ายตามค่าของ

งานที่เพิ่มขึ้น การขึ้นค่าจ้างตามผลการทำงานที่ดี การตอบแทนความทุ่มเทและมีส่วนในความสำเร็จทางธุรกิจ 

และการให้รางวัลในฐานะที่มีผลงานดีเด่น เป็นต้น  

4.2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแต่ตอบแทนในทางอ้อม เช่น การกำหนดระดับความมีอาวุโส การพิจารณาถึงความ  

รับผิดชอบด้านสังคม และสวัสดิการต่างๆ อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กองทุนประกันสังคม การประกัน

สุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลของธนาคาร 

ห้อง Mother Corner (ห้องสำหรับพนักงานที่เป็นมารดาในการเก็บน้ำนมให้บุตร) ตลอดจนการให้ทุนการศึกษา 

Kiatnakin Responsibility Scholarships สำหรับบุตรของพนักงาน เป็นต้น  

4.3) ผลตอบแทนซึ่งไม่มีค่าเป็นตัวเงิน เช่น การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ อันจะเปิดโอกาสให้พนักงาน

ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาพนักงานผ่านระบบการฝึกอบรมและระบบอื่นๆ การส่งเสริมให้พนักงานพัฒนา

ศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น เป็นต้น 

 

(5) การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 

ธนาคารได้ดำเนินงานตามแผนนโยบายทดแทนตำแหน่งงานและกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 

ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 ธนาคารได้วิเคราะห์และจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

สำหรับผู้บริหารระดับสูง 3 ระดับ โดยเน้นให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับองค์กร ควบคู่ไป

กับการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ/ทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง 

และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ในปี 2554 ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางและนโยบาย

การขยายธุรกิจของธนาคาร ในการนี้ธนาคารจึงได้บูรณาการกระบวนการสรรหา กระบวนการฝึกอบรม และกระบวนการ

ประเมินผลพนักงานเข้าด้วยกัน ภายใต้การสนับสนุนจากทรัพยากรบุคคลธุรกิจสัมพันธ์ (HRBP) เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน

ความสำเร็จตามแผนสืบทอดตำแหน่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.2 งานด้านพัฒนาองค์กร 

(1) การฝึกอบรม 

ธนาคารมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานทั่วไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (Skill) 

และความรู้ความเชี่ยวชาญ (Knowledge) ตลอดจนผลักดันการสร้างเสริมทัศนคติ (Attitude) ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ

งานให้ได้ในระดับที่สามารถใส่ใจและไว้ใจได้ อันเป็นแก่นหลักของค่านิยมองค์กร ดังนั้น ในภาพรวมการฝึกอบรมของ

ธนาคารจึงเน้นที่การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถตามขีดความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) 

ความสามารถหลักตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) และภาวะผู้นำ (Leadership Competency) 

ในปี 2554 ที่ผ่านมา ธนาคารได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานทั่วไปจนถึงหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง

อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรมที่จัดขึ้นภายใน อาทิ การจัดสัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย และ 

Team building โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งได้รับการยอมรับในสายอาชีพอย่าง  

กวา้งขวางมาเปน็ผูถ้า่ยทอดทกัษะ ความรู ้และประสบการณใ์หแ้กผู่เ้ขา้รบัการอบรม รวมทัง้รปูแบบของการฝกึอบรมทีจ่ดัขึน้

โดยหน่วยงานภายนอกองค์กร เป้าหมายเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสเสาะแสวงหาองค์ความรู้และกระตุ้น

ความคิดสร้างสรรค์ อันจะนำมาสู่การสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับธนาคารต่อไปในอนาคต    

 

(2) โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการสร้างบรรยากาศ

ในการทำงานทีด่ ีโดยมเีปา้หมายสำคญัเพือ่ใหพ้นกังานมคีวามยดึมัน่ผกูพนั (Engagement) กบัองคก์ร พรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิาน

อย่างเต็มศักยภาพด้วยความเต็มใจ และอยู่ร่วมงานกับองค์กรเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสริม

ให้ธนาคารมีความแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพในระยะยาว  

ในปี 2554 ธนาคารได้ดำเนินโครงการ Voice to KK โดยมีบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล (Gallup) 

มาเป็นผู้ให้คำแนะนำ โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวที่บูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่ายในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหาร  

ระดับสูงขององค์กรไปจนถึงพนักงานในทุกระดับ มีเป้าหมาย คือ สร้างเสริมให้พนักงานมีความยึดมั่นและผูกพันกับองค์กร

ยิง่ขึน้ ในขณะเดยีวกนั ธนาคารไดด้ำเนนิการปลกูฝงัคา่นยิมและวฒันธรรมขององคก์ร ผา่นชอ่งทางการสือ่สารภายในรปูแบบ

ต่างๆ และผ่านโครงการ Voice to You มาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้พนักงานทุกระดับขององค์กรยึดมั่นใน    

ค่านิยมเดียวกัน อันจะสะท้อนไปสู่พฤติกรรมที่ดีขององค์กรที่เป็นหนึ่งเดียว  

 

4.3 การสื่อสารภายในองค์กร 

ธนาคารมรีะบบการสือ่สารกบัพนกังานอยา่งตอ่เนือ่ง สมำ่เสมอ และรวดเรว็ ผา่นสือ่ทนัสมยัรปูแบบตา่งๆ เชน่ อนิทราเนต็ 

(KK World) การส่งข้อความสั้นถึงพนักงาน (KK SMS) การประชุมทางไกล (KK VDO Conference) ป้ายประกาศ และ

ของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข่าวสารครบถ้วน ทันเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอก

องค์กร มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 

สร้างความร่วมมือในการทำงาน มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสนับสนุนให้

ธนาคารบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ 
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นโยบาย 

การจ่ายเงินปันผล 

ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีจากงบการเงินรวมของธนาคาร 

โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อธนาคารมีกำไรที่

สมควรจะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว และระดับ

ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมแผนการทำธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจธนาคารทั้งในภาวะปกติ 

และภาวะวิกฤต และผลกระทบทั้งก่อนและหลังจ่ายเงินปันผลนั้นๆ 

 

การจ่ายเงินปันผลของธนาคาร จะจ่ายในระดับที่ไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในภาวะปกติต่ำกว่า

ระดับเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงในภาวะปกติ ซึ่งกำหนดไว้ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร รวม

ทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อธนาคารในการทยอยเพิ่มระดับเงินสำรองที่มีต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ เพื่อให้มีระดับทัดเทียมกับ

ค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยในระบบ ตามนโยบายการกันเงินสำรองของธนาคาร 
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ธนาคารได้ประกาศร่วมกิจการและร่วมบริหารงานกับบริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) (“ทุนภัทร”) โดยคณะกรรมการ

ธนาคารและทุนภัทร มีมติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เห็นชอบให้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกิจการ

ระหว่างธนาคารและทุนภัทร และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบให้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ทั้งนี้   

เพื่อดำเนินธุรกิจการเงิน ประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ ร่วมกัน ทั้งที่  

ดำเนินการอยู่ปัจจุบันและที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ ธุรกิจลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ธุรกิจสินเชื่อและตราสารหนี้สำหรับธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจบริหารจัดการกองทุน และธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับ

บุคคลรายย่อย 

 

ลักษณะการทำรายการเป็นการแลกหุ้นทั้งหมด (Share Swap) ในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้น (Swap Ratio) 1 หุ้น

สามัญของทุนภัทรต่อ 0.9135 หุ้นสามัญของธนาคาร โดยธนาคารจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของทุนภัทรจาก  

ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อเพิกถอนหุ้นของทุนภัทรออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(Delisting Tender Offer) ภายใต้เงื่อนไขว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวนผู้ถือหุ้นของทุนภัทรที่

ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ

หากผลตอบรับคำเสนอซื้อมากกว่าร้อยละ 90 ธนาคารจะโอนหุ้นทั้งหมดใน บล.เกียรตินาคิน และ บลจ.เกียรตินาคินให้กับ

ทุนภัทร ส่งผลให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังร่วมกิจการเป็นดังนี้ 

การร่วมกิจการ 

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบ 

ต่อการตัดสินใจลงทุน 

ผูถือหุนทุนภัทรผูถือหุนธนาคารเกียรตินาคิน

ทุนภัทรบริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด

ธนาคารเกียรตินาคิน

บล.ภัทรบลจ.เกียรตินาคินบล.เกียรตินาคิน
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อย่างไรก็ดี การร่วมกิจการจะขึ้นอยู่กับการขออนุมัติในเรื่องต่างๆ จากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คาดว่ากระบวนการทำคำเสนอซื้อหุ้นจะเสร็จสิ้นได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2555 

 

สำหรับการบริหารจัดการภายหลังการร่วมกิจการนั้น จะเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างธนาคารและทุนภัทร ทั้งที่

เป็นธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน เพื่อ

เพิ่มมูลค่าทางการเงินโดยใช้ศักยภาพเชิงบวกของทั้งสองบริษัท มุ่งถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กรโดยรวม โดยไม่จำกัด

ว่าการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้บริษัทใด การบริหารจัดการด้านสถาบันการเงินจะอยู่ภายใต้การดำเนินการ

ของคณะกรรมการของธนาคาร ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 คน โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 6 คน และกรรมการ

ที่เป็นตัวแทนจาก RPIC Pte Ltd. (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทุนภัทร) จำนวนไม่เกิน 2 คน สำหรับการบริหารจัดการธุรกิจ       

หลักทรัพย์และตลาดทุนจะอยู่ภายใต้การบริหารงานและ/หรือการถือหุ้นโดยทุนภัทร ซึ่งคณะกรรมการของทุนภัทร          

จะประกอบไปด้วยกรรมการจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 13 คน โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 คน และกรรมการที่เป็น

ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารจำนวนไม่เกิน 3 คน 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีคดีที่ยังไม่สิ้นสุดที่เป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติจำนวน   

58 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์รวม 3,987 ล้านบาท โดยเป็นคดีที่ศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้ธนาคารชนะคดีแล้ว และคดียังอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของศาลสูงจำนวน 22 คดี ทุนทรัพย์ 2,915 ล้านบาท ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของธนาคารมีความเห็นว่า  

การถูกฟ้องคดีข้อพิพาททางกฎหมายตามที่กล่าวทั้งหมด หากพิจารณามูลค่าของข้อพิพาททางกฎหมาย ณ สถานะ

ปัจจุบัน ไม่ปรากฏว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์และการดำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด   

 

จากกรณีที่ธนาคารมีการบันทึกเจ้าหนี้กรมบังคับคดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 575 ล้านบาท จากที่  

กรมบังคับคดีเรียกเก็บส่วนต่างระหว่างราคาทรัพย์สินในการประมูลหลักทรัพย์ครั้งแรกและราคาทรัพย์ที่ประมูลได้ ซึ่งเป็น

ค่าเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาซื้อขายทอดตลาดจำนวน 583 ล้านบาท สถานะคดีปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2554 ธนาคารได้

สำรองความเสียหายไว้ในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว และคดีอยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยจากศาล 

 

คดีของบริษัทย่อยในปี 2554 ได้แก่ คดีแพ่งที่บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด เป็นจำเลยถูกฟ้องร้องเรียก  

ค่าเสียหายร่วมกับจำเลยรายอื่นๆ ในคดีทุจริตเป็นจำนวน 223 ล้านบาท แต่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ศาลชั้นต้นได้มี

คำพิพากษายกฟ้องบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบ 

ต่อการตัดสินใจลงทุน 
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รายการระหว่างกัน 

ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่า
ความจำเป็นและ

สมเหตุสมผลของรายการ

ความเป็นธรรมของราคา

และเงื่อนไขของรายการ

1. บริษัท 
โชติธนวัฒน์ 
จำกัด

กิจการที่ผู้บริหาร
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ถือหุ้น/มีอำนาจควบคุม
หรือสามารถใช้อิทธิพล
อย่างเป็นสาระสำคัญ
ถือหุ้นร้อยละ 99.96

ธนาคารเช่าพื้นที่จาก
บริษัท โชติธนวัฒน์
จำกัด เป็นสถานที่
จัดเก็บและใช้ประมูล
รถยึด รวมเป็นค่าเช่า
และค่าบริการ 
9  ล้านบาทต่อปี

 เป็นค่าเช่าและค่าบริการ
สำหรับพื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่
จอดและประมูลรถยึดของ
ธนาคารที่มีความต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี 2547

เป็นค่าเช่าและค่าบริการ
เงื่อนไขที่เทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาด

 ในปี 2554 ธนาคารมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ซึ่งเป็นรายการที่สนับสนุน      

การดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของการทำรายการ ซึ่งเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด  โดยรายการระหว่างกันดังกล่าว ไม่ก่อให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.32 

  

1) มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน  

ธนาคารให้ความสำคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  การพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกันกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ธนาคารจะพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก  รวมทั้ง

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติ

รายการดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 

2) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

ในปี 2554  ธนาคารมีรายการระหว่างกัน ดังนี้ 

• รายการสินเชื่อ เงินรับฝาก และภาระผูกพัน  

เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก และจำนวนเงินการก่อภาระผูกพันแก่กรรมการ ผู้บริหารสำคัญของธนาคาร บุคคลที่

เกี่ยวข้องกัน และกิจการที่กรรมการ ผู้บริหารสำคัญของธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นรวมกันตั้งแต่  

ร้อยละ 20 ขึ้นไปของทุนที่ชำระแล้วของกิจการ 

• รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ 

รายการบัญชีเพิ่มเติมระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งธนาคารใช้ราคาตลาดในการคิดราคา

ระหว่างกัน โดยเป็นเงื่อนไขปกติของการทำธุรกิจ หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ 

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบ 

ต่อการตัดสินใจลงทุน 



131

3) นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 

ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายสนับสนุนการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง        

ผลประโยชน์ แต่หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นจะเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ่งเป็นรายการที่มีราคาหรือเงื่อนไข

ไม่แตกต่างจากที่ธนาคารทำกับบุคคลภายนอก โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีการตรวจสอบรายการระหว่างกันเป็นประจำ

ทุกไตรมาส จะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีรายการที่ไม่ปกติ 

 

4) เหตผุลทีบ่คุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม เกนิกวา่รอ้ยละ 10 แทนการถอืหุน้ของบรษิทัโดยตรง 

ธนาคารไม่มีนโยบายให้บุคคลซึ่งมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยแทนธนาคาร 

ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่า
ความจำเป็นและ

สมเหตุสมผลของรายการ

ความเป็นธรรมของราคา

และเงื่อนไขของรายการ

2. กรรมการ/   
ผู้บริหาร/
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

- •

•

รายการฝากเงิน
กับธนาคาร 
มียอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 54 
จำนวนเงิน 
267 ล้านบาท 

รายการเงินกู้ยืม
กับธนาคาร 
ยอดคงค้าง 
ณ 31 ธ.ค. 54 
จำนวน 43 ล้านบาท

เป็นรายการธุรกรรม
จากกรรมการ/ผู้บริหาร/ 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
เป็นปกติของธุรกิจ

เป็นการให้บริการด้วย
อัตราดอกเบี้ยปกติ 
เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

3. กรรมการ/
ผู้บริหารกับ
บริษัทหลักทรัพย์

- รายการซื้อ-ขาย
หลักทรัพย์ผ่าน
บล.เกียรตินาคิน 
มีรายได้ค่าธรรมเนียม
รวม 1 ล้านบาท

เป็นรายการให้บริการ
ในฐานะนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ตามปกติ 
แก่กรรมการ/ผู้บริหาร

เป็นการให้บริการด้วย
อัตราค่านายหน้าตาม
ปกติเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป

หมายเหตุ รายละเอียดชี้แจงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายเหตุที่ 7.32 
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คณะกรรมการธนาคารเกยีรตนิาคนิ จำกดั (มหาชน) เปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิของธนาคาร และงบการเงนิรวมของ

ธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ   

ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ   

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน  

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการ

ตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการ

ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

 

คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ

การกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะ

ดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงจากการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลคุณภาพของ

รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของ  

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว 

 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคาร มีความเพียงพอและเหมาะสม  

และสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคาร

และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

รายงานความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

(นายสุพล วัธนเวคิน)

ประธานกรรมการ

(นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงนิรวมของธนาคารเกยีรตนิาคนิ จำกดั (มหาชน) และบริษัทย่อยและงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 และงบกำไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงในสว่นของเจา้ของรวม และงบกระแสเงนิสดรวม และงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี          
ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็น      
ผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การ
ตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทัง้ทีเ่ปน็จำนวนเงนิและการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิ การ
ประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีี่ธนาคารใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้
บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ำเสนอในงบการเงนิโดยรวม ขา้พเจา้
เชือ่วา่การตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของธนาคารเกียรตินาคิน 
จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และของธนาคารเกยีรตนิาคนิ จำกดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการ
ดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป 

โดยทีม่ใิชเ่ปน็การแสดงความเหน็อยา่งมเีงือ่นไข ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2554 ธนาคารและบริษัทย่อย ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ง
กำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2554 เปน็ตน้ไป เพือ่จดัทำและ
นำเสนองบการเงนินี ้และงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2553 ซึง่นำมาแสดง
เปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที ่  
31 ธันวาคม 2554 

รายงานของ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สินทรัพย์

เงินสด 381,614 282,132 380,384 280,882 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7.2 16,081,082 7,912,146 15,566,224 7,496,219 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 7.3 - 278,853 - 278,853 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 7.4 26,753,350 12,292,556 26,360,099 11,717,664 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 7.5 - - 8,734,040 9,159,909 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 7.6 5,291,730 6,699,802 1,741,608 2,528,576 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ  77,518 78,070 - -

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 7.7 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  151,922,307 119,185,135 151,922,307 119,185,135 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์  446,249 340,106 - -

ดอกเบี้ยค้างรับ  798,198 586,330 795,848 584,928 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ  153,166,754 120,111,571 152,718,155 119,770,063 

หัก รายได้รอตัดบัญชี  (16,619,783) (12,212,380) (16,619,783) (12,212,380)

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7.9 (5,119,272) (4,233,393) (5,112,494) (4,226,901)

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 7.11 (733) (1,651) (733) (1,651)

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  131,426,966 103,664,147 130,985,145 103,329,131 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 7.12 6,543,304 7,736,299 6,092,369 6,986,973 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 7.13 938,478 901,147 880,905 864,314 

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 7.14 348,503 230,082 268,556 220,419 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  279,192 413,556 - -

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี  33,168 140,780 - -

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 7.15 1,171,829 1,270,517 1,000,042 1,086,128 

รวมสินทรัพย์ 189,326,734 141,900,087 192,009,372 143,949,068 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  

เงินรับฝาก 7.16 69,039,581 75,931,269 69,530,884 75,932,389 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7.17 5,220,382 3,201,942 5,248,872 3,326,226 

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  231,839 282,604 231,839 282,604 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 7.3 701 42 701 42 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 7.18 86,012,821 35,307,852 89,612,821 37,867,852 

ประมาณการหนี้สิน 7.19 223,676 192,639 187,238 163,965 

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี  90,294 16,135 - -

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  170,996 475,853 - -

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  872,048 453,762 892,917 460,908 

เจ้าหนี้อื่น 7.20 1,537,726 1,094,058 1,398,477 1,029,388 

เจ้าหนี้กรมบังคับคดี 7.21 575,380 575,380 575,380 575,380 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย  61,583 745,638 46,894 698,507 

หนี้สินอื่น 7.22 1,694,365 2,711,829 1,726,227 2,729,529 

รวมหนี้สิน  165,731,392 120,989,003 169,452,250 123,066,790 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ  

ทุนเรือนหุ้น 7.23 

ทุนจดทะเบียน  

หุ้นสามัญ 660,328,864 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(31 ธันวาคม 2553 : 696,099,987 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)  6,603,289 6,961,000 6,603,289 6,961,000 

ทุนที่ออกและชำระแล้ว  

หุ้นสามัญ 634,328,864 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(31 ธันวาคม 2553 : 565,825,828 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)  6,343,289 5,658,258 6,343,289 5,658,258 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  3,715,267 3,062,445 3,715,267 3,062,445 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 7.27 1,210,383 1,299,831 298,497 334,107 

กำไรสะสม  

จัดสรรแล้ว  

ทุนสำรองตามกฎหมาย 7.25 722,846 722,846 722,846 722,846 

อื่นๆ  380 380 380 380 

ยังไม่ได้จัดสรร  11,224,043 9,926,788 11,476,843 11,104,242 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  23,216,208 20,670,548 22,557,122 20,882,278 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม  379,134 240,536 - -

รวมส่วนของเจ้าของ  23,595,342 20,911,084 22,557,122 20,882,278 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  189,326,734 141,900,087 192,009,372 143,949,068 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

(นายประชา ชำนาญกิจโกศล)

กรรมการ

(นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล)

กรรมการ
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได้ดอกเบี้ย 7.36 11,296,385 8,767,254 10,759,946 8,450,541 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 7.37 4,820,659 2,941,643 4,925,997 2,990,996 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  6,475,726 5,825,611 5,833,949 5,459,545 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  1,573,428 1,255,556 1,140,416 840,372 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ  154,092 103,542 98,625 62,679 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 7.38 1,419,336 1,152,014 1,041,791 777,693 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า 
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 7.39  (11,640) 108,528  (30,326)  (6,448)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 7.40 179,544 258,307 267,299 (135,348)

กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย  1,244,851 1,482,578 714,303 556,822 

รายได้จากเงินปันผล  54,943 65,417 50,539 2,223,191 

รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ 7.42 166,901 182,484 147,410 127,087 

รวมรายได้จากการดำเนินงาน  9,529,661 9,074,939 8,024,965 9,002,542 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  2,340,283 1,817,122 2,040,513 1,540,555 

ค่าตอบแทนกรรมการ  13,331 9,184 12,057 6,389 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์  859,225 703,900 780,667 637,744 

ค่าภาษีอากร  270,843 208,398 269,090 207,418 

ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเข้าประมูลทรัพย์   - 582,749  - 582,749 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ) (110,748) 71,827 (79,647) 48,864 

อื่นๆ 7.43 1,457,599 1,132,113 1,281,407 908,820 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ  4,830,533 4,525,293 4,304,087 3,932,539 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 7.41 1,277,642 469,961 1,287,357 484,248 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้  3,421,486 4,079,685 2,433,521 4,585,755 

ภาษีเงินได้ 7.44 535,212 1,213,435 506,150 1,153,762 

กำไรสุทธิ  2,886,274 2,866,250 1,927,371 3,431,993 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น  

กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง (67,862) (87,172) (12,289) 33,412 

กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (16,954) 405,431 (23,321) 396,302 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (39,359) - (32,420) -

รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ  (124,175) 318,259 (68,030) 429,714 

กำไรเบ็ดเสร็จรวม  2,762,099 3,184,509 1,859,341 3,861,707 

การแบ่งปันกำไรสุทธิ  

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  2,858,963 2,840,152 1,927,371 3,431,993 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม  27,311 26,098 - -

การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม  

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  2,730,157 3,157,446 1,859,341 3,861,707 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม  31,942 27,063 - -

 

กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 7.30 4.52 5.20 3.04 6.29 

กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 7.30 4.50 4.97 3.03 6.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

(นายประชา ชำนาญกิจโกศล)

กรรมการ

(นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล)

กรรมการ
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,421,486 4,079,685 2,433,521 4,585,755 

รายการปรับกระทบกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 482,402 457,435 457,161 437,971 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,549,677 962,975 1,549,391 955,919 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 2,106 32,288 2,106 32,288 

(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าและการด้อยค่า 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 104,360  (153,148) 114,361  (120,941)

กำไรจากการโอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ยืม  (154,359)  (2,334)  (154,359)  (2,334)

(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 4,999  (3,357) 4,999  (3,357)

ขาดทุนจากการลดราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (โอนกลับ)  (375)  (47,795)  (60,961) 343,399 

ขาดทุนจากการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)  (110,748) 71,827  (79,647) 48,864 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น 39,364  7,968 38,812  7,998 

(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์  (26,454) 15,297  (32,120) 68,349 

กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์  (7,451)  (12,486)  (4,738)  (7,282)

ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์ 1,422 4,284 1,404 4,059 

ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเข้าประมูลทรัพย์ - 582,749 - 582,749 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  (6,475,726)  (5,825,611)  (5,833,949)  (5,459,545)

รายได้เงินปันผล  (54,943)  (65,417)  (50,539)  (2,223,191)

เงินสดรับดอกเบี้ย 11,147,928 8,744,972 10,615,328 8,428,769 

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย  (4,402,374)  (2,972,112)  (4,493,988)  (3,018,436)

เงินสดรับเงินปันผล 51,611 65,406 47,207 2,322,409 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้  (1,229,077)  (1,110,733)  (1,165,835)  (1,095,631)

ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (9,553) 28,160  (9,148) 7,021 

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (119) 3,807  (531) 3,676 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 81,841 249,672 71,950 222,881 

ส่วนเกินของส่วนได้เสียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ

ของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้สูงกว่าต้นทุน -  (23,401) - -

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - -  (2,260,155)

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 4,416,017 5,090,131 3,450,425 3,861,235 

งบกระแสเงินสด 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  (8,110,423) 3,169,122  (8,087,423)  3,076,122 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย (16,403,229) 4,208,214 (16,691,747) 3,642,947 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 674,763  410,696 99,231  (247,113)

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 134,364  (134,343) - -

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 107,612 93,778 - -

เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ (30,186,212) (23,654,309) (29,751,055) (23,034,810)

ทรัพย์สินรอการขาย 3,100,620 3,819,709 2,775,633 3,103,933 

สินทรัพย์อื่น 16,597  (256,177)  (15,975)  (169,085)

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝาก  (6,891,688)  (177,594)  (6,401,505)  (176,486)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,018,440  (446,199) 1,922,646  (402,097)

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  (50,765) 87,112  (50,765) 87,112 

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 74,159  (18,946) - -

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (304,857) 44,452 - -

เงินกู้ยืมระยะสั้น 47,259,969 817,729 45,869,969 1,517,729 

เจ้าหนี้อื่น 436,119 270,929 366,669 238,183 

หนี้สินอื่น  (1,090,429) 1,516,712  (1,117,300) 1,553,470 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน  (4,798,943)  (5,158,984)  (7,631,197)  (6,948,860)

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว  (371,514)  (491,600)  (371,514)  (501,510)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว 2,637,667 2,358,063 2,635,734 2,357,934 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย  (205,973)  (4,077,973)  (234,000)  (4,163,802)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 20,000 - 20,000 

เงินสดรับจากการลงทุนของบริษัทย่อย - - 451,628 335,905 

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - - 2,260,155 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์  (338,077)  (438,335)  (316,174)  (417,173)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 8,376 13,463 5,662 7,895 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (134,662)  (116,190)  (131,140)  (113,806)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,595,817 (2,732,572) 2,040,196  (214,402)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 685,031 426,733 685,031 426,733 

เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น 652,822 406,666 652,822 406,666 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 8,772,000 13,469,000 16,142,000 20,779,000 

เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ (5,327,000) (5,043,000) (10,267,000) (13,163,000)

เงินปันผลจ่าย (1,522,350) (1,232,654) (1,522,350) (1,232,654)

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - (3,608) - -

เงินลดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย (11,963) (32,668) - -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,248,540 7,990,469 5,690,503 7,216,745 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 45,414 98,913 99,502 53,483 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 853,059 754,146 280,882 227,399 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 898,473 853,059 380,384 280,882 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) “ธนาคาร” เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย โดยมีสำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์เป็นกิจกรรมหลักผ่านเครือข่ายสาขาในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารมีบริษัทย่อย

จำนวน 11 และ 10 บริษัท ตามลำดับ ดังนี้ 

1.1 บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 โดยมีสถาน

ประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ 

1.2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547  

โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 942/135 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 4 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วน

บุคคล บริษัทเข้าเป็นบริษัทย่อยของธนาคารเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 (ดูหมายเหตุข้อ 7.5.2) 

1.3 บริษัท สำนักงานกฎหมายเอราวัณ จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 โดยมีสถาน

ประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ   

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการและปรึกษาคดี 

1.4 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 โดยมีสถานประกอบการ

ตั้งอยู่ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนน

พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนในสิทธิเรียกร้อง

ประเภทสินเชื่อธุรกิจ  

1.5 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542 โดยมีสถานประกอบการ

ตั้งอยู่ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนน

พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในสิทธิเรียกร้อง

ประเภทสินเชื่อธุรกิจ 

1.6 กองทนุรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 จดทะเบยีนในประเทศไทย เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2542 โดยมสีถานประกอบการ

ตั้งอยู่ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนน

พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในสิทธิเรียกร้อง

ประเภทสินเชื่อพาณิชย์และสินเชื่ออื่น  

1.7 กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 โดยมีสถานประกอบการ

ตัง้อยูท่ี ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมวรรณ จำกดั เลขที ่989 อาคารสยามทาวเวอร ์ชัน้ 24 ถนนพระราม 1 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และเป็นกองทุนประเภทลงทุนในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง  

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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1.8 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่พร็อพเพอร์ตี้ 1 จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2544 โดยมีสถาน

ประกอบการตั้งอยู่ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นกองทุนประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ/

หรือสิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 

1.9 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่พร็อพเพอร์ตี้ 3 จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544 โดยมีสถาน

ประกอบการตั้งอยู่ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นกองทุนประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ/

หรือสิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 

1.10 กองทนุรวมบางกอก แคปปติอล จดทะเบยีนในประเทศไทย เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2542 โดยมสีถานประกอบการ 

ตัง้อยูท่ี ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมวรรณ จำกดั เลขที ่989 อาคารสยามทาวเวอร ์ชัน้ 24 ถนนพระราม 1 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทลูกหนี้  

สินเชื่อธุรกิจ  

1.11 กองทนุรวมแกมมา่ แคปปติอล จดทะเบยีนในประเทศไทย เมือ่วนัที ่ 30 เมษายน 2542 โดยมสีถานประกอบการ 

ตัง้อยูท่ี ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมวรรณ จำกดั เลขที ่989 อาคารสยามทาวเวอร ์ชัน้ 24 ถนนพระราม 1 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทลูกหนี้  

สินเชื่อธุรกิจ  

 

2. เกณฑ์การเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

2.1 เกณฑ์การนำเสนองบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ได้จัดทำขึ้นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยกำหนดรูปแบบการนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำเสนองบการเงิน” รวมทั้งวิธีการปฏิบัติ นโยบายและการแสดงรายการตามประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัท

แม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 โดยธนาคารได้จัดประเภทรายการใหม่ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงไว้เพื่อการเปรียบเทียบตามประกาศดังกล่าวแล้ว (ดูหมายเหตุข้อ 7.45) 

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่

ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชี 

ธนาคารจัดทำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย ตามมาตรฐานการบัญชี

สำหรับธุรกิจธนาคารในประเทศไทย งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปในประเทศไทยและแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ในปี 2554  

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงิน

ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ

ตีความที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและบริษัทย่อย มีดังนี้  

 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2552) ภาษีเงินได้ 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 21  ภาษเีงนิได ้- การไดร้บัประโยชนจ์ากสนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดค้ดิคา่เสือ่มราคาทีต่รีาคาใหม่ 

ฉบับที่ 25  ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

ฉบับที่ 31  รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

 

ผู้บริหารของธนาคารและบริษัทย่อยคาดว่าจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

และบริษัทย่อยมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย เมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้   

ผู้บริหารของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว 

 

2.2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 โดยได้ตัด

รายการค้าและยอดคงเหลือที่สำคัญระหว่างกันออกแล้ว บริษัทย่อยเหล่านั้นซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยมี

ดังนี้ 

 
ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2553

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด ธุรกิจหลักทรัพย์ 99.99 99.99

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด ธุรกิจจัดการกองทุน 60.00 -

บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด สำนักกฎหมาย 99.93 99.93

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 ธุรกิจลงทุน 99.95 99.95

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 ธุรกิจลงทุน 99.59 99.59

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 ธุรกิจลงทุน 99.97 99.97

กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง ธุรกิจลงทุน 98.91 98.91

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 1 ธุรกิจลงทุน 99.50 99.50

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3 ธุรกิจลงทุน 98.77 98.77

กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล ธุรกิจลงทุน 95.72 95.72

กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล ธุรกิจลงทุน 94.03 94.03
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3. การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฎิบัติ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ธนาคารและบริษัทย่อย ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุง

ใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2554 เป็นต้นไป โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

ของธนาคารและบริษัทย่อย ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี้ 

 

3.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำเสนองบการเงิน”  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำเสนองบการเงิน” มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เกี่ยวกับการแสดงรายการในงบการเงิน จึงมีผลกระทบต่อการแสดงงบการเงินตามรูปแบบใหม่สำหรับงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งนำมาแสดงเปรียบเทียบ (ดูหมายเหตุข้อ 2.1 

และข้อ 7.45) 

 

3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์

ของพนักงาน” มาใช้เป็นครั้งแรก โดยคำนวณประมาณการเกี่ยวกับหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์

ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทย่อย เลือกรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตโดยการปรับ

กำไรสะสมต้นงวด แต่ผลกระทบไม่มีสาระสำคัญจึงไม่ได้ปรับปรุงงบการเงิน เนื่องจากธนาคารและบริษัทย่อยได้มีการ

บันทึกประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แล้ว  

 

สำหรับผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น (วันลาพักร้อน) ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทันทีในงบกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากผลกระทบไม่มีสาระสำคัญ 

 

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารหมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสด

ระหว่างเรียกเก็บ ซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดรวมหมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่าง

เรียกเก็บของธนาคารและเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เงินฝากประจำที่มีอายุคงเหลือไม่

เกิน 3 เดือนและไม่มีภาระผูกพัน ตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือน หรือน้อยกว่า

ของบริษัทย่อย 
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4.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

4.2.1 เกณฑ์การจัดประเภทเงินลงทุน 

กลุ่มธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในกิจการร่วม

ค้าเป็น 4 ประเภท คือ เงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป 

การจัดประเภทเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่ฝ่ายบริหารต้องการเมื่อได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น ฝ่ายบริหาร

กำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นปกติอย่าง

สม่ำเสมอ เงินลงทุนที่ได้มาเพื่อเป้าหมายหลักในการหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นถูกจัด

ประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนที่มีเวลาครบกำหนดซึ่งผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้

จนครบกำหนดถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยที่ไม่ระบุช่วงเวลาที่จะ

ถือไว้และอาจขายเมื่อต้องการเสริมสภาพคล่องหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยถูกจัดประเภทเป็น

เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป 

 

4.2.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่า

ยุติธรรมของตราสารหนี้ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคำนวณโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตลาด ณ 

วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีการซื้อขาย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินกลุ่มธนาคารจะใช้ราคาหรือ

อัตราผลตอบแทนที่ทำการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ 

ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย กลุ่มธนาคารจะคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงปรับ

ด้วยอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตราสารหนี้นั้น มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนคำนวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อ

สุดท้ายที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมของ

หน่วยลงทุนคำนวณโดยใช้มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (NAV) ซึ่งประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่

เป็นผู้จัดการกองทุนรวมนั้น 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า รับรู้เป็นรายการกำไรหรือรายการ

ขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจะแสดงเป็นรายการในส่วนของ

เจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกว่าจะจำหน่ายหลักทรัพย์ไป ซึ่งจะบันทึกผลกำไรหรือขาดทุนจากการ

จำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวในกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  

 

4.2.3 เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนด  

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนด วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

 

4.2.4 เงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพย์  

เงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพย์ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน ปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อย

ค่าของเงินลงทุน 
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4.2.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของธนาคารตามวิธีราคาทุน 

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่ธนาคารมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิ

ในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัท

ย่อยดังกล่าวได้ถูกนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ธนาคารมีอำนาจในการควบคุม 

จนถึงวันที่อำนาจในการควบคุมสิ้นสุดลง กลุ่มธนาคารใช้วิธีซื้อสำหรับการบันทึกการได้มาซึ่งบริษัทย่อย ต้นทุน

การได้มาซึ่งบริษัทย่อยวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ส่งมอบให้ในการได้มา มูลค่าของหุ้นที่ออกให้ 

หรือหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบ ณ วันที่ได้มา และยังรวมถึงต้นทุนที่สัมพันธ์โดยตรงกับการได้มานั้น รายการและ

ยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มธนาคาร ตลอดจนกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว เว้น

แต่รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งกลุ่มธนาคารจะไม่สามารถได้รับคืนต้นทุนที่เสียไป นโยบายการบัญชี

ที่สำคัญของบริษัทย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่ธนาคารถือปฏิบัติ ในการจัดทำ

งบการเงินรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

รายชื่อของบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 และข้อ 2.2 

 

4.2.6 การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

กลุ่มธนาคารจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิด

ขึ้น ถ้าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นบันทึก

ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที 

 

4.2.7 กำไรขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

การรับรู้รายได้ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิ

ที่ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุน กับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นรายการกำไรหรือ

รายการขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะคำนวณโดยการ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดที่ลงทุนหรือถือไว้ 

 

4.3 การวัดค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง เป็นเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเช่าซื้อทั้งที่มีหลัก

ประกันและไม่มีหลักประกัน ซึ่งสิทธิเรียกร้องเหล่านี้ไม่มีข้อมูลราคาตลาดซื้อขายคล่อง ดังนั้นเงินลงทุนดังกล่าวจึง

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่

คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของและ

จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อธนาคารได้จำหน่ายเงินลงทุนนั้น 
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กลุ่มธนาคารจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นมีการด้อยค่าเกิดขึ้น โดยจะปรับ

ลดราคาตามบัญชีของเงินลงทุนให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกในงบ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับธนาคาร เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือทำข้อตกลงใหม่ในการชำระหนี้โดยมี

การทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จะถูกโอนเป็นเงินให้กู้ยืมโดยเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 

67/2551 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน ธนาคารใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยน

ประเภทในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น เป็นกำไรหรือขาดทุนใน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที สำหรับกรณีที่มีกำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเป็นเงินให้  

สินเชื่อ ธนาคารจะคำนึงถึงความแน่นอนที่จะได้รับเงินสดในอนาคต 

 

4.4 การวัดค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อยซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ เงินลงทุนเหล่านี้ไม่มีข้อมูลราคาตลาดซื้อขายคล่อง ดังนั้นเงินลงทุนดังกล่าวจึงแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงินด้วยราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาประเมินที่

ต้องประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระหรือตีราคาโดยผู้ประเมินภายในของธนาคาร ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศ

ไทยและปรับลดราคาประเมินตามระยะเวลาการถือครอง 

 

4.5 เงินให้สินเชื่อ 

เงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงินต้น ส่วนลด

รับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่อที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้าง

สทุธจิากยอดคงเหลอืของรายไดท้างการเงนิทีย่งัไมถ่อืเปน็รายได ้ซึง่แสดงสทุธจิากคา่นายหนา้จา่ยลว่งหนา้และคา่ใชจ้า่ย

ทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชี 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้น

มาวางเป็นประกัน และลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่

กำหนด และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนชำระ และสำหรับลูกหนี้ที่ซื้อขาย  

หลักทรัพย์ด้วยเงินสดแสดงไว้ภายใต้รายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
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4.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ธนาคารถือปฏิบัติในการจัดชั้นหนี้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้สินเชื่อ ตามข้อกำหนดของ

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 และตามการประเมินผลของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความ

สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น จากยอดเงินให้สินเชื่อที่คงค้างอยู่ ณ วันสิ้นงวด การจัดชั้นหนี้พิจารณาจากระยะเวลาที่ค้าง

ชำระและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ส่วนมูลค่าหลักประกันที่ใช้ขึ้นกับประเภทของหลักประกัน ธนาคาร

จัดชั้นเงินให้สินเชื่อทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นในอัตราที่กำหนดสำหรับ

แต่ละประเภท การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษคำนวณค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญขั้นต่ำตามอัตราร้อยละที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้นำมูลค่าหลักประกันมาใช้ในการ

คำนวณเงินสำรองด้วย ส่วนหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัยและจัดชั้นสงสัยจะสูญ คำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญในอัตราร้อยละ 100 สำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า

จะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกันซึ่งไม่รวมหลักประกันประเภทเครื่องจักร นอกจากนี้ธนาคารและบริษัทย่อยได้

ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจากอัตราขั้นต่ำตามร้อยละที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา  

ซื้อขายล่วงหน้าโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละราย ประกอบกับการพิจารณาตามกฎเกณฑ์ตามประกาศของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 

2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 ตามลำดับ ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าของ  

หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือ  

มีโอกาสที่ลูกหนี้จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนไม่ครบจำนวน 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มหรือลดลง กลุ่มธนาคารบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือโอนกลับค่าใช้จ่ายในแต่ละงวด

บัญชี 

หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้ หนี้สูญที่ได้รับคืนบันทึกลดยอดหนี้สูญและ

หนี้สงสัยจะสูญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

4.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 

ธนาคารถือปฏิบัติในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารบันทึกบัญชีสินทรัพย์หรือหุ้นทุนที่รับโอนมาจากการชำระหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหุ้นทุนหัก

ด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย หรือเงินลงทุนในลูกหนี้แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า (รวมดอกเบี้ยที่หยุดรับรู้  

รายได้ ณ วันปรับปรุงโครงสร้างหนี้) 

ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่ธนาคารยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการชำระหนี้ ธนาคารคำนวณมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี้หลังการปรับโครงสร้างหนี้โดยคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับใน

อนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินให้กู้ระยะยาว (MLR) ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ 
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ธนาคารรับรู้ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยการยินยอมลดเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่บันทึกในบัญชี

หลังหักเงินสำรองที่กันไว้แล้วเป็นรายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการปรับ

โครงสร้างหนี้ 

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

เมื่อเกิดขึ้น 

 

4.8 ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วย ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่า คอนโดมิเนียม และรถยึดคืน  

ธนาคารแสดงทรัพย์สินรอการขายประเภทที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่าและคอนโดมิเนียมด้วย

จำนวนเงินต้นคงค้างบวกดอกเบี้ยค้างรับหรือมูลค่ายุติธรรมแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า  

รถยึดคืนบันทึกด้วยเงินต้นคงค้างหรือมูลค่ายุติธรรมแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ณ วันที่ได้รับโอน มูลค่ายุติธรรม

คำนวณจากราคาตลาดของทรัพย์สิน (Red book) 

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เมื่อมีการจำหน่าย และขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม  

ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ถาวรทุกประเภทยกเว้นที่ดิน คำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานที่ประมาณการไว้ดังต่อไปนี้ 

อาคาร  20 ปี 

อุปกรณ์  3 - 5 ปี 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง  5 ปี 

ยานพาหนะ  5 ปี 

รายการกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ กำหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี

และรวมไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

4.10 ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ 

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจได้แก่ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ลงทุนสูงกว่ามูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ซื้อ ธนาคารรับรู้ค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ ณ วันที่ซื้อกิจการ 

ในงบการเงินรวม 

ค่าความนิยมแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ส่วนเกินของส่วนได้เสียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่สูงกว่าต้นทุนการซื้อธุรกิจ ณ วันที่

ลงทุน ธนาคารรับรู้ส่วนเกินดังกล่าวเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินรวม 
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4.11 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 

4.11.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเจาะจงที่ซื้อมาบันทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อมีการดำเนินการให้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะเจาะจงที่นำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการ

ให้ประโยชน์ที่ประมาณการภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 

4.11.2 ใบอนุญาตเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนของตลาดอนุพันธ์ 

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บันทึกรายจ่ายสำหรับใบอนุญาตเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนของ

ตลาดอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ โดยไม่มีการตัดจำหน่าย และมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกงวดบัญชี และ

ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยบันทึกเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

4.12 รายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มธนาคารแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิด

รายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้

เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน อ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น 

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการ

แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

4.13 การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมด   

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบัน

สุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วน

ระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละ

สัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก

ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคา

ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็น  

ส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทน

จูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้

เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
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4.14 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและเงินฝาก 

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและเงินฝากรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่ค้าง

ชำระเกนิกวา่สามเดอืนนบัตัง้แตว่นัครบกำหนดชำระซึง่รบัรูเ้มือ่เกบ็เงนิได ้ธนาคารไดบ้นัทกึยกเลกิรายไดส้ำหรบัดอกเบีย้

จากเงนิใหส้นิเชือ่และลกูหนีท้ีธ่นาคารบนัทกึบญัชเีปน็รายไดแ้ลว้ออกจากบญัช ี เมือ่ลกูหนีเ้ปน็ลกูหนีท้ีค่า้งชำระเงนิตน้

หรือดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันครบกำหนดชำระเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยัง  

คงค้างครบถ้วนแล้ว 

 

4.15 รายได้จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 

รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แtท้จริง  

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ธนาคารบันทึกยกเลิกรายได้สำหรับดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อที่ธนาคาร

บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชี เมื่อลูกหนี้นั้นเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับ

จากวันครบกำหนดชำระเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารจะ

รับรู้รายได้เมื่อเก็บเงินได้และจะรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบ

ถ้วนแล้ว 

กลุ่มธนาคารรับรู้รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์ระยะยาวซึ่งเป็นสัญญาเช่าการเงินตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้

จริง (effective interest method) ตลอดอายุของสัญญาเช่า 

 

4.16 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

รายได้ดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า

สามเดือนนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระซึ่งรับรู้เมื่อเก็บเงินได้ เงินปันผลรับรู้เมื่อมีการประกาศจ่าย 

 

4.17 รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 

กลุ่มธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยสำหรับเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเมื่อรับชำระหนี้ โดยคำนวณจากเงินลงทุนคง

เหลือคูณด้วยอัตราผลตอบแทน (Yield) ที่คาดว่าจะได้รับตามสัญญาหรือตามข้อตกลงใหม่  

 

4.18 ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว 

 

4.19 การรับรู้ค่าใช้จ่ายและเงินปันผลจ่าย 

กลุ่มธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

ธนาคาร ในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล  

 

4.20 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามจำนวนภาษีที่จ่ายและตั้งค้างจ่ายสำหรับปี  
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4.21 กำไรต่อหุ้น 

กลุ่มธนาคารคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ

จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วและออกจำหน่ายในระหว่างปี อย่างไรก็ตาม กลุ่มธนาคารได้คำนวณกำไรต่อหุ้นลดลง

อย่างเต็มที่เพื่อการเปรียบเทียบ โดยนำกำไรสุทธิบวกค่าใช้จ่าย (สุทธิจากภาษีเงินได้) ที่กิจการสามารถประหยัดได้ 

หากมีการแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในปีนั้นหารด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนหุ้นสามัญ (รวมหุ้น

สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้น) 

 

4.22 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

กลุ่มธนาคารได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่กำหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุน  

สำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มธนาคาร และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มธนาคาร เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึก

เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 

กลุ่มธนาคารและพนักงานทุกคนที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ดังนี้ 

อายุงาน อัตราสมทบ (ร้อยละ) 

ไม่ครบ 5 ปี  5 

5 ปีขึ้นไป  10 

 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 

เงินชดเชยตามกฎหมาย 

พนักงานทุกคนจะได้รับเงินชดเชยเมื่อออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์นี้ได้ถูกพิจารณาเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ โดยมิได้จัดตั้ง

เป็นกองทุนตามนิยามของมาตรฐานฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” และแยกคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ (The Projected Unit Credit Method) เพื่อ

คำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดยการคำนวณนี้ได้ปฏิบัติ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งรวมถึง ประมาณการเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการขึ้นเงินเดือน 

อัตราการตาย อัตราคิดลด อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ  

กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในรายการกำไร (ขาดทุน)   

เบ็ดเสร็จอื่น 

ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ  

 

 



156 ธนาคารเกียรตินาคิน รายงานประจำปี 2554

ผลประโยชน์จากวันลาพักร้อนสะสม 

ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ผลประโยชน์จากวันลาพักร้อนสะสมของพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานเป็นหนี้สินในงบ

แสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

4.23 ตราสารอนุพันธ์ 

ธนาคารเข้าทำรายการเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหาร

ความเสี่ยง และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยบันทึกภาระจากตราสารอนุพันธ์เป็นรายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงิน 

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในรายงานกำไร

หรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย รับรู้จำนวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญา  

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง 

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ

สัญญาออปชั่นในบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดประเภทเป็นอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อค้า 

สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินวางประกันในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สำนักหัก

บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขาย  

ล่วงหน้าดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยปรับปรุงกับบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่า

ยุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับสัญญาออปชัน บริษัทบันทึกค่าสิทธิที่จ่าย (สถานะซื้อ) และค่าสิทธิที่ได้รับ 

(สถานะขาย) ณ วันทำการซื้อหรือขายสัญญาออปชันที่อ้างอิงกับดัชนี SET 50 ในบัญชีสินทรัพย์อนุพันธ์ทางการ  

เงินอื่น และบัญชีหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินอื่น ตามลำดับ บริษัทรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของค่าสิทธิดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาออปชันคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระ

ราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

 

5. การบริหารความเสี่ยง 

นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเกียรตินาคิน คือ การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อ

ให้การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในแต่ละธุรกิจและหน่วยงานภายในจะมีหน้าที่  

รับผิดชอบหลักในการเข้าใจความเสี่ยงและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ โดยอยู่ภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมของกลุ่มเกียรตินาคิน สายบริหารความเสี่ยงจะ

ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและสอบทานเพื่อให้แน่ใจว่าสายธุรกิจและหน่วยธุรกิจมีกลไกการบริหารและควบคุมความเสี่ยง

ที่เพียงพอ  

สนิทรพัยท์างการเงนิทีส่ำคญัทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบดว้ย เงนิสด รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง และเงินให้สินเชื่อ หนี้สินทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินประกอบด้วย เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินกู้ยืม  
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ความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments) ที่มีสาระสำคัญของธนาคาร มีดังต่อไปนี้ 

 

5.1 ความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit Risk) 

ความเสีย่งทางดา้นเครดติ คอืความเสีย่งทีล่กูคา้หรอืคูส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญาทำใหธ้นาคารเกดิความสญูเสยี

ทางการเงินได้ ธนาคารมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยมีการเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันในจำนวนที่เพียงพอ  

ที่จะครอบคลุมถึงความสูญเสียทางการเงินที่จะเกิดขึ้นได้ 

สำหรับสินทรัพย์ที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ความเสี่ยงทางด้านเครดิตนี้มีมูลค่าตามที่แสดงไว้ในงบ

แสดงฐานะการเงินหลังจากหักสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว (ดูหมายเหตุข้อ 7.9) ซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงสุดทางด้าน

เครดิต 

ธนาคารพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ เนื่องจากมีจำนวนลูกค้า

หรือคู่สัญญาเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ในหลายประเภทธุรกิจ 

ความเสี่ยงทางด้านเครดิตนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับเครื่องมือทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินด้วยในกรณีที่

ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เมื่อครบกำหนด 

ธนาคารมีความเสี่ยงทางด้านการให้เครดิต ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาของเครื่องมือทางการเงิน

นอกงบแสดงฐานะการเงิน อันได้แก่ สัญญาที่จะขยายวงเงินสินเชื่อ แสตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต และหนังสือ  

ค้ำประกันทางการเงิน ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวจะมีค่าเท่ากับมูลค่าตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ในเบื้องต้น ธนาคารได้ใช้

นโยบายและวิธีการในการพิจารณาการให้สินเชื่อประเภทนี้เช่นเดียวกับการให้สินเชื่อสำหรับรายการในงบแสดงฐานะ

การเงิน สำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั้น มูลค่าตาม

สัญญาไม่ได้แสดงถึงจำนวนความสูญเสียจากการให้สินเชื่อ ธนาคารควบคุมความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของเครื่อง

มือทางการเงินเหล่านี้ โดยมีขั้นตอนการอนุมัติวงเงิน และการติดตามที่รอบคอบรัดกุม 

กลุม่ธนาคารมนีโยบายทีจ่ะทำใหแ้นใ่จวา่ไดใ้หส้นิเชือ่ไปยงัลกูคา้ทีม่ปีระวตัสินิเชือ่อยูใ่นระดบัทีม่คีวามเหมาะสม 

คู่สัญญาในอนุพันธ์และรายการเงินสดได้เลือกที่จะทำรายการกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพความน่าเชื่อถืออยู่ใน

ระดับสูง และยังมีการกำหนดวงเงินของธุรกรรมให้สินเชื่อกับลูกค้าหรือสถาบันการเงินอย่างเหมาะสม 

การกระจุกตัวของความเสี่ยงจากการผิดสัญญาของเงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทอุตสาหกรรม สรุปได้ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

การเกษตรและเหมืองแร่ 22,056 752 22,056 752

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 4,034,858 2,916,701 4,034,858 2,916,701

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 23,263,128 20,607,465 23,263,128 20,607,465

การสาธารณูปโภคและบริการ 1,081,574 942,524 1,081,574 942,524

เงินให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย 1,538,483 1,653,395 1,538,483 1,653,395

เงินให้สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ 100,810,164 77,019,719 100,810,164 77,019,719

เงินให้สินเชื่อเพื่อสัญญาเช่าการเงิน 574,317 325,297 574,317 325,297

อื่นๆ 4,424,193 3,847,008 3,977,944 3,506,902

รวมเงินให้สินเชื่อ 135,748,773 107,312,861 135,302,524 106,972,755
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5.2 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ และความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง (Interest Rate Risk and Liquidity Risk) 

การจัดหาแหล่งเงินระยะยาวเพื่อให้มีความสมดุลกับการลงทุนหรือเงินให้กู้ระยะยาวเป็นนโยบายพื้นฐานของ

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร ในขณะเดียวกันการบริหารหนี้สินที่มีระยะเวลาที่เหมาะสมและ

ต้นทุนต่ำก็เป็นนโยบายพื้นฐานของธนาคารเช่นกัน ความสามารถในการจับคู่ดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ของทั้งสอง

ประการนัน้ยอ่มเปน็ไปไดย้าก เนือ่งจากธรุกรรมทางธรุกจิและความหลากหลายของแหลง่เงนิในอตัราดอกเบีย้ทีต่า่งกนั 

ธนาคารมีคณะกรรมการซึ่งมีการประชุมทุกสัปดาห์เพื่อดูแลความเสี่ยงทั้งสองประการให้เกิดความสมดุลสูงสุดด้วย

ต้นทุนที่เหมาะสม 

 

5.2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร โดยส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของ

อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด เงินให้สินเชื่อของธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และบางส่วนมีอัตราดอกเบี้ย

แบบลอยตัว โดยอ้างอิงอัตราเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำ (MLR) + หรืออัตราเงินเบิกเกินบัญชีขั้นต่ำ (MOR) + เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ จำแนกตามหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวสรุปได้ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

เงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 110,593,157 85,912,001 110,593,157 85,912,001

เงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 25,155,616 21,400,860 24,709,367 21,060,754

รวมเงินให้สินเชื่อ 135,748,773 107,312,861 135,302,524 106,972,755

ธนาคารและบริษัทย่อยได้สรุประยะเวลาครบกำหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์

และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังนี้ 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2554

0 - 3 

เดือน

3 - 12 

เดือน

1 - 5 ปี มากกว่า 

5 ปี

เงินให้

สนิเชื่อดอ้ย

คุณภาพ

ไม่มีภาระ

ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงินสุทธิ 14,323,268 - - - - 1,757,814 16,081,082

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 19,118,462 784,583 1,265,674 4,597,186 - 987,445 26,753,350

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 70,604 717,455 4,503,671 - -      - 5,291,730

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ - - - - - 77,518 77,518

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - - - - - 279,192 279,192

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - - - - - 33,168 33,168

เงินให้สินเชื่อ 30,862,422 22,053,575 73,729,251 4,361,252 4,742,273       - 135,748,773
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งบการเงินรวม

2554

0 - 3 

เดือน

3 - 12 

เดือน

1 - 5 ปี มากกว่า 

5 ปี

เงินให้

สนิเชื่อดอ้ย

คุณภาพ

ไม่มีภาระ

ดอกเบี้ย

รวม

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 32,122,763 25,802,273 10,584,735 - - 529,810 69,039,581

รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงินสุทธิ 2,522,854 1,169,400 1,511,000 - - 17,128 5,220,382

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 231,839 231,839

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 38,583,260 40,081,268 4,348,293 3,000,000 - - 86,012,821

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - - - - - 170,996 170,996

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

2553

0 - 3 

เดือน

3 - 12 

เดือน

1 - 5 ปี มากกว่า 

5 ปี

เงินให้

สนิเชื่อดอ้ย

คุณภาพ

ไม่มีภาระ

ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ 6,669,459 - - - - 1,242,687 7,912,146

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 1,618,707 243,418 3,605,140 5,846,807 - 978,484 12,292,556

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 105,992 56,597 6,248,856 287,164 - 1,193 6,699,802

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ - - - - - 78,070 78,070

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - - - - - 413,556 413,556

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - - - - - 140,780 140,780

เงินให้สินเชื่อ 26,307,829 17,247,662 55,890,918 2,892,122 4,974,330 - 107,312,861

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 29,556,822 27,428,037 18,898,860 - - 47,550 75,931,269

รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ 1,378,800 352,000 1,470,000 - - 1,142 3,201,942

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 282,604 282,604

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 9,883,499 13,982,576 11,441,777 - - - 35,307,852

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี - - - - - 16,135 16,135

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - - - - - 475,853 475,853
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

0 - 3 

เดือน

3 - 12 

เดือน

1 - 5 ปี มากกว่า 5 

ปี

เงินให้

สนิเชื่อดอ้ย

คุณภาพ

ไม่มีภาระ

ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ 13,808,410 - - - - 1,757,814 15,566,224

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 19,118,462 784,583 1,265,674 4,597,186 - 594,194 26,360,099

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 23 696,634 1,044,951 - - - 1,741,608

เงินให้สินเชื่อ 30,422,951 22,053,575 73,729,251 4,361,252 4,735,495 - 135,302,524

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 32,597,262 25,819,077 10,584,735 - - 529,810  69,530,884

รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ 2,551,344 1,169,400 1,511,000 - - 17,128 5,248,872

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 231,839 231,839

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 42,183,260 40,081,268 4,348,293 3,000,000 - - 89,612,821

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553

0 - 3 

เดือน

3 - 12 

เดือน

1 - 5 ปี มากกว่า 5 

ปี

เงินให้

สนิเชื่อดอ้ย

คุณภาพ

ไม่มีภาระ

ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ 6,413,307 - - - - 1,082,912 7,496,219

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 1,368,727 243,418 3,605,140 5,846,807 - 653,572 11,717,664

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 446 934 2,331,572 194,431 - 1,193 2,528,576

เงินให้สินเชื่อ 25,974,090 17,247,662 55,890,918 2,892,122 4,967,963 - 106,972,755

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 29,557,942 27,428,037 18,898,860 - - 47,550 75,932,389

รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ 1,494,838 352,000 1,470,000 - - 9,388 3,326,226

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 282,604 282,604

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 12,443,499 13,982,576 11,441,777 - - - 37,867,852
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ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีสาระสำคัญและหนี้สินทางการเงินที่

มีสาระสำคัญของธนาคาร รวมทั้งอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยและเงินปันผล สรุปได้ดังนี้ 

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลือ

ถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ยและ

เงินปันผล

อัตราเฉลี่ย 

ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีสาระสำคัญ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 16,970,900 716,762 4.22

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 19,902,387 398,165 2.00

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 5,509,293 740,478 13.44

เงินให้สินเชื่อ 125,728,633 9,440,980 7.51

168,111,213 11,296,385 6.72

หนี้สินทางการเงินที่มีสาระสำคัญ

เงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 75,136,971 2,251,066 3.00

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 71,538,931 2,275,614 3.18

146,675,902 4,526,680 3.09

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ยอดคงเหลือ

ถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ยและ

เงินปันผล

อัตราเฉลี่ย 

ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีสาระสำคัญ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7,821,844 91,688 1.17

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 13,248,655 470,913 3.55

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 6,984,433 669,856 9.59

เงินให้สินเชื่อ 97,913,791 7,534,797 7.70

125,968,723 8,767,254 6.96

หนี้สินทางการเงินที่มีสาระสำคัญ

เงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 74,740,959 1,806,101 2.42

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 33,649,441 830,496 2.47

108,390,400 2,636,597 2.43
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลือ

ถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ยและ

เงินปันผล

อัตราเฉลี่ย 

ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีสาระสำคัญ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 23,263,569 717,850 3.09

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 12,939,136 397,179 3.07

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 2,827,820 227,777 8.05

เงินให้สินเชื่อ 122,682,073 9,417,140 7.68

161,712,598 10,759,946 6.65

หนี้สินทางการเงินที่มีสาระสำคัญ

เงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 76,205,301 2,257,718 2.96

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 71,429,919 2,374,301 3.32

147,635,220 4,632,019 3.14

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ยอดคงเหลือ

ถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ยและ

เงินปันผล

อัตราเฉลี่ย 

ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีสาระสำคัญ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7,348,953 89,101 1.21

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 23,175,850 470,913 2.03

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 2,884,455 364,307 12.63

เงินให้สินเชื่อ 95,575,876 7,526,220 7.87

128,985,134 8,450,541 6.55

หนี้สินทางการเงินที่มีสาระสำคัญ

เงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 74,516,977 1,808,017 2.43

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 36,233,486 877,933 2.42

110,750,463 2,685,950 2.43

 

5.2.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถจ่ายหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึง

กำหนดเวลาเนื่องจากไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ที่มีเป็นเงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้

อย่างเพียงพอ หรือในกรณีที่สามารถทำได้ก็มีต้นทุนที่สูงมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินทุนของ

ธนาคาร ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
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ธนาคารมีนโยบายดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินในจำนวนที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและ  

เพียงพอสำหรับรองรับความต้องการเงินสดเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

โดยบริหารสภาพคล่องทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสม พิจารณา

โครงสร้างและพฤติกรรมการฝาก/ถอนเงินของลูกค้าและภาวะการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

กระแสเงินสดในแต่ละระยะเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับต้นทุนที่เหมาะสม  

ธนาคารใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อาทิ การวิเคราะห์ Liquidity 

Gap รวมถึงการปรับพฤติกรรม และ การวิเคราะห์ Liquidity ratio นอกเหนือจากการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ตามกฎหมายตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 

นอกจากนั้น ธนาคารยังได้มีการเตรียมความพร้อมและปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติสถาบัน

คุ้มครองเงินฝาก และเพื่อเพิ่มเครื่องมือในการบริหารจัดการสภาพคล่องและเพิ่มทางเลือกในการออมให้กับ

ลูกค้า โดยการออกผลิตภัณฑ์ประเภทตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการธนาคาร 

สินทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสำคัญ วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบกำหนดของสัญญา จำแนกได้ดังนี้ 

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2554

เมื่อทวงถาม น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 1 ปี

1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด 381,614 - - - 381,614

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 164,376 15,916,706 - - 16,081,082

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ - 20,672,679 6,080,671 - 26,753,350

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ - 38,021 5,196,995 56,714 5,291,730

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ - - 77,518 - 77,518

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 279,192 - - 279,192

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - 33,168 - - 33,168

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - 27,954 38,018,099 62,764,111 100,810,164

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - 60,968 513,349 - 574,317

เงินให้สินเชื่อ 1,821,813 2,626,538 17,222,275 12,693,666 34,364,292

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,367,803 39,655,226 67,108,907 75,514,491 184,646,427

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 11,951,044 35,237,708 21,850,829 - 69,039,581

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,011,507 1,368,975 1,839,900 - 5,220,382

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 231,839 - - - 231,839

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 21,430,950 54,525,531 10,056,340 - 86,012,821

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 170,996 - - 170,996

รวมหนี้สินทางการเงิน 35,625,340 91,303,210 33,747,069 - 160,675,619
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

2553

เมื่อทวงถาม น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 1 ปี

1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด 282,132 - - - 282,132

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,010,086 4,902,060 - - 7,912,146

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ - 2,821,051 9,471,505 - 12,292,556

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ - 2,682,133 3,917,666 100,003 6,699,802

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ - - 78,070 - 78,070

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 413,556 - - 413,556

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - 140,780 - - 140,780

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - 31,140 31,675,254 45,313,324 77,019,718

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - - 318,728 6,569 325,297

เงินให้สินเชื่อ 37,160 852,303 7,461,983 21,616,400 29,967,846

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 3,329,378 11,843,023 52,923,206 67,036,296 135,131,903

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 4,807,359 29,515,302 41,608,608 - 75,931,269

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,530 1,665,912 1,533,500 - 3,201,942

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 282,604 - - - 282,604

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 353 12,728,691 22,578,808 - 35,307,852

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี - 16,135 - - 16,135

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 475,853 - - 475,853

รวมหนี้สินทางการเงิน 5,092,846 44,401,893 65,720,916 - 115,215,655
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

เมื่อทวงถาม น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 1 ปี

1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด 380,384 - - - 380,384

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 638,875 14,927,349 - - 15,566,224

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ - 20,279,428 6,080,671 - 26,360,099

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ - - 1,741,608 - 1,741,608

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - 27,954 38,018,099 62,764,111 100,810,164

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - 60,968 513,349 - 574,317

เงินให้สินเชื่อ 1,821,813 2,187,067 17,215,497 12,693,666 33,918,043

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,841,072 37,482,766 63,569,224 75,457,777 179,350,839

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 12,425,543 35,254,512 21,850,829 - 69,530,884

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,011,507 1,397,465 1,839,900 - 5,248,872

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 231,839 - - - 231,839

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 21,430,950 58,125,531 10,056,340 - 89,612,821

รวมหนี้สินทางการเงิน 36,099,839 94,777,508 33,747,069 - 164,624,416

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553

เมื่อทวงถาม น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 1 ปี

1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด 280,882 - - - 280,882

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,594,159 4,902,060 - - 7,496,219

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ - 2,254,444 9,463,220 - 11,717,664

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ - - 2,528,576 - 2,528,576

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - 31,140 31,675,254 45,313,324 77,019,718

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - - 318,728 6,569 325,297

เงินให้สินเชื่อ 37,160 518,590 7,455,589 21,616,401 29,627,740

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,912,201 7,706,234 51,441,367 66,936,294 128,996,096

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 4,808,479 29,515,302 41,608,608 - 75,932,389

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10,776 1,781,950 1,533,500 - 3,326,226

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 282,604 - - - 282,604

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 353 15,288,691 22,578,808 - 37,867,852

รวมหนี้สินทางการเงิน 5,102,212 46,585,943 65,720,916 - 117,409,071
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5.3 ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรายได้ และ/หรือ มูลค่าส่วนของ

เจ้าของ จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมหรือมีสินทรัพย์หรือหนี้สินเป็นเงินสกุล

ต่างประเทศ 

สำหรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำเนื่องจากธนาคาร

มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบโดยตรงกับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไม่มีนัยสำคัญ 

 

5.4 ความเสี่ยงทางด้านราคาตราสารทุน 

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน หมายถึง ความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรายได้ และ/หรือ มูลค่าส่วนของ

เจ้าของเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน 

ธนาคารมีการประเมินศักยภาพของบริษัทที่ออกตราสารและมีนโยบายซื้อ/ขายตราสารทุนเพื่อการลงทุนใน

ระยะปานกลางจนถึงระยะยาวเป็นหลัก ธนาคารบริหารความเสี่ยงของราคาตราสารทุน ซึ่งมีเจตนาตั้งแต่แรกว่าจะถือ

ครองระยะยาว โดยการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนตามราคาตลาดประจำวัน และมี

การกำหนดระดับตัดขาดทุนเพื่อจำกัดผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 

5.5 มูลค่ายุติธรรม 

มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิไดจ้ดัทำโดยใชข้อ้มลูทีม่อียูใ่นตลาด และวธิกีารประเมนิราคาทีเ่หมาะสม

สำหรับแต่ละประเภทของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่าตามที่ปรากฏในงบการเงินและมูลค่ายุติธรรมสำหรับเครื่องมือ

ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังต่อไปนี้ 
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

2554 2553

ยอดคงเหลือ มูลค่ายุติธรรม ยอดคงเหลือ มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด 381,614 381,614 282,132 282,132

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 16,081,082 16,081,082 7,912,146 7,912,146

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 26,753,350 26,820,697 12,292,556 12,342,657

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 5,291,730 5,291,730 6,699,802 6,699,802

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 77,518 77,518 78,070 78,070

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 131,426,966 131,426,966 103,664,147 103,664,147

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 279,192 279,192 413,556 413,556

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 33,168 33,168 140,780 140,780

รวม 180,324,620 180,391,967 131,483,189 131,533,290

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 69,039,581 69,039,581 75,931,269 75,931,269

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5,220,382 5,220,382 3,201,942 3,201,942

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 231,839 231,839 282,604 282,604

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 86,012,821 86,065,361 35,307,852 35,327,903

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 90,294 90,294 16,135 16,135

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 170,996 170,996 475,853 475,853

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 872,048 872,048 453,762 453,762

รวม 161,637,961 161,690,501 115,669,417 115,689,468
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

ยอดคงเหลือ มูลค่ายุติธรรม ยอดคงเหลือ มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด 380,384 380,384 280,882 280,882

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 15,566,224 15,566,224 7,496,219 7,496,219

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 26,360,099 26,425,946 11,717,664 11,765,375

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 1,741,608 1,741,608 2,528,576 2,528,576

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 130,985,145 130,985,145 103,329,131 103,329,131

รวม 175,033,460 175,099,307 125,352,472 125,400,183

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 69,530,884 69,530,884 75,932,389 75,932,389

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5,248,872 5,248,872 3,326,226 3,326,226

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 231,839 231,839 282,604 282,604

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 89,612,821 89,665,489 37,867,852 37,887,947

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 892,917 892,917 460,908 460,908

รวม 165,517,333 165,570,001 117,869,979 117,890,074

วิธีการและข้อสมมติฐานที่ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ตามที่ได้เปิดเผยมีดังนี้ 

 

เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์) 

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์) ถือตามจำนวนเงินที่แสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสุทธิได้คำนวณตามวิธีการที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2 ยกเว้น

หลักทรัพย์หุ้นทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และหลักทรัพย์หุ้นทุนที่เป็นหลักทรัพย์  

จดทะเบียนซึ่งได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ และมีข้อผูกมัดในการถือครองตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แสดงตาม

ราคาทุน 

 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับรวมเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยเงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่

เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณคือ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับหักค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญตามบัญชี  

 

เงินรับฝาก 

มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน) 

มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน) ถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน  

 

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื้อ-ขายในตลาด หรือราคาทุน       

ตัดจำหน่าย 

 

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 

มูลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

มูลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

มูลค่ายุติธรรมของดอกเบี้ยค้างจ่ายถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

5.6 ตราสารอนุพันธ์ 

ธนาคารใชต้ราสารอนพุนัธเ์พือ่ปอ้งกนัความเสีย่ง ตราสารอนพุนัธท์ีใ่ชจ้ะรวมถงึสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้

และสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ซึ่งอาจเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเพื่อ

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร 

ธนาคารได้มีการควบคุมความเสี่ยงในการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาโดยการกำหนดและควบคุมวงเงินการทำ 

ธุรกรรมเช่นเดียวกับนโยบายการให้สินเชื่อปกติ 
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มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

ภาระตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมสุทธิ

ของตราสารอนุพันธ์ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 14,005.00 2,000.00 - 16,005.00 (46.20)

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 299.79 1,387.97 390.88 2,078.64 (27.06)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553

ภาระตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมสุทธิ

ของตราสารอนุพันธ์ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 10.40 - - 10.40 0.01

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - 2,000.00  - 2,000.00 (8.28)

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - 2,265.79 798.52 3,064.31 298.18

5.7 การดำรงเงินกองทุน 

ธนาคารต้องดำรงเงินกองทุนตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่ง

ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องดำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์และภาระผูกพันไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ 8.5 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์และภาระผูกพันดังกล่าว 

และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกินเงินกองทุนชั้นที่ 1 

เงินกองทุนตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังต่อไปนี้ 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

เงินกองทุนชั้นที่ 1

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 6,343,289 5,658,258

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 3,715,267 3,062,445

เงินสำรองตามกฎหมาย 722,846 722,846

เงินสำรองทั่วไป 380 380

กำไรสะสมที่คงเหลือจากการจัดสรร 10,498,780 8,607,086

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 21,280,562 18,051,015

เงินกองทุนชั้นที่ 2

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติ 978,903 738,832

ส่วนเกินกว่าทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขาย 25,138 39,503

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 1,004,041 778,335

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 22,284,603 18,829,350
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 อัตราส่วนการดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง คำนวณตามหลักเกณฑ์

ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดังนี้  

 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

อัตราส่วน

เงินกองทุน

ของธนาคาร

อัตราขั้นต่ำ

ตามข้อกำหนด

ของ ธปท.

อัตราส่วน

เงินกองทุน

ของธนาคาร

อัตราขั้นต่ำ

ตามข้อกำหนด

ของ ธปท.

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 14.70% 4.25% 14.55% 4.25%

เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 15.40% 8.50% 15.18% 8.50%

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ 

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : Website ของธนาคาร www.kiatnakin.co.th 

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล  : ภายในเดือนเมษายน 2555  

ข้อมูล ณ วันที่  : 31 ธันวาคม 2554 

 

6. ประมาณการและข้อสมมติฐาน 

เพื่อให้การจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อ

สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ฝ่าย

บริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ในงบการเงิน ดังนี้ 

6.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

6.1.1 เงินให้สินเชื่อ 

ธนาคารถือปฏิบัติในการจัดชั้นหนี้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้สินเชื่อ ตามข้อกำหนด

ของประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 และตามการประเมินผลของฝ่ายบริหาร

เกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากยอดเงินให้สินเชื่อที่คงค้างอยู่ ณ วันสิ้นงวด การจัดชั้นหนี้พิจารณา

จากระยะเวลาที่ค้างชำระและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ส่วนมูลค่าหลักประกันที่ใช้ขึ้นกับ

ประเภทของหลักประกัน โดยธนาคารมีการประเมินราคาทุก 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับเงินให้กู้ยืมในอัตราร้อยละ 100 สำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้

ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่

คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะจำหน่ายหลัก

ประกันได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับลูกหนี้ชั้นปกติและชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 

ธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ของมูลหนี้หลังหักหลักประกัน  
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6.1.2 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 

ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เช่าซื้อโดยวิธีกันเงินสำรองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective 

Approach) โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคำนวณจากค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะ

ผิดนัดชำระหนี้ (Probability of default) และร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้

ต่อยอดหนี้ (Loss given default) นอกจากนั้น ธนาคารได้มีการปรับปรุงผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต

ดว้ยปจัจยัทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ความสามารถในการชำระหนี ้เชน่ อตัราผลขาดทนุทีเ่พิม่ขึน้จากการขายทรพัยส์นิ

ที่ยึด 

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มเติม โดย

พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากส่วนต่างระหว่างยอดลูกหนี้คงค้างกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาด

ว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกันตาม

เกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 

2551 โดยธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อในอัตราร้อยละ 100 สำหรับ

ส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะ

เวลาที่คาดว่าจะจำหน่ายหลักประกันได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับลูกหนี้ชั้น

ปกติและชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ของมูลหนี้

หลังหักหลักประกัน 

 

6.1.3 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละราย ประกอบกับการพิจารณาตามกฎเกณฑ์ตาม

ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 

ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 ตามลำดับ ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณา

ความเสี่ยงและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เมื่อหนี้นั้น

มีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ลูกหนี้จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนไม่ครบจำนวน ทั้งนี้ บริษัท

ย่อยจัดชั้นหนี้และตั้งสำรองตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง 

1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทย่อย

ได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว 

2) มูลหนี้ที่บริษัทย่อยได้ทำสัญญาปลดหนี้ให้ 

 

 



173

ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะ

ดังนี้  

1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา และลูกหนี้อื่นท่ีมีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้ 

2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย

ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 

3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและ

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด 

ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้า

ลักษณะตาม ข) 

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจำนวน  

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มหรือลดลง บริษัทย่อยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือโอนกลับค่าใช้จ่ายใน

แต่ละงวดบัญชี 

 

6.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจาก

การจำหน่ายหลักประกันซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระหรือตีราคาโดยผู้ประเมินภายในของธนาคาร ตามเกณฑ์

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และปรับลดด้วยอัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี โดยคาดว่าจะจำหน่ายหลัก

ประกันได้ภายใน 4-5 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินมูลค่าตามสัญญาเดิม มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวประมาณการขึ้นจากข้อมูลที่

มีอยู่ในปัจจุบัน การประมาณและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งอาจไม่เป็นตัวแทนที่แท้จริงของจำนวนที่

สามารถจะเรียกเก็บได้ในที่สุด เนื่องจากมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดมูลค่า

ยุติธรรม  

สำหรับบริษัทย่อยที่เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในสิทธิเรียกร้อง มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่ได้มี

การปรับโครงสร้างหนี้ คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต (อัตราดอกเบี้ยตาม

สัญญาใหม่) ส่วนที่ยังไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้ มูลค่ายุติธรรมคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า

จะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกันซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระหรือตีราคาโดยผู้ประเมินภายในของธนาคาร 

ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และปรับลดด้วยอัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี โดยคาดว่าจะ

จำหน่ายหลักประกันได้ในประมาณ 4-5 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินมูลค่าตามสัญญา 

สำหรับกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิ

เรียกร้องคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกันซึ่งประเมินราคา

โดยผู้ประเมินอิสระหรือตีราคาโดยผู้ประเมินภายในของธนาคาร ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดและ

ปรับลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ โดยคาดว่าจะจำหน่ายหลักประกันได้ภายใน 2.4 - 8.4 ปี แต่ทั้งนี้ต้อง

ไม่เกินมูลค่าตามสัญญา 
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6.3 การวัดมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คำนวณจากราคาประเมินที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระ

หรือตีราคาโดยผู้ประเมินภายในของธนาคาร ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และปรับลดราคาประเมินตามระยะ

เวลาการถือครอง มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวประมาณการขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน การประมาณการและการตั้งข้อ

สมมติฐานหลายประการซึ่งอาจไม่เป็นตัวแทนที่แท้จริงของจำนวนที่สามารถจะเรียกเก็บได้ในที่สุดเนื่องจากมีความ  

ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม 

 

6.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

มูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์ คำนวณจากราคาประเมินที่ประเมินราคาโดย  

ผู้ประเมินอิสระหรือตีราคาโดยผู้ประเมินภายในของธนาคารทุกปี หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย และ

พิจารณาปรับลดราคาประเมินตามระยะเวลาการถือครอง  

ธนาคารบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของรถยึดในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่ารถยึด 

สำหรับกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินรอการ

ขาย คำนวณจากราคาประเมินที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระหรือตีราคาโดยผู้ประเมินภายในของธนาคารทุกปี 

หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย และปรับลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ โดยคาดว่าจะจำหน่าย

ได้ภายใน 2.4 ปี 

 

7. ข้อมูลเพิ่มเติม 

7.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดของรายการองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม มีดังนี้ 

 
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้โอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ 1,797 3,078 1,468 2,535 

โอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเป็นเงินให้สินเชื่อ 560 455 560 455

ส่วนเกินกว่าทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเพิ่มขึ้น (ลดลง) (72) (88) (12) 33

ส่วนเกินกว่าทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (18) 405 (23) 396
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7.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ-ในประเทศ (สินทรัพย์) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2554 2553

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1,300,445 8,700,000 10,000,445 673,603 - 673,603

ธนาคารพาณิชย์ 1,347,545 3,300,000 4,647,545 2,338,033 4,900,000 7,238,033

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 1,000,000 1,000,000 - - -

สถาบันการเงินอื่น 450,000 - 450,000 - - -

รวม 3,097,990 13,000,000 16,097,990 3,011,636 4,900,000 7,911,636

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - 942 942 - 2,060 2,060

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,850) (10,000) (17,850) (1,550) - (1,550)

รวม 3,090,140 12,990,942 16,081,082 3,010,086 4,902,060 7,912,146

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1,300,445 8,700,000 10,000,445 673,603 - 673,603

ธนาคารพาณิชย์ 697,687 3,300,000 3,997,687 1,767,106 4,900,000 6,667,106

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 1,000,000 1,000,000 -  - -

สถาบันการเงินอื่น 585,000 - 585,000 155,000  - 155,000

รวม 2,583,132 13,000,000 15,583,132 2,595,709 4,900,000 7,495,709

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - 942 942 - 2,060 2,060

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,850) (10,000) (17,850) (1,550) - (1,550)

รวม 2,575,282 12,990,942 15,566,224 2,594,159 4,902,060 7,496,219
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7.3 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง 

ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบาท

ประเภทความเสี่ยง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

มูลค่ายุติธรรม จำนวนเงิน

ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม จำนวนเงิน

ตามสัญญาสินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

 อัตราแลกเปลี่ยน - 701 2,078,644 278,853 42 3,074,710

รวม - 701 2,078,644 278,853 42 3,074,710

7.4 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 

7.4.1 การจัดประเภทเงินทุนในหลักทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเพื่อค้า

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 302,505 299,451 - -

รวม 302,505 299,451 - -

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 23,744,224 8,384,354 23,670,929 8,134,374

ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2,096,322 2,929,718 2,096,322 2,929,718

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 589,045 642,695 579,869 642,299

รวม 26,429,591 11,956,767 26,347,120 11,706,391

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 47,016 63,639 13,756 12,053

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (25,762) (27,301) (777) (780)

รวม 21,254 36,338 12,979 11,273

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 26,753,350 12,292,556 26,360,099 11,717,664
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7.4.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้นมีดังนี้ 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภทธุรกิจ

2554

เงินลงทุนคงเหลือ

บาท

สัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ

บริษัทอื่น

บริษัท บีทีเอ็มยู ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจเช่าการเงิน 3,085,200 10.00

บริษัท อรรถกร จำกัด ธุรกิจเช่าซื้อ  - 10.00

บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด* ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 80.58

กองทุน (ไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย)

กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวี 5** ธุรกิจลงทุนในตราสารหนี้

และตราสารทุน 50,000,000 38.81

กองทุนเปิดเคเค ตราสารหนี้ 6 เดือน 4/11 ** ธุรกิจลงทุนในตราสารหนี้ 45,000,000 32.37

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภทธุรกิจ

2553

เงินลงทุนคงเหลือ

บาท

สัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ

บริษัทอื่น

บริษัท บีทีเอ็มยู ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจเช่าการเงิน 3,085,200 10.00

บริษัท อรรถกร จำกัด ธุรกิจเช่าซื้อ  - 10.00

บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด* ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 80.58

กองทุน (ไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย)

กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวี 5** ธุรกิจลงทุนในตราสารหนี้

และตราสารทุน 50,000,000 46.49
 
* งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด ซึ่งธนาคารถือหุ้นร้อยละ 80.58 เนื่องจากธนาคารได้รับโอน
หุ้นสามัญมาจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้และธนาคารมีความตั้งใจถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และไม่มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ งบการเงินที่ยังไม่ได้
ตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด มียอดสินทรัพย์รวมจำนวน 1,323.34 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553 : 1,446.88 ล้านบาท) ยอดหนี้สิน
รวมจำนวน 908.30 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553 : 1,237.70 ล้านบาท) และมีส่วนของเจ้าของจำนวน 415.04 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553 : 209.08 ล้านบาท ) 
** ธนาคารไม่มีอำนาจในการควบคุมการดำเนินงาน จึงไม่ได้รวมในการจัดทำงบการเงินรวม 
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7.5.1 การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 (Closing Date) ธนาคารได้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมบางกอก 

แคปปิตอล (Bangkok Capital Fund) และกองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล (Gamma Capital Fund) โดยมูลค่า

รวมของเงินลงทุนตามสัญญาซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน 4,210.88 ล้านบาท โดยธนาคารชำระเงิน

จำนวน 3,769.79 ล้านบาท ให้แก่ผู้ขายและฝากไว้ในบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา Escrow Account 

จำนวน 441.09 ล้านบาท เพื่อรองรับการปรับปรุงรายการมูลค่าสินทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนรวมแกมม่า 

แคปปิตอล และกองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล จากสัญญาซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่อครบกำหนด 30 

วันนับจาก Closing Date ธนาคารต้องจ่ายชำระเงินเป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของราคาซื้อหรือเป็นจำนวนเงิน 

220.54 ลา้นบาท และเมือ่ครบกำหนด 90 วนั นบัจาก Closing Date ธนาคารตอ้งจา่ยชำระอกีเปน็จำนวนรอ้ยละ 

5 ของราคาซื้อ หรือเป็นจำนวนเงิน 220.54 ล้านบาท โดยโอนเงินจาก Escrow Account ไปยังบัญชีของผู้ขาย 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ซึ่งครบกำหนด 30 วันนับจาก Closing Date ธนาคารได้โอนเงินจาก 

Escrow Account ไปยังบัญชีของผู้ขาย เป็นจำนวน 186.37 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ซึ่งครบ

กำหนด 90 วันนับจาก Closing Date ธนาคารได้มีการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์บางรายการของกองทุนรวมดัง

กล่าว ทำให้ธนาคารได้โอนเงินจาก Escrow Account ไปยังบัญชีของผู้ขาย จำนวน 207.63 ล้านบาท และ

ธนาคารได้รับเงินคืนจาก Escrow Account เป็นจำนวน 47.08 ล้านบาท และ Escrow Account ได้มีการปิด

บัญชีแล้ว 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ธนาคารได้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล จำนวน 

180,587 หน่วย และ กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล จำนวน 206,142 หน่วย ให้แก่บุคคลอื่น ในราคารวม 20 

ล้านบาท ราคาทุนรวมเท่ากับ 19.78 ล้านบาท ทำให้ราคาซื้อสุทธิคงเหลือเท่ากับ 4,144.01 ล้านบาท และมี

สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเท่ากับร้อยละ 95.72 และร้อยละ 94.03 ตามลำดับ 

ณ วันที่ 22 มีนาคม 2553 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมแต่ละรายการของสินทรัพย์และหนี้สินที่

ระบุได้ของกองทุนดังกล่าว มีดังนี้ 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

กองทุนรวม

บางกอก แคปปิตอล

กองทุนรวม

แกมม่า แคปปิตอล

รวม

สินทรัพย์
เงินฝากสถาบันการเงิน 37,749 43,621 81,370
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ - 613 613
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 1,886,961 947,944 2,834,905
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 669,200 593,338 1,262,538
อื่นๆ 13,829 10,718 24,547

2,607,739 1,596,234 4,203,973

หนี้สิน 19,005 17,544 36,549
สินทรัพย์สุทธิ 2,588,734 1,578,690 4,167,424
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน 4,144,023
ส่วนเกินของส่วนได้เสียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ

ของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้สูงกว่าต้นทุน 23,401



181

ธนาคารรับรู้ส่วนเกินของส่วนได้เสียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้สูงกว่าต้นทุนที่เกิด

จากการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ได้มาไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่นในงบการเงินรวม (ดูหมายเหตุข้อ 7.42) 

 

7.5.2 การซื้อเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ธนาคารได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด (“บลจ.นครหลวงไทย”) ร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 234 ล้านบาท จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (“กบข.”) ตามที่ได้รับอนุมัติจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ธนาคารได้ชำระราคาและรับโอนหุ้นของ บลจ.นครหลวงไทย จาก กบข. 

เรียบร้อยแล้ว โดยธนาคารและกบข. เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ ร้อยละ 40 ตามลำดับ นอกจากนี้

ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ บลจ.นครหลวงไทย เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน 

จำกัด ต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว 

ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมแต่ละรายการของสินทรัพย์และหนี้สิน

ที่ระบุได้ของบริษัทดังกล่าว มีดังนี้ 

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

มูลค่าตามบัญชีและ

มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์

เงินสด 6

เงินฝากสถาบันการเงิน 16,810

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 139,340

อุปกรณ์สุทธิ 6,930

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 9,334

สินทรัพย์อื่น 10,669

 รวม 183,089

หนี้สิน 5,160

สินทรัพย์สุทธิ 177,929

ค่าความนิยม 56,071

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้น  234,000
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7.5.3 การลดทุนในกองทุนรวมซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

เนื่องด้วยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะ

กรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2553 กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุน (“บริษัทจัดการ”) ได้มาซึ่ง

ทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2549 เนื่องจากการรับ

ชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจากการเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุด หรือจากการซื้อในการขายทอดตลาด ให้บริษัท

จัดการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาดังกล่าวภายในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และกำหนดการลดทุนโดยชำระคืนเป็นทรัพย์

สินอื่นที่มิใช่เงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้บริษัทจัดการดำเนินการเมื่อได้รับมติเอกฉันท์ของผู้ถือหน่วย

ลงทุนทุกรายแล้ว โดยบริษัทจัดการต้องลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและโอนทรัพย์สินหรือจัดส่ง

เงิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ได้รับมติ 

เนื่องจากบริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาดังกล่าวภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จึง

ดำเนินการลดทุนโดยชำระคืนเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงิน (Pay in kind) แก่ธนาคารและชำระคืนเป็นเงินบางส่วน

แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น ซึ่งได้รับมติเอกฉันท์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว 

ในระหว่างปี 2553 ธนาคารได้รับชำระคืนเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงิน (Pay in kind) สำหรับการลดทุนใน

กองทุนรวมทั้ง 6 กอง (“กองทุน”) ได้แก่ กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 กองทุน

รวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่า 

แคปปิตอล รวมเป็นมูลค่าทรัพย์สินรอการขายจำนวน 1,206.19 ล้านบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำนวน 

6.36 ล้านบาท เกิดขาดทุนจากการลดทุนจำนวน 62.07 ล้านบาท และกำไรรอรับรู้จากการลดทุนจำนวน 

100.22 ล้านบาท ซึ่งธนาคารจะรับรู้เมื่อขายทรัพย์ที่รับโอนมาได้ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารได้รับชำระคืนเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงินสด (Pay in 

kind) สำหรับการลดทุนในกองทุนรวมทั้ง 5 กอง ได้แก่ กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 กองทุนรวมเอเชีย  

รีคอฟเวอรี่ 3 กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล 

รวมเป็นมูลค่าทรัพย์สินรอการขายจำนวน 333.52 ล้านบาท เกิดขาดทุนจากการลดทุนจำนวน 4.05 ล้านบาท 

และกำไรรอรับรู้จากการลดทุนจำนวน 58.11 ล้านบาท ซึ่งธนาคารจะรับรู้เมื่อขายทรัพย์ที่รับโอนมาได้ 

 

 



183

7.6 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 รายละเอียดเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง ซึ่งประมูลจากองค์การเพื่อการ

ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) กรมบังคับคดี และรับซื้อจากบริษัทอื่น มีดังนี้ 
หน่วย : พันบาท

วันที่รับซื้อ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

จำนวนราย

ของลูกหนี้

ยอดรวมของมูลหน้ี

คงค้างตามสัญญาเดิม

และตามสัญญาที่ตกลงใหม่

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

กลุ่มประมูลจาก ปรส.

30 กันยายน 2542 324 2,293,344 287,393 176,223

15 ธันวาคม 2542 165 458,459 12,212 12,510

กลุ่มที่รับซื้อ

มกราคม 2552 - ธันวาคม 2554 8 498,922 420,276 439,646

เงินลงทุนในสินเชื่อเช่าซื้อรับซื้อจากบริษัท

นครหลวงสุราษฎร์สิสซิ่ง จำกัด 3 24 24 23

ประมูลจากกรมบังคับคดี 1,333 12,392,344 1,393,187 1,113,206

รวม 1,833 15,643,093 2,113,092 1,741,608

บริษัทย่อยที่เป็นกองทุน 3,257 58,663,054 2,700,850 3,550,122

5,090 74,306,147 4,813,942 5,291,730

หน่วย : พันบาท

วันที่รับซื้อ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553

จำนวนราย

ของลูกหนี้

ยอดรวมของมูลหน้ี

คงค้างตามสัญญาเดิม

และตามสัญญาที่ตกลงใหม่

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

กลุ่มประมูลจาก ปรส.

30 กันยายน 2542 335 2,353,192 327,082 211,507

15 ธันวาคม 2542 174 475,309 15,265 14,465

กลุ่มที่รับซื้อ

มกราคม 2552 - ธันวาคม 2553 10 1,992,701 889,614 931,052

เงินลงทุนในสินเชื่อเช่าซื้อรับซื้อจากบริษัท

นครหลวงสุราษฎร์สิสซิ่ง จำกัด 43  1,536 1,543 944

ประมูลจากกรมบังคับคดี 1,383 12,799,670 1,605,240 1,370,608

รวม 1,945 17,622,408 2,838,744 2,528,576

บริษัทย่อยที่เป็นกองทุน 3,539 61,581,850 3,276,382 4,171,226

5,484 79,204,258 6,115,126 6,699,802
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7.7 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 

7.7.1 จำแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

เงินให้สินเชื่อ

  เงินเบิกเกินบัญชี 596,113 493,291 596,113 493,291

  เงินให้กู้ยืม 33,246,365 28,926,072 33,246,365 28,926,072

 ตั๋วเงิน 78,920 218,000 78,920 218,000

  ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 117,355,791 89,182,546 117,355,791 89,182,546

  ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 645,118 365,226 645,118 365,226

 หัก   รายได้รอตัดบัญชี (16,619,783) (12,212,380) (16,619,783) (12,212,380)

  รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 135,302,524 106,972,755 135,302,524 106,972,755

 บวก  ดอกเบี้ยค้างรับ 795,848 584,928 795,848 584,928

  รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวก

  ดอกเบี้ยค้างรับ 136,098,372 107,557,683 136,098,372 107,557,683

 หัก   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  1. เงินสำรองขั้นต่ำตามเกณฑ์ ธปท.

    - รายสินเชื่อ (Individual Approach) (1,007,756) (1,193,459) (1,007,756) (1,193,459)

    - รายกลุ่ม (Collective Approach) (2,098,668) (1,694,651) (2,098,668) (1,694,651)

  2. เงินสำรองส่วนเกิน (2,006,070) (1,338,791) (2,006,070) (1,338,791)

 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (733) (1,651) (733) (1,651)

 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 130,985,145 103,329,131 130,985,145 103,329,131

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

  เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 439,331 333,739 - -

  ลูกหนี้อื่น 6,918 6,367 - -

  รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 446,249 340,106 - -

 บวก  ดอกเบี้ยค้างรับ 2,350 1,402 - -

 หัก   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,778) (6,492) - -

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 441,821 335,016 - -

รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 131,426,966 103,664,147 130,985,145 103,329,131

 

รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่า

ใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ 
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7.7.2 จำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

เงินบาท - ในประเทศ 135,748,773 107,312,861 135,302,524 106,972,755

รวมเงินให้สินเชื่อ 135,748,773 107,312,861 135,302,524 106,972,755

 

7.7.3 จำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

2554

ปกติ กล่าวถึง

เป็นพิเศษ

ต่ำกว่า

มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 19,516 2,540  -  -  - 22,056

อุตสาหกรรมการผลิต

 และการพาณิชย์ 3,773,684 40,249 10,679 25,176 185,070 4,034,858

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 และการก่อสร้าง 19,728,435 653,606 648,042 151,196 2,081,849 23,263,128

การสาธารณูปโภคและบริการ 881,453 16,662 5,734 51,849 125,876 1,081,574

เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย 1,176,505 96,955 57,521 84,892 122,610 1,538,483

เงินให้กู้ยืมเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ 90,675,749 9,125,005 478,745 377,331 153,334 100,810,164

เงินให้กู้ยืมเพื่อสัญญาเช่าการเงิน 564,164 1,542  -  - 8,611 574,317

อื่นๆ 4,003,033 247,402 54,191 62,826 56,741 4,424,193

รวมเงินให้สินเชื่อ 120,822,539 10,183,961 1,254,912 753,270 2,734,091 135,748,773

ดอกเบี้ยค้างรับ 646,290 151,810  -  - 98 798,198

รวม 121,468,829 10,335,771 1,254,912 753,270 2,734,189 136,546,971
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

2553

ปกติ กล่าวถึง

เป็นพิเศษ

ต่ำกว่า

มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 752  -  -  -  - 752

อุตสาหกรรมการผลิต

 และการพาณิชย์ 2,584,538 25,221 41,232 32,169 233,541 2,916,701

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 และการก่อสร้าง 16,645,531 633,094 535,502 520,815 2,272,523 20,607,465

การสาธารณูปโภคและบริการ 800,277  - 17,568 81,483 43,196 942,524

เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย 1,383,420 96,743 36,447 12,793 123,992 1,653,395

เงินให้กู้ยืมเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ 69,102,482 7,054,705 426,063 309,496 126,973 77,019,719

เงินให้กู้ยืมเพื่อสัญญาเช่าการเงิน 316,686  -  -  - 8,611 325,297

อื่นๆ 3,524,316 170,766 49,991 50,388 51,547 3,847,008

รวมเงินให้สินเชื่อ 94,358,002 7,980,529 1,106,803 1,007,144 2,860,383 107,312,861

ดอกเบี้ยค้างรับ 461,478 124,754  -  - 98 586,330

รวม 94,819,480 8,105,283 1,106,803 1,007,144 2,860,481 107,899,191

 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

ปกติ กล่าวถึง

เป็นพิเศษ

ต่ำกว่า

มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 19,516 2,540  -  -  - 22,056

อุตสาหกรรมการผลิต

 และการพาณิชย์ 3,773,684 40,249 10,679 25,176 185,070 4,034,858

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 และการก่อสร้าง 19,728,435 653,606 648,042 151,196 2,081,849 23,263,128

การสาธารณูปโภคและบริการ 881,453 16,662 5,734 51,849 125,876 1,081,574

เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย 1,176,505 96,955 57,521 84,892 122,610 1,538,483

เงินให้กู้ยืมเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ 90,675,749 9,125,005 478,745 377,331 153,334 100,810,164

เงินให้กู้ยืมเพื่อสัญญาเช่าการเงิน 564,164 1,542  -  - 8,611 574,317

อื่นๆ 3,563,562 247,402 54,191 62,826 49,963 3,977,944

รวมเงินให้สินเชื่อ 120,383,068 10,183,961 1,254,912 753,270 2,727,313 135,302,524

ดอกเบี้ยค้างรับ 644,038 151,810  -  -  - 795,848

รวม 121,027,106 10,335,771 1,254,912 753,270 2,727,313 136,098,372
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553

ปกติ กล่าวถึง

เป็นพิเศษ

ต่ำกว่า

มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 752  -  -  -  - 752

อุตสาหกรรมการผลิต

 และการพาณิชย์ 2,584,538 25,221 41,232 32,169 233,541 2,916,701

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 และการก่อสร้าง 16,645,531 633,094 535,502 520,815 2,272,523 20,607,465

การสาธารณูปโภคและบริการ 800,277  - 17,568 81,483 43,196 942,524

เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย 1,383,420 96,743 36,447 12,793 123,992 1,653,395

เงินให้กู้ยืมเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ 69,102,482 7,054,705 426,063 309,496 126,973 77,019,719

เงินให้กู้ยืมเพื่อสัญญาเช่าการเงิน 316,686  -  -  - 8,611 325,297

อื่นๆ 3,190,577 170,766 49,991 50,388 45,180 3,506,902

รวมเงินให้สินเชื่อ 94,024,263 7,980,529 1,106,803 1,007,144 2,854,016 106,972,755

ดอกเบี้ยค้างรับ 460,174 124,754  -  -  - 584,928

รวม 94,484,437 8,105,283 1,106,803 1,007,144 2,854,016 107,557,683
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7.7.4 การจัดชั้นเงินให้สินเชื่อและการกันสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  

หน่วย : พันบาท

การจัดชั้นหนี้

งบการเงินรวม

2554

เงินให้สินเชื่อ

และดอกเบี้ย

ค้างรับ

มูลหนี้หลังหัก

หลักประกัน/

มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแส

เงินสด

การกัน

สำรอง

(ร้อยละ)

มูลค่าที่

ธนาคารตั้ง

การกัน

สำรอง

ตามเกณฑ์

ธปท. 

(ร้อยละ)

มูลค่าสำรอง

ที่กันเพิ่ม (ลด)

ตามเกณฑ์ 

ธปท.*

รวมมูลค่า

สำรองทั้งสิ้น

ที่ต้องตั้ง

ตามเกณฑ์ 

ธปท.

ลูกหนี้ปกติ

เงินให้กู้ 30,348,006 5,429,583 1.00 54,265 1.00                  - 54,265

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

- รถใหม่ 50,912,853 50,737,149 1.00 507,371 1.00                  - 507,371

- รถเก่า 40,207,970 39,938,599 1.00 399,386 1.00                  - 399,386

ลูกหนี้ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ

เงินให้กู้ 1,070,043 204,949 2.00 4,099 2.00                  - 4,099

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

- รถใหม่ 3,278,758 3,244,890 4.19 135,961 2.00 (71,064) 64,897

- รถเก่า 5,986,970 5,880,115 6.09 358,099 2.00 (240,497) 117,602

ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน

เงินให้กู้ 776,167 106,961 100.00 106,961 100.00                  - 106,961

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

- รถใหม่ 132,862 132,862 22.17 29,456 100.00 103,406 132,862

- รถเก่า 345,883 345,883 21.40 74,019 100.00 271,864 345,883

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย

เงินให้กู้ 375,939 139,653 100.00 138,433 100.00                  - 138,433

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

- รถใหม่ 99,589 99,589 22.17 22,079 100.00 77,510 99,589

- รถเก่า 277,742 277,742 21.40 59,437 100.00 218,305 277,742

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,734,189 864,209 100.00 864,112 100.00                  - 864,112

รวมเงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ยค้างรับ 136,546,971 107,402,184 2,753,678 359,524 3,113,202

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้ง
เพิ่มสำหรับลูกหนี้บางราย 1,582,970                  - 1,582,970

สำรองทั่วไป 423,100                  - 423,100

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจาก
การปรับโครงสร้างหนี้ 733                  - 733

รวม 4,760,481 359,524 5,120,005
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หน่วย : พันบาท

การจัดชั้นหนี้

งบการเงินรวม

2553

เงินให้สินเชื่อ

และดอกเบี้ย

ค้างรับ

มูลหนี้หลังหัก

หลักประกัน/

มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแส

เงินสด

การกัน

สำรอง

(ร้อยละ)

มูลค่าที่

ธนาคารตั้ง

การกัน

สำรอง

ตามเกณฑ์

ธปท. 

(ร้อยละ)

มูลค่าสำรอง

ที่กันเพิ่ม (ลด)

ตามเกณฑ์ 

ธปท.*

รวมมูลค่า

สำรองทั้งสิ้น

ที่ต้องตั้ง

ตามเกณฑ์ 

ธปท.

ลูกหนี้ปกติ

เงินให้กู้ 25,400,049 4,625,712 1.00 46,227 1.00  - 46,227

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

- รถใหม่ 41,034,474 40,901,972 1.00 409,020 1.00  - 409,020

- รถเก่า 28,384,957 28,200,509 1.00 282,005 1.00  - 282,005

ลูกหนี้ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ

เงินให้กู้ 941,294 277,451 2.00 5,549 2.00  - 5,549

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

- รถใหม่ 3,002,154 2,967,229 2.57 76,258 2.00 (16,913) 59,345

- รถเก่า 4,161,835 4,087,476 2.94 120,172 2.00 (38,422) 81,750

ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน

เงินให้กู้ 680,740 193,510 100.00 193,510 100.00  - 193,510

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

- รถใหม่ 173,120 173,120 11.84 20,497 100.00 152,623 173,120

- รถเก่า 252,943 252,943 9.59 24,257 100.00 228,686 252,943

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย

เงินให้กู้ 697,648 169,348 100.00 168,128 100.00  - 168,128

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

- รถใหม่ 109,801 109,801 11.84 13,000 100.00 96,801 109,801

- รถเก่า 199,695 199,694 9.59 19,151 100.00 180,543 199,694

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,860,481 913,510 100.00 913,510 100.00  - 913,510

รวมเงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ยค้างรับ 107,899,191 83,072,275 2,291,284 603,318 2,894,602

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้ง
เพิ่มสำหรับลูกหนี้บางราย 214,791  - 214,791

สำรองทั่วไป 1,124,000  - 1,124,000

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจาก
การปรับโครงสร้างหนี้ 1,651  - 1,651

รวม 3,631,726 603,318 4,235,044
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หน่วย : พันบาท

การจัดชั้นหนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

เงินให้สินเชื่อ

และดอกเบี้ย

ค้างรับ

มูลหนี้หลังหัก

หลักประกัน/

มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแส

เงินสด

การกัน

สำรอง

(ร้อยละ)

มูลค่าที่

ธนาคารตั้ง

การกัน

สำรอง

ตามเกณฑ์

ธปท. 

(ร้อยละ)

มูลค่าสำรอง

ที่กันเพิ่ม (ลด)

ตามเกณฑ์ 

ธปท.*

รวมมูลค่า

สำรองทั้งสิ้น

ที่ต้องตั้ง

ตามเกณฑ์ 

ธปท.

ลูกหนี้ปกติ

เงินให้กู้ 29,906,283 5,429,583 1.00 54,265 1.00  - 54,265

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

- รถใหม่ 50,912,853 50,737,149 1.00 507,371 1.00  - 507,371

- รถเก่า 40,207,970 39,938,599 1.00 399,386 1.00  - 399,386

ลูกหนี้ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ

เงินให้กู้ 1,070,043 204,949 2.00 4,099 2.00  - 4,099

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

- รถใหม่ 3,278,758 3,244,890 4.19 135,961 2.00 (71,064) 64,897

- รถเก่า 5,986,970 5,880,115 6.09 358,099 2.00 (240,497) 117,602

ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน

เงินให้กู้ 776,167 106,961 100.00 106,961 100.00  - 106,961

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

- รถใหม่ 132,862 132,862 22.17 29,456 100.00 103,406 132,862

- รถเก่า 345,883 345,883 21.40 74,019 100.00 271,864 345,883

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย

เงินให้กู้ 375,939 139,653 100.00 138,433 100.00  - 138,433

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

- รถใหม่ 99,589 99,589 22.17 22,079 100.00 77,510 99,589

- รถเก่า 277,742 277,742 21.40 59,437 100.00 218,305 277,742

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,727,313 857,334 100.00 857,334 100.00  - 857,334

รวมเงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ยค้างรับ 136,098,372 107,395,309 2,746,900 359,524 3,106,424

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้ง
เพิ่มสำหรับลูกหนี้บางราย 1,582,970 - 1,582,970

สำรองทั่วไป 423,100 - 423,100

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจาก
การปรับโครงสร้างหนี้ 733 - 733

รวม 4,753,703 359,524 5,113,227
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หน่วย : พันบาท

การจัดชั้นหนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553

เงินให้สินเชื่อ

และดอกเบี้ย

ค้างรับ

มูลหนี้หลังหัก

หลักประกัน/

มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแส

เงินสด

การกัน

สำรอง

(ร้อยละ)

มูลค่าที่

ธนาคารตั้ง

การกัน

สำรอง

ตามเกณฑ์

ธปท. 

(ร้อยละ)

มูลค่าสำรอง

ที่กันเพิ่ม (ลด)

ตามเกณฑ์ 

ธปท.*

รวมมูลค่า

สำรองทั้งสิ้น

ที่ต้องตั้ง

ตามเกณฑ์ 

ธปท.

ลูกหนี้ปกติ

เงินให้กู้ 25,065,006 4,625,712 1.00 46,227 1.00  - 46,227

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

- รถใหม่ 41,034,474 40,901,972 1.00 409,020 1.00  - 409,020

- รถเก่า 28,384,957 28,200,509 1.00 282,005 1.00  - 282,005

ลูกหนี้ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ

เงินให้กู้ 941,294 277,451 2.00 5,549 2.00  - 5,549

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

- รถใหม่ 3,002,154 2,967,229 2.57 76,258 2.00 (16,913) 59,345

- รถเก่า 4,161,835 4,087,476 2.94 120,172 2.00 (38,422) 81,750

ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน

เงินให้กู้ 680,740 193,510 100.00 193,510 100.00  - 193,510

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

- รถใหม่ 173,120 173,120 11.84 20,497 100.00 152,623 173,120

- รถเก่า 252,943 252,943 9.59 24,257 100.00 228,686 252,943

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย

เงินให้กู้ 697,648 169,348 100.00 168,128 100.00  - 168,128

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

- รถใหม่ 109,801 109,801 11.84 13,000 100.00 96,801 109,801

- รถเก่า 199,695 199,694 9.59 19,151 100.00 180,543 199,694

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,854,016 907,018 100.00 907,018 100.00  - 907,018

รวมเงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ยค้างรับ 107,557,683 83,065,783 2,284,792 603,318 2,888,110

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้ง
เพิ่มสำหรับลูกหนี้บางราย 214,791  - 214,791

สำรองทั่วไป 1,124,000  - 1,124,000

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจาก
การปรับโครงสร้างหนี้ 1,651  - 1,651

รวม 3,625,234 603,318 4,228,552
 
* ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ปรับปรุงสำหรับลูกหนี้เช่าซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 โดยพิจารณาจากมูลค่าหลักประกันที่ใช้
ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อในอัตราร้อยละ 100 สำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาด
ว่าจะจำหน่ายหลักประกันได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยยกเว้นลูกหนี้ชั้นปกติและลูกหนี้ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 1 และ
อัตราร้อยละ 2 ตามลำดับ 
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7.7.5 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย และชั้นสงสัยจะสูญ โดยรวม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน แต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) 4,742,273 4,974,330 4,735,495 4,967,963

ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ 

ทั้งสิ้น (รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) 3.37 4.41 3.37 4.43

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) 2,599,952 2,878,555 2,599,952 2,878,653

ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหัก

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นหลังหัก 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

(รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) 1.87 2.60 1.88 2.62

ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ

แต่ละประเภท

- เงินให้สินเชื่อ 10.80 13.71 10.80 13.71

- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1.00 1.12 1.00 1.12

- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1.52 0.85 - -

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างดังนี้ 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2554 2553

เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้สินเชื่อและตั๋วเงินรับ 3,726,085 - 4,105,431 -

ลูกหนี้หลักทรัพย์ 6,301 98 6,367 98

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,009,410 - 862,532 -

รวมเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ที่ธนาคารระงับการรับรู้รายได้ 4,741,796 98 4,974,330 98

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้สินเชื่อและตั๋วเงินรับ 3,726,085 - 4,105,431 -

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,009,410 - 862,532 -

รวมเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ที่ธนาคารระงับการรับรู้รายได้ 4,735,495 - 4,967,963 -
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7.8 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินรวม 

101,384 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553 : 77,345 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ เครื่องจักร

และอปุกรณเ์พือ่การประกอบธรุกจิ อายขุองสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 1 ถงึ 7 ป ีและสว่นใหญค่ดิดอกเบีย้

ในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2554

จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระจ่ายตามสัญญา

ไม่เกิน 1 ปี ภายใน 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 34,050,736 79,901,205 4,048,968 118,000,909

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้* (16,616,428)

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้

ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 101,384,481

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,386,921)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 98,997,560
 
* สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2553

จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระจ่ายตามสัญญา

ไม่เกิน 1 ปี ภายใน 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 26,434,687 60,695,736 2,417,349 89,547,772

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้* (12,202,756)

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้

ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 77,345,016

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,705,075)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 75,639,941
 
* สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 
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7.9 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2554

ปกติ กล่าวถึง

เป็นพิเศษ

ต่ำกว่า

มาตรฐาน

สงสัย สงสัย

จะสูญ

สำรอง

ทั่วไป

รวม

ยอดต้นปี 854,106 159,484 623,642 505,354 966,807 1,124,000 4,233,393

บวก หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 865,832 674,429 (7,289) 29,627 673,416 (700,900) 1,535,115

หัก หนี้สูญตัดบัญชี  -  -  -  - (649,236)  - (649,236)

ยอดปลายปี 1,719,938 833,913 616,353 534,981 990,987 423,100 5,119,272

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

2553

ปกติ กล่าวถึง

เป็นพิเศษ

ต่ำกว่า

มาตรฐาน

สงสัย สงสัย

จะสูญ

สำรอง

ทั่วไป

รวม

ยอดต้นปี 674,251 150,611 638,908 445,991 1,076,291 784,000 3,770,052

บวก หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 179,855 8,873 (15,266) 59,363 444,955 340,000 1,017,780

หัก หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (554,439) - (554,439)

ยอดปลายปี 854,106 159,484 623,642 505,354 966,807 1,124,000 4,233,393

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

ปกติ กล่าวถึง

เป็นพิเศษ

ต่ำกว่า

มาตรฐาน

สงสัย สงสัย

จะสูญ

สำรอง

ทั่วไป

รวม

ยอดต้นปี 854,106 159,484 623,642 505,354 960,315 1,124,000 4,226,901

บวก หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 865,832 674,429 (7,289) 29,627 673,130 (700,900) 1,534,829

หัก หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (649,236) - (649,236)

ยอดปลายปี 1,719,938 833,913 616,353 534,981 984,209 423,100 5,112,494

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553

ปกติ กล่าวถึง

เป็นพิเศษ

ต่ำกว่า

มาตรฐาน

สงสัย สงสัย

จะสูญ

สำรอง

ทั่วไป

รวม

ยอดต้นปี 674,251 150,611 638,908 445,991 1,069,729 784,000 3,763,490

บวก หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 179,855 8,873 (15,266) 59,363 445,025 340,000 1,017,850

หัก หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (554,439) - (554,439)

ยอดปลายปี 854,106 159,484 623,642 505,354 960,315 1,124,000 4,226,901
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7.10 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารมีสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้แยกตามระยะเวลาการ

ค้างชำระได้ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาการค้างชำระ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

จำนวน

รายลูกหนี้

ยอดเงิน

ให้สินเชื่อคงเหลือ

มูลหนี้หลัง

หักหลักประกัน

ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

ระยะเวลาการค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน 93 2,349 139 405

ระยะเวลาการค้างชำระมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน 15 161 - 59

ระยะเวลาการค้างชำระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 27 558 57 63

ระยะเวลาการค้างชำระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 41 232 84 102

ระยะเวลาการค้างชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 98 1,472 572 625

รวม 274 4,772 852 1,254

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาการค้างชำระ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553

จำนวน

รายลูกหนี้

ยอดเงิน

ให้สินเชื่อคงเหลือ

มูลหนี้หลัง

หักหลักประกัน

ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

ระยะเวลาการค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน 93 2,878 246 27

ระยะเวลาการค้างชำระมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน 22 563 110 15

ระยะเวลาการค้างชำระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 41 546 153 157

ระยะเวลาการค้างชำระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 51 556 118 143

ระยะเวลาการค้างชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 90 1,389 607 660

รวม 297 5,932 1,234 1,002

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มีส่วนสูญเสียกับลูกหนี้จำนวน 3 ราย 

(31 ธันวาคม 2553 : 10 ราย) โดยมีมูลหนี้ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ 14.00 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553 : 

213.13 ล้านบาท) ธนาคารบันทึกส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

จำนวน 2.11 ล้านบาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 : 32.29 ล้านบาท) ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายการขาดทุน

จากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

รูปแบบการปรับโครงสร้าง

จำนวนราย

ลูกหนี้

ยอดคงเหลือ

ตามบัญชี

ก่อนการปรับ

โครงสร้างหนี้ 
(1)

ยอดคงเหลือ

ตามบัญชี

หลังการปรับ

โครงสร้างหนี้ 
(1)

ชนิดของ

สินทรัพย์

ที่จะรับโอน

ตามสัญญา

มูลค่า

ยุติธรรม

การโอนสินทรัพย์ 2 0.51 - ห้องชุด 0.40

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ 1 13.49 - - -

รวม 3 14.00 -

 
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553

รูปแบบการปรับโครงสร้าง

จำนวนราย

ลูกหนี้

ยอดคงเหลือ

ตามบัญชี

ก่อนการปรับ

โครงสร้างหนี้ 
(1)

ยอดคงเหลือ

ตามบัญชี

หลังการปรับ

โครงสร้างหนี้ 
(1)

ชนิดของ

สินทรัพย์

ที่จะรับโอน

ตามสัญญา

มูลค่า

ยุติธรรม

การโอนสินทรัพย์ 5 99.10 - ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

88.43

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ 2 1.80 - - -

การโอนสินทรัพย์และเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการชำระหนี้

3 112.23 1.74 ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

79.18

รวม 10 213.13 1.74
 
(1)  แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ) 

 

7.11 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย 

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

ยอดต้นปี 1,651 25,711

ลดลงระหว่างปี (918) (24,060)

ยอดปลายปี 733 1,651
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7.12 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 

ทรัพย์สินรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย 

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

ทรัพย์สินรอการขาย 8,041,878 9,345,621 7,540,651 8,514,902

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (1,498,574) (1,609,322) (1,448,282) (1,527,929)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 6,543,304 7,736,299 6,092,369 6,986,973

กลุ่มธนาคารได้รับทรัพย์สินรอการขายมาจากการโอนชำระหนี้ การประมูลซื้อจากการขายทอดตลาด และจาก

การบังคับชำระหนี้ 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2554

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ รวม

ยอดต้นปี 9,299,494 46,127 9,345,621

เพิ่มขึ้น 885,502 911,374 1,796,876

จำหน่าย (2,198,228) (902,391) (3,100,619)

ยอดสิ้นปี 7,986,768 55,110 8,041,878

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (1,443,489) (55,085) (1,498,574)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 6,543,279 25 6,543,304

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2553

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ รวม

ยอดต้นปี 8,650,262 101,871 8,752,133

เพิ่มขึ้น 3,162,956 1,250,241 4,413,197

จำหน่าย (2,513,724) (1,305,985) (3,819,709)

ยอดสิ้นปี 9,299,494 46,127 9,345,621

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (1,563,495) (45,827) (1,609,322)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 7,735,999 300 7,736,299
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ รวม

ยอดต้นปี 8,468,991 45,911 8,514,902

เพิ่มขึ้น 890,008 911,374 1,801,382

จำหน่าย (1,873,242) (902,391) (2,775,633)

ยอดสิ้นปี 7,485,757 54,894 7,540,651

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (1,393,388) (54,894) (1,448,282)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 6,092,369 - 6,092,369

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ รวม

ยอดต้นปี 7,770,211 101,871 7,872,082

เพิ่มขึ้น 2,496,728 1,250,025 3,746,753

จำหน่าย (1,797,948) (1,305,985) (3,103,933)

ยอดสิ้นปี 8,468,991 45,911 8,514,902

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (1,482,108) (45,821) (1,527,929)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 6,986,883 90 6,986,973

รายละเอียดทรัพย์สินตามมูลค่ายุติธรรมที่ให้สิทธิลูกหนี้ซื้อคืนแสดงตามระยะเวลาคงเหลือในการใช้สิทธิซื้อคืน

ของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังนี้ 

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

น้อยกว่า 2 เดือน - 2,500

2 เดือน - 12 เดือน 380,234 297,459

มากกว่า 12 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน 361,864 106,529

มากกว่า 24 เดือน แต่ไม่เกิน 36 เดือน 342,838 -

มากกว่า 36 เดือน แต่ไม่เกิน 60 เดือน - 26,816

รวม 1,084,936 433,304
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ธนาคารได้มีการรับโอนทรัพย์ชำระหนี้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อรายหนึ่ง โดยธนาคารได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง

หนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 และมีการจดทะเบียนโอนทรัพย์ซึ่งได้จดจำนองเป็นประกันหนี้ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 

2554 อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ถูกฟ้องล้มละลาย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 จากการจดทะเบียนรับโอนทรัพย์ชำระหนี้

ดังกล่าวธนาคารได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าวแล้ว 

ทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่แยกประเมินราคา โดยผู้ประเมินภายนอกและผู้ประเมินภายใน

ของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการชำระหนี้

- ส่วนที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก 5,116 5,293 4,941 4,853

- ส่วนที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน 2,871 4,007 2,545 3,616

รวม 7,987 9,300 7,486 8,469

 

7.13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย 
  

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

2554

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม

ที่ดิน 

อาคารและ

อุปกรณ์

สุทธิ

ยอดต้นปี ยอดต้นปี

บริษัทย่อย

ณ วันที่

ลงทุน

เพิ่มขึ้น จำหน่าย/

โอนออก

ยอดปลายปี ยอดต้นปี ยอดต้นปี

บริษัทย่อย

ณ วันที่

ลงทุน

เพิ่มขึ้น จำหน่าย/

โอนออก

ยอดปลายปี

ที่ดิน 94,968  -  - - 94,968  -  -  -  - - 94,968

อาคาร 76,552  -  - - 76,552 (33,805)  -  (3,825)  - (37,630) 38,922

อุปกรณ์ 900,266 17,743 158,229 (58,633) 1,017,605 (598,498) (11,460) (153,797) 58,057 (705,698) 311,907

เครื่องตกแต่ง

และติดตั้ง 646,662 11,681 111,007 (62,991) 706,359 (308,406) (6,415) (114,816) 61,826 (367,811) 338,548

ยานพาหนะ 222,723 1,916 76,212 (18,320) 282,531 (99,315) (1,916) (44,882) 17,715 (128,398) 154,133

รวม 1,941,171 31,340 345,448 (139,944) 2,178,015 (1,040,024) (19,791) (317,320) 137,598 (1,239,537) 938,478
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 หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

2553

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ที่ดิน 

อาคารและ

อุปกรณ์

สุทธิ

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/

โอนออก

ยอดปลายปี ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/

โอนออก

ยอดปลายปี

ที่ดิน 99,548 - (4,580) 94,968 - - - - 94,968

อาคาร 73,034 10,293 (6,775) 76,552 (36,456) (3,586) 6,237 (33,805) 42,747

อุปกรณ์ 742,647 177,771 (20,152) 900,266 (483,077) (135,161) 19,740 (598,498) 301,768

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 504,227 201,333 (58,898) 646,662 (266,149) (97,142) 54,885 (308,406) 338,256

ยานพาหนะ 186,020 64,650 (27,947) 222,723 (91,988) (34,437) 27,110 (99,315) 123,408

รวม 1,605,476 454,047 (118,352) 1,941,171 (877,670) (270,326) 107,972 (1,040,024) 901,147

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุด - วันที่ 31 ธันวาคม 2554 317,320 พันบาท

- วันที่ 31 ธันวาคม 2553 270,326 พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาทั้ง

จำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ซึ่งมีราคาทุน จำนวน 516.21 ล้านบาท และ 404.62 ล้านบาท ตามลำดับ 

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ที่ดิน 

อาคารและ

อุปกรณ์

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/

โอนออก

ยอดปลายปี ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/

โอนออก

ยอดปลายปี

ที่ดิน 94,968 - - 94,968 - - - - 94,968

อาคาร 76,552 - - 76,552 (33,805) (3,825) - (37,630) 38,922

อุปกรณ์ 699,643 145,447 (55,780) 789,310 (417,485) (142,624) 55,222 (504,887) 284,423

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 598,182 103,355 (62,991) 638,546 (272,363) (110,285) 61,826 (320,822) 317,724

ยานพาหนะ 205,547 69,792 (11,368) 263,971 (86,925) (42,941) 10,763 (119,103) 144,868

รวม 1,674,892 318,594 (130,139) 1,863,347 (810,578) (299,675) 127,811 (982,442) 880,905

 

 



201

 หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ที่ดิน 

อาคารและ

อุปกรณ์

สุทธิ

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/

โอนออก

ยอดปลายปี ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/

โอนออก

ยอดปลายปี

ที่ดิน 99,548  - (4,580) 94,968  - -  -  - 94,968

อาคาร 67,052 10,293 (793) 76,552 (30,474) (3,586) 255 (33,805) 42,747

อุปกรณ์ 545,520 164,847 (10,724) 699,643 (302,502) (125,315) 10,332 (417,485) 282,158

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 423,626 192,595 (18,039) 598,182 (192,126) (94,472) 14,235 (272,363) 325,819

ยานพาหนะ 158,255 63,834 (16,542) 205,547 ( 70,189) (32,801) 16,065 (86,925) 118,622

รวม 1,294,001 431,569 (50,678) 1,674,892 (595,291) (256,174) 40,887 (810,578) 864,314

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุด - วันที่ 31 ธันวาคม 2554 299,675 พันบาท

- วันที่ 31 ธันวาคม 2553 256,174 พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารมีอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ซึ่ง

มีราคาทุน จำนวน 301.89 ล้านบาท และ 193.22 ล้านบาท ตามลำดับ 

 

7.14 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสุทธิ 

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย 

 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

2554

ราคาทุน ค่าตัดจำหน่ายสะสม

สินทรัพย์

ไม่มีตัวตน

สุทธิ

ยอด

ต้นปี

ยอดต้นปี

บริษัทย่อย

ณ วันที่

ลงทุน

เพิ่มขึ้น จำหน่าย/

โอนออก

ยอด

ปลายปี

ยอด

ต้นปี

ยอดต้นปี

บริษัทย่อย

ณ วันที่

ลงทุน

เพิ่มขึ้น จำหน่าย/

โอนออก

ยอด

ปลายปี

ซอฟท์แวร์ 388,058 27,087 134,661 (5,296) 544,510 (163,432) (11,529) (87,868) 5,295 (257,534) 286,976

ใบอนุญาตซื้อขายสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า 6,918 - - - 6,918 (1,462) - - - (1,462) 5,456

ค่าความนิยม - - 56,071 - 56,071 - - - - - 56,071

รวม 394,976 27,087 190,732 (5,296) 607,499 (164,894) (11,529) (87,868) 5,295 (258,996) 348,503
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 หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

2553

ราคาทุน ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์

ไม่มีตัวตน

สุทธิ

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/

โอนออก

ยอดปลายปี ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/

โอนออก

ยอดปลายปี

ซอฟท์แวร์ 271,868 116,190 - 388,058 (102,264) (61,168) - (163,432) 224,626

ใบอนุญาต

ซื้อขายสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า 6,918 - - 6,918 (1,462) - - (1,462) 5,456

รวม 278,786 116,190 - 394,976 (103,726) (61,168) - (164,894) 230,082

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุด - วันที่ 31 ธันวาคม 2554 87,868 พันบาท

- วันที่ 31 ธันวาคม 2553 61,168 พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีซอฟท์แวร์ที่คิดค่าตัดจำหน่ายทั้งจำนวนแล้ว 

แต่ยังคงใช้งานอยู่ซึ่งมีราคาทุน จำนวน 48.36 ล้านบาท และ 28.38 ล้านบาท ตามลำดับ 

 
 หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

ราคาทุน ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์

ไม่มีตัวตน

สุทธิ

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/

โอนออก

ยอดปลายปี ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/

โอนออก

ยอดปลายปี

ซอฟท์แวร์ 354,494 131,140 (5,296) 480,338 (134,075) (83,002)  5,295 (211,782) 268,556

รวม 354,494 131,140 (5,296) 480,338 (134,075) (83,002)  5,295 (211,782) 268,556

 
 หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553

ราคาทุน ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์

ไม่มีตัวตน

สุทธิ

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/

โอนออก

ยอดปลายปี ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/

โอนออก

ยอดปลายปี

ซอฟท์แวร์ 240,688 113,806 - 354,494 (76,052) (58,023) - (134,075) 220,419

รวม 240,688 113,806 - 354,494 (76,052) (58,023) - (134,075) 220,419

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุด - วันที่ 31 ธันวาคม 2554 83,002 พันบาท

- วันที่ 31 ธันวาคม 2553 58,023 พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารมีซอฟท์แวร์ที่คิดค่าตัดจำหน่ายทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งาน

อยู่ซึ่งมีราคาทุน จำนวน 20.72 ล้านบาท และ 7.78 ล้านบาท ตามลำดับ 
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7.15 สินทรัพย์อื่น 

สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย 
 หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ 111,644 167,918 108,048 167,619

รายได้อื่นค้างรับ 12,544 4,307 5,870 3,966

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี 68,624 47,684 56,521 39,123

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายล่วงหน้าสำหรับลูกหนี้เช่าซื้อ* 77,411 50,473 77,411 50,473

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ* 298,838 303,599 272,009 285,715

ลูกหนี้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์ - 5,619 - 5,619

เงินมัดจำ 117,295 71,603 106,982 65,174

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 41,520 26,246 33,796 25,193

ภาษีซื้อรอใบกำกับภาษี 221,162 301,203 219,917 299,958

สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า 76,441 87,937 67,098 76,565

อื่นๆ* 146,350 203,928 52,390 66,723

รวมสินทรัพย์อื่น 1,171,829 1,270,517 1,000,042 1,086,128
 
* รายการดังกล่าวแสดงด้วยยอดสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 54.99 ล้านบาท และ 46.25 ล้านบาท ตามลำดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : จำนวน 24.41 ล้านบาท และ 
15.66 ล้านบาท ตามลำดับ) 

 

7.16 เงินรับฝาก 

7.16.1 จำแนกตามประเภทเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  

 หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 164,375 254,048 638,875 254,048

ออมทรัพย์ 11,769,864 4,553,311 11,786,668 4,554,431

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 57,105,342 71,123,910 57,105,341 71,123,910

รวม 69,039,581 75,931,269 69,530,884 75,932,389

 

7.16.2 จำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

2554 2553

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 68,739,206 300,375 69,039,581 75,716,116 215,153 75,931,269

รวม 68,739,206 300,375 69,039,581 75,716,116 215,153 75,931,269
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 หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 69,230,509 300,375 69,530,884 75,717,236 215,153 75,932,389

รวม 69,230,509 300,375 69,530,884 75,717,236 215,153 75,932,389

 

7.17 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - ในประเทศ (หนี้สิน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

ประกอบด้วย 
 หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2554 2553

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ธนาคารพาณิชย์ 112,788 - 112,788 31 250,000 250,031

สถาบันการเงินอื่น 10,035 5,097,559 5,107,594 2,529 2,949,382 2,951,911

รวม 122,823 5,097,559 5,220,382 2,560 3,199,382 3,201,942

 หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ธนาคารพาณิชย์ 112,651 - 112,651 - 250,000 250,000

สถาบันการเงินอื่น 18,856 5,117,365 5,136,221 10,776 3,065,450 3,076,226

รวม 131,507 5,117,365 5,248,872 10,776 3,315,450 3,326,226

 

7.18 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 
 หน่วย : พันบาท

สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละ)

ครบกำหนด งบการเงินรวม

2554 2553

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ บาท 2.10 - 5.10 2561 17,707,000 14,262,000

ตั๋วแลกเงิน บาท 1.50 - 5.25 2559 67,651,871 21,045,499

เงินกู้ยืมอื่น บาท 0.50 - 3.15 2555 653,950 353

รวม 86,012,821 35,307,852
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หน่วย : พันบาท
สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละ)

ครบกำหนด งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ บาท 2.10 - 5.10 2561 20,777,000 14,902,000

ตั๋วแลกเงิน บาท 1.50 - 5.25 2559 68,181,871 22,965,499

เงินกู้ยืมอื่น บาท 0.50 - 3.15 2555 653,950 353

รวม 89,612,821 37,867,852

 

7.19 ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน 171,914 139,480 136,181 110,806

อื่นๆ 51,762 53,159 51,057 53,159

รวม 223,676 192,639 187,238 163,965

 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 

จำนวนค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

ต้นทุนการบริการปัจจุบัน 19,609 28,150 17,098 13,042

ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน 5,386 9,923 4,347 3,156

ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้น 39,359 - 32,420 -

รวม 64,354 38,073 53,865 16,198
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

ยอดยกมาของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ 139,480 111,320 110,806 103,785

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 19,609 28,150 17,098 13,042

ต้นทุนดอกเบี้ย 5,386 9,923 4,347 3,156

รับโอนภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของบริษัทย่อย 1,239 - - -

ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้น 39,359 - 32,420 -

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (33,159) (9,913) (28,490) (9,177)

ยอดยกไปของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ 171,914 139,480 136,181 110,806

 

ทั้งนี้ ในการนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” มาใช้เป็นครั้งแรก ธนาคารและ

บริษัทย่อยเลือกรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตโดยปรับกำไรสะสมต้นงวด แต่ผลกระทบไม่มีสาระสำคัญเนื่องจากธนาคาร

และบริษัทย่อยได้มีการบันทึกประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานในงบการเงินรวมและงบการ

เงินเฉพาะธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” ธนาคารและบริษัทย่อยจึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลภาระผูกพันผลประโยชน์

ของพนักงานหลังออกจากงานย้อนหลัง เพื่อประโยชน์ของการเปรียบเทียบ 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังต่อไปนี้ 

 

 2554 2553 

ข้อสมมติฐานทางการเงิน   

อัตราคิดลด 3.7 - 4.0% 4.1% 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 6.0 - 7.0% 6.0% 

อัตราการลาออกของพนักงาน 8.0 - 15.0% 8.0 - 14.0% 

เกษียณอายุ 55 ปี และ 60 ปี 55 ปี 
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7.20 เจ้าหนี้อื่น 

เจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันรอนำส่ง 433,744 253,141 433,744 253,141

เจ้าหนี้ดีลเลอร์ค้างจ่าย 462,700 323,722 462,700 323,722

เจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์  - 3,541  - 3,541

เจ้าหนี้มาร์จิ้น  - 93,000  - 93,000

เจ้าหนี้อื่นรอคืนลูกค้า 47,477  - 47,477  -

อื่นๆ 593,805 420,654 454,556 355,984

รวม 1,537,726 1,094,058 1,398,477 1,029,388

7.21 เจ้าหนี้กรมบังคับคดี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารมีเจ้าหนี้กรมบังคับคดีจำนวน 575.38 ล้านบาท เนื่องจากกรม

บังคับคดีเรียกเก็บส่วนต่างระหว่างราคาทรัพย์ในการประมูลทรัพย์ครั้งแรกและราคาทรัพย์ที่ประมูลได้ซึ่งเป็นเป็นค่า

เสียหายเนื่องจากผิดสัญญาซื้อขายทอดตลาดจำนวน 582.75 ล้านบาท พร้อมกันนี้ธนาคารได้บันทึกส่วนแบ่งที่จะได้

รับจากการชำระหนี้เข้ากองทรัพย์สินหลักประกันของลูกหนี้ในกรณีดังกล่าว โดยการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องจำนวน 278.44 ล้านบาท 

 

7.22 หนี้สินอื่น 

หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

เจ้าหนี้ค่าจองหุ้น  9,349 1,337,853  9,349 1,337,853

โบนัสค้างจ่าย 399,263 387,513 354,299 340,000

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 368,286 291,201 328,539 270,887

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อรับล่วงหน้า 297,631 222,019 297,631 222,019

รายได้อื่นรับล่วงหน้า 302,352 243,176 438,064 343,393

เงินมัดจำและเงินประกัน 171,949 104,114 171,900 102,770

บัญชีตั้งพักเงินรับจากลูกค้า 65,327 67,157 65,300 66,592

อื่นๆ 80,208 58,796 61,145 46,015

รวมหนี้สินอื่น 1,694,365 2,711,829 1,726,227 2,729,529
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7.23 ทุนเรือนหุ้น 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก

เดิมจำนวน 6,960,999,870 บาท เป็น 6,603,288,640 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 35,771,123 

หุ้น ธนาคารได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ได้มีการอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก

เดิมจำนวน 7,228,455,710 บาท เป็นจำนวน 6,700,999,870 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 

52,745,584 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 6,700,999,870 บาท เป็น 6,960,999,870 บาท โดย

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของธนาคาร และ/หรือกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย 

(ESOP Warrants) โดยธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่   

10 พฤษภาคม 2553 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ตามลำดับ 

 

ในปี 2554 และ 2553 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิดังนี้ 

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 19,570,202 หน่วย ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ

ธนาคารจำนวน 19,570,202 หุ้น ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 

เมษายน 2553 

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 11,618,200 หน่วย ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ

ธนาคารจำนวน 11,618,200 หุ้น ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 

กรกฎาคม 2553 

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 11,484,960 หน่วย ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ

ธนาคารจำนวน 11,484,960 หุ้น ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 

ตุลาคม 2553 

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 68,503,036 หน่วย ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ

ธนาคารจำนวน 68,503,036 หุ้น ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 

มกราคม 2554 

ดังนั้น ทุนที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จึงเพิ่มขึ้นเป็น 6,343,288,640 บาท และ 

5,658,258,280 บาท ตามลำดับ 
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7.25 ทุนสำรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารซึ่งเป็นบริษัทมหาชนต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้

จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

 

7.26 เงินปันผล 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ใน

อัตราหุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 

จำนวนเงิน 392,342,524 บาท จึงกำหนดจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลเมื่อ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 678,380,710 บาท  

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 5/2553 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดครึ่งปี ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 20 

สิงหาคม 2553 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 554,273,668 บาท 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ใน

อัตราหุ้นละ 2.40 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 

จำนวนเงิน 554,273,668 บาท จึงกำหนดจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลเมื่อ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 888,042,070 บาท  

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2554 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดครึ่งปี ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 23 

กันยายน 2554 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 634,307,664 บาท 

 

7.27 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกิน (ต่ำ) กว่าทุนจากการ

ตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ในสิทธิเรียกร้อง

ส่วนเกิน (ต่ำ) กว่าทุนจากการ

ตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 1,218,803 (236,266)

กำไรเบ็ดเสร็จรวม (88,144) 405,438

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1,130,659 169,172

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 1,130,659 169,172

กำไรเบ็ดเสร็จรวม (71,786) (17,662)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 1,058,873 151,510
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกิน (ต่ำ) กว่าทุนจากการ

ตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ในสิทธิเรียกร้อง

ส่วนเกิน (ต่ำ) กว่าทุนจากการ

ตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 131,602 (227,209)

กำไรเบ็ดเสร็จรวม 33,412 396,302

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 165,014 169,093

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 165,014 169,093

กำไรเบ็ดเสร็จรวม (12,289) (23,321)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 152,725 145,772

7.28 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจำกัด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจำกัดของธนาคารแสดงในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 7.12 

 

7.29 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าของธนาคารและบริษัทย่อยประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

อาวัลตั๋วเงิน 106,240 12,974

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น

 - 17,238

- การค้ำประกันอื่นๆ 1,350,459 1,281,157

- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 156,825 114,117

รวม 1,613,524 1,425,486
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7.30 กำไรต่อหุ้น 

กำไรต่อหุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

คำนวณได้ดังนี้ 

 
งบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

กำไรสุทธิ

(พันบาท)

จำนวนหุ้น กำไรต่อหุ้น

(บาท)

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 2,858,963 633,202,787 4.52

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น - 2,828,518

กำไรต่อหุ้นปรับลด

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ 2,858,963 636,031,305 4.50

 
งบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

กำไรสุทธิ

(พันบาท)

จำนวนหุ้น กำไรต่อหุ้น

(บาท)

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 2,840,152 545,976,985 5.20

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น - 26,009,899

กำไรต่อหุ้นปรับลด

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ 2,840,152 571,986,884 4.97

 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

กำไรสุทธิ

(พันบาท)

จำนวนหุ้น กำไรต่อหุ้น

(บาท)

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 1,927,371 633,202,787 3.04

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น - 2,828,518

กำไรต่อหุ้นปรับลด

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1,927,371 636,031,305 3.03
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

กำไรสุทธิ

(พันบาท)

จำนวนหุ้น กำไรต่อหุ้น

(บาท)

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 3,431,993 545,976,985 6.29

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น - 26,009,899

กำไรต่อหุ้นปรับลด

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ 3,431,993 571,986,884 6.00

7.31 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินทรัพย์ 

คุณภาพของสินทรัพย์จำแนกตามประเภทที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 

7.31.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารหนี้กับบริษัทที่ถูกสั่งปิดกิจการ และผิดนัดชำระหนี้ ณ วันที่   

31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภท 

ของเงินลงทุน

จำนวนราย ราคาทุน ราคาตลาด ค่าเผื่อการ 

ลดราคา

บริษัทที่มีปัญหาผิดนัดชำระดอกเบี้ย หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 1 0.04 - 0.04

0.04 - 0.04

ธนาคารบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ข้างต้น ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ของงวดที่เกิดการด้อยค่า 
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7.31.2 เงินให้สินเชื่อ และดอกเบี้ยค้างรับ 

ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ และดอกเบี้ยค้างรับ กับบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและ  

ผลการดำเนินงาน และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2554

จำนวนราย มูลหนี้ หลักประกัน ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูการดำเนินงาน 1 71 31 52

บริษัทที่มีปัญหาในการชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ 66 3,005 5,188 819

67 3,076 5,219 871

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2553

จำนวนราย มูลหนี้ หลักประกัน ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูการดำเนินงาน 1 106 35 84

บริษัทที่มีปัญหาในการชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ 71 3,261 5,370 853

72 3,367 5,405 937

 

7.32 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมธนาคาร ถูกควบคุม

โดยธนาคารไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคาร รวมถึงบริษัทที่ทำ

หน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวม

ถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับ

ธนาคาร ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคาร ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว

และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารแต่ละรายการ ธนาคารคำนึง

ถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
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ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 66/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม ลงวันที่ 3 

สิงหาคม 2551 กำหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยนโยบายการทำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจการเงิน และนโยบายบริหาร

ความเสี่ยงที่เกิดจากการทำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยธนาคารมีนโยบายที่สำคัญดังนี้ 

 

1. นโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

การทำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดรวมทั้งการคิดอัตราดอกเบี้ย

หรือค่าบริการเช่นเดียวกับการธุรกรรมกับลูกค้าทั่วไปที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน โดยธนาคารไม่มีนโยบายให้

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทำธุรกรรมขอกู้และให้กู้ยืมระหว่างกันเอง 

 

2. นโยบายการการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทำธุรกรรมในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานและการกำกับแบบรวมกลุ่ม คณะกรรมการธนาคารจึงกำหนดให้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ทำหน้าที่สนับสนุน ทั้งการนำนโยบายไปใช้งาน รวมถึงควบคุม 

ติดตาม และดูแลตรวจสอบให้หน่วยงานทั้งด้านธุรกิจและด้านสนับสนุนมีการปฏิบัติตามนโยบาย นอกจากนี้

คณะกรรมการธนาคารจะต้องได้รับทราบถึงความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ 

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีหน้าที่ประเมิน

ความเสี่ยงภายใต้นโยบายที่กำหนด และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารอย่าง

สม่ำเสมอ หรือรายงานทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงสำคัญหรือเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ

ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

และ 2553 
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7.32.1 รายได้ 

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 9.52 18.06

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 - 153.80

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 - 577.46

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 - 248.01

กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง - 1,181.63

9.52 2,178.96

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 5.11 4.40

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด 3.44 -

บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 2.33 2.33

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 0.26 0.36

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 0.26 0.36

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 0.36 0.36

กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง 0.76 0.36

กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล 1.92 -

กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล 2.64 -

17.08 8.17

กำไร (ขาดทุน) จากการขายคืนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 (3.53) (17.63)

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 (16.02) (44.44)

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 26.99 9.02

กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง 14.16 -

กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล 3.87 -

กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล 3.20 -

28.67 (53.05)

รายได้อื่น

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 4.46 3.87

บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 0.89 0.89

5.35 4.76
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ในงบการเงินรวมของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้รวมรายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อ

ขายหลักทรัพย์ที่เกิดจากธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และกรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ

ฝ่ายขึ้นไปจำนวน 0.52 ล้านบาท และ 1.15 ล้านบาท ตามลำดับ (2553 : จำนวน 0.87 ล้านบาท และ 6.93 

ล้านบาท ตามลำดับ) 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารได้ขายทรัพย์สินราคาตามบัญชีจำนวน 1 บาท ให้

กรรมการของธนาคาร ในราคา 1.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรม  

 

7.32.2 ค่าใช้จ่าย 

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 18.94 8.15

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด 0.30 -

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 1.30 1.03

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 7.63 3.55

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 10.33 6.01

กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง 19.71 16.94

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3 35.51 17.21

กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล 10.01 0.69

กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล 13.90 2.01

กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มี

อำนาจควบคุมหรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ 9.13 11.33

126.76 66.92

ค่าเช่าและบริการอาคาร

บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด (1) 54.19 24.75

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด (2) 8.89 8.40

บริษัท รวมวรรธนะ จำกัด (2) 0.48 0.44

63.56 33.59

ค่าบริการอื่นๆ

บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 65.25 64.80

65.25 64.80
ลักษณะความสัมพันธ์ คือ 

 (1) ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

 (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
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7.32.3 ยอดค้างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน/ เงินให้สินเชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 135.00 155.00

บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด 491.33 521.33

กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ที่มีอำนาจควบคุมหรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ - 0.23

626.33 676.56

ลูกหนี้/ สินทรัพย์อื่น

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 0.96 0.82

บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด 13.31 10.81

14.27 11.63

หนี้สินอื่น/ ดอกเบี้ยค้างจ่าย

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 16.03 5.91

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด 0.30  - 

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 0.01 0.01

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 0.10 0.11

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 0.06 0.03

กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง 1.06 0.33

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3 1.76 0.58

กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล 0.77 0.04

กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล 0.78 0.14

20.87 7.15

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

เงินรับฝาก

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 28.63  124.32

บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 16.80 1.12

กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล 348.64 -

กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล 125.86 -

กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ที่มีอำนาจควบคุมหรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ 267.36 207.88

787.29 333.32
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

เงินกู้ยืม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด 30.00 -

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 35.00 26.00

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 275.00 225.00

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 190.00 54.00

กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง 745.00 640.00

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3 1,235.00 1,235.00

กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล 540.00 80.00

กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล 550.00 300.00

กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ที่มีอำนาจควบคุมหรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ 42.79 140.63

3,642.79 2,700.63

7.32.4 นโยบายราคา 

ธนาคารกำหนดราคาสำหรับรายการค้ากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ 

• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่ธนาคารเรียกเก็บจากกองทุนคิดจากอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา  

แต่งตั้งผู้บริหารสิทธิเรียกร้อง 

• รายได้ตามข้อตกลงรับภาระของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์คิดจากมูลค่าคงเหลือสุทธิที่ธนาคารไม่

สามารถเรียกคืนได้จากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 

• รายได้อื่นคิดตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริง 

• รายได้ดอกเบี้ยคิดตามราคาตลาด 

• เงินปันผลรับคิดตามอัตราที่ประกาศจ่ายจากกองทุน 

• กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนคิดจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้ตกลงกันไว้

หักด้วยราคาตามบัญชี 

• ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์คิดเป็นอัตราร้อยละเช่นเดียวกับที่คิดจากบุคคลภายนอก 

• ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่ายคิดตามราคาตลาด 

• ค่าเช่าและบริการอาคารคิดจากอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าและบริการ 
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7.33 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ 

ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่ง

ได้แก่ บำเหน็จกรรมการ เงินเดือน และโบนัส (ถ้ามี) ของผู้บริหาร รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงไว้ในหมายเหตุ

ข้อ 7.24 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ ตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

ผลประโยชน์ระยะสั้น 133,846 89,615 94,026 58,507

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 4,819 3,199 3,918 2,350

รวม 138,665 92,814 97,944 60,857

 

7.34 สัญญาเช่าระยะยาว 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารมภีาระผกูพนัในการจา่ยคา่เชา่ตามสญัญาเชา่สำนกังาน คา่ใชจ้า่ย

เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการรักษาข้อมูล โดยมีส่วนที่ครบกำหนดชำระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ใน  

งบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

2554

ค่าเช่าตามสัญญา

เช่าซื้อรถยนต์

ค่าเช่าตามสัญญา

เช่าสำนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รวม

ภายในหนึ่งปี 1 145 44 190

ภายในปีที่สอง - 113 44 157

สามปีขึ้นไป - 140 47 187

รวม 1 398 135 534
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

2553

ค่าเช่าตามสัญญา

เช่าสำนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รวม

ภายในหนึ่งปี 88 43 131
ภายในปีที่สอง 59 44 103
สามปีขึ้นไป 126 91 217

รวม 273 178 451

 
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

ค่าเช่าตามสัญญา

เช่าสำนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รวม

ภายในหนึ่งปี 125 44 169

ภายในปีที่สอง 97 44 141

สามปีขึ้นไป 126 47 173

รวม 348 135 483

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553

ค่าเช่าตามสัญญา

เช่าสำนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รวม

ภายในหนึ่งปี 76 43 119

ภายในปีที่สอง 52 44 96

สามปีขึ้นไป 113 91 204

รวม 241 178 419
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7.35 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน 

7.35.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ฐานะการเงินจำแนกตามธุรกิจธนาคารและธุรกิจหลักทรัพย์ 

ธุรกิจจัดการกองทุน มีดังนี้ 

 
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2554

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ / 

ธุรกจิจัดการกองทุน

รายการตัดบัญชี รวม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 15,934 341 (194) 16,081

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 26,360 393 - 26,753

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 5,292  - - 5,292

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 78 - - 78

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 130,985 442 - 131,427

สินทรัพย์อื่นๆ 9,233 480 (17) 9,696

สินทรัพย์รวม 187,882 1,656 (211) 189,327

เงินรับฝาก 69,040 - - 69,040

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5,279 135 (194) 5,220

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 86,013 - - 86,013

หนี้สินอื่น 5,094 381 (17) 5,458

หนี้สินรวม 165,426 516 (211) 165,731

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

2553

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ / 

ธุรกจิจัดการกองทุน

รายการตัดบัญชี รวม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7,940 251 (279) 7,912

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 11,959 334 - 12,293

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 6,700 - - 6,700

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 78 - - 78

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 103,329 335 - 103,664

สินทรัพย์อื่นๆ 10,604 656 (7) 11,253

สินทรัพย์รวม 140,610 1,576 (286) 141,900



223

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

2553

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ / 

ธุรกจิจัดการกองทุน

รายการตัดบัญชี รวม

เงินรับฝาก 75,931 - - 75,931

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,326 155 (279) 3,202

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 35,308 - - 35,308

หนี้สินอื่น 5,935 620 (7) 6,548

หนี้สินรวม 120,500 775 (286) 120,989

 

7.35.2 ผลการดำเนินงานจำแนกตามธุรกิจธนาคารและธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

และ 2553 มีดังนี้ 

 

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

2554

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ / 

ธุรกจิจัดการกองทุน

รายการตัดบัญชี รวม

รายได้ดอกเบี้ย 11,279 47 (29) 11,297

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (4,828) (22) 29 (4,821)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,451 25 - 6,476

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,034 391 (6) 1,419

รายได้จากการดำเนินงานอื่น 1,607 28 - 1,635

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 9,092 444 (6) 9,530

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (4,465) (372) 6 (4,831)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) (1,277) (1) - (1,278)

กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,350 71 - 3,421

ภาษีเงินได้ (510) (25) - (535)

กำไรสุทธิ 2,840 46 - 2,886

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (124) - - (124)

รวม กำไรเบ็ดเสร็จ 2,716 46 - 2,762
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

2553

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ / 

ธุรกจิจัดการกองทุน

รายการตัดบัญชี รวม

รายได้ดอกเบี้ย 8,759 15 (7) 8,767

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (2,942) (6) 7 (2,941)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 5,817 9 - 5,826

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 896 260 (4) 1,152

รายได้จากการดำเนินงานอื่น 1,987 110 - 2,097

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 8,700 379 (4) 9,075

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (4,315) (214) 4 (4,525)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)

(470) - - (470)

กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,915 165 - 4,080

ภาษีเงินได้ (1,166) (47) - (1,213)

กำไรสุทธิ 2,749 118 - 2,867

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 318 - - 318

รวม กำไรเบ็ดเสร็จ 3,067 118 - 3,185

ธนาคารประกอบธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นจึงมิได้แสดงข้อมูลทางการเงิน จำแนกตามส่วนงาน  

ทางภูมิศาสตร์ 

 

7.36 รายได้ดอกเบี้ย 

รายได้ดอกเบี้ยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 716,762 91,688 717,850 89,101

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 398,165 470,913 397,179 470,913

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 740,478 669,856 227,777 364,307

เงินให้สินเชื่อ 2,875,617 2,331,239 2,851,777 2,322,661

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 6,565,363 5,203,558 6,565,363 5,203,559

รวม รายได้ดอกเบี้ย 11,296,385 8,767,254 10,759,946 8,450,541
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7.37 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

เงินรับฝาก 2,083,789 1,742,073 2,071,501 1,735,835

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 167,277 64,026 186,216 72,181

เงินนำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 286,517 291,240 286,517 291,240

ตราสารหนี้ที่ออก

 - หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 557,145 342,514 606,771 359,805

 - อื่นๆ 1,718,469 487,984 1,767,530 518,129

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน 7,462 13,806 7,462 13,806

รวม ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4,820,659 2,941,643 4,925,997 2,990,996

 

7.38 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วยรายการ 

ดังนี้ 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

- ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 420,158 420,835 - -

- ค่านายหน้าประกัน 666,378 435,351 666,378 435,351

- การรับรอง รับอาวัล และการค้ำประกัน 22,562 22,957 22,562 22,957

- อื่นๆ 464,330 376,413 451,476 382,064

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,573,428 1,255,556 1,140,416 840,372

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 154,092 103,542 98,625 62,679

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,419,336 1,152,014 1,041,791 777,693
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7.39 กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

และ 2553 ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

กำไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้า

และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

- เงินตราต่างประเทศ (33,543) 1,855 (33,544) 1,853

- ตราสารหนี้ 3,218 (8,301) 3,218 (8,301)

- ตราสารทุน 18,685  114,974  - -

รวม (11,640) 108,528 (30,326) (6,448)

 

7.40 กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

กำไร (ขาดทุน) จากการขาย

- เงินลงทุนเผื่อขาย 179,695 259,395 177,667 260,882

- เงินลงทุนทั่วไป (1) - (1) -

- เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 28,671 (52,831)

รวม 179,694 259,395 206,337 208,051

ขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)

- เงินลงทุนเผื่อขาย (153) (1,193) (153) (1,193)

- เงินลงทุนทั่วไป 3 105 3 105

- เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 61,112 (342,311)

รวม (150) (1,088) 60,962 (343,399)

รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 179,544 258,307 267,299 (135,348)
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7.41 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า รวม

ทั้งขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ ของรายการต่อไปนี้  

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
และเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 1,549,677 962,975 1,549,391 955,919

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 2,106 32,288 2,106 32,288

(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าและการด้อยค่า

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 104,360 (153,148) 114,361 (120,941)

กำไรจากการโอนเงินลงทุน

ในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ยืม (154,359) (2,334) (154,359) (2,334)

1,501,784 839,781 1,511,499 864,932

หัก หนี้สูญรับคืน (224,142) (369,820) (224,142) (380,684)

รวมทั้งสิ้น 1,277,642 469,961 1,287,357 484,248

 

7.42 รายได้อื่น 

รายได้อื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

รายได้ค่าเบี้ยปรับ 124,424 107,498 124,175 107,310

กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร 7,451 12,486 4,738 7,282

ส่วนเกินของส่วนได้เสียในมูลค่า 

ยุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้

ที่สูงกว่าต้นทุน (ดูหมายเหตุข้อ 7.5.1) - 23,401 - -

รายได้อื่น 35,026 39,099 18,497 12,495

รวมรายได้อื่น 166,901 182,484 147,410 127,087
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7.43 ค่าใช้จ่ายอื่น 

ค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553 2554 2553

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยึดรอการขาย 67,275 82,250 67,275 82,250

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รอการขาย 88,371 73,084 88,371 73,084

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง 123,428 98,740 115,421 89,914

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 541,825 282,022 535,312 276,415

ค่าธรรมเนียมจ่ายของกองทุน 96,974 162,025 - -

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 87,868 61,168 83,002 58,023

ค่าใช้จ่ายอื่น 451,858 372,824 392,026 329,134

รวมค่าใช้จ่ายอื่น 1,457,599 1,132,113 1,281,407 908,820

 

7.44 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554 2553

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 2,433,521 4,585,755

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีหรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักภาษีได้เพิ่มขึ้น (1,065,335) (2,458,678)

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษี 387,300 1,750,484

กำไรทางภาษี 1,755,486 3,877,561

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 526,646 1,148,268

บวก (หัก) ปรับปรุงภาษีเงินได้ปีก่อน (20,496)1) 5,4941)

รวม 506,150 1,153,762
 
1)  การปรับปรุงภาษีเงินได้ปีก่อนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ 
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งบการเงนิรวมสำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ไดร้วมภาษเีงนิไดข้องบรษิทัยอ่ยเปน็จำนวน 29.06 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2553 : 59.67 ล้านบาท) 

ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร 

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลา 3 รอบ

ระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป  

 

7.45 การจัดประเภทรายการใหม่ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำเสนองบการเงิน” มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เกี่ยวกับการแสดงรายการในงบการเงินจึงมีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการใหม่สำหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งนำมาแสดงเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

การจัดประเภท 

รายการเดิม

การจัดประเภท 

รายการใหม่

การจัดประเภท 

รายการเดิม

การจัดประเภท 

รายการใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

สินทรัพย์

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 279 - 279

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 108,313 120,112 107,558 119,770

รายได้รอการตัดบัญชี - (12,212) - (12,212)

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 413 - -

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 1,549 1,270 1,365 1,086

หนี้สิน

เงินรับฝาก 75,932 75,931 75,933 75,932

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 35,307 35,308 37,867 37,868

ประมาณการหนี้สิน - 193 - 164

เจ้าหนี้อื่น 928 1,094 867 1,029

หนี้สินอื่น 3,071 2,712 3,056 2,730
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

การจัดประเภท 

รายการเดิม

การจัดประเภท 

รายการใหม่

การจัดประเภท 

รายการเดิม

การจัดประเภท 

รายการใหม่

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

รายได้ดอกเบี้ย 8,841 8,767 10,683 8,451

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 2,650 2,942 2,700 2,991

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 407 103 243 63

รายได้จากการดำเนินงานอื่น 2,200 2,097 678 2,765

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น 4,513 4,525 4,043 3,932

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 647 470 629 484

 

ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารได้มีการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมแต่ละรายการของสินทรัพย์และหนี้สิน

ที่ได้มาจากการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ดังนั้น จึงมีการจัดประเภทรายการใหม่ของ

รายการสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่กีย่วขอ้งในงบกระแสเงนิสดสำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ทีแ่สดงไวเ้ปรยีบเทยีบ 

เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

7.46 ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 จนถึงสิ้นปีหลายภูมิภาคในประเทศไทยประสบกับอุทกภัยอย่างรุนแรง ฝ่ายบริหารได้

ประเมินและสรุปว่าสถานการณ์น้ำท่วมไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของธนาคาร อย่างไรก็ตาม 

ธนาคารได้มีการออกมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยรวมถึง การพักชำระเงินต้นและ/หรือดอก

เบี้ย การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ โดยมาตรการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

7.47 เหตุการณ์ที่สำคัญ 

ธนาคารได้ประกาศร่วมกิจการและร่วมบริหารงานกับบริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) (“ทุนภัทร”) โดยคณะ

กรรมการธนาคาร และทุนภัทร มีมติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เห็นชอบให้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ

ร่วมกิจการระหว่างธนาคารและทุนภัทร เพื่อดำเนินธุรกิจการเงิน ประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ 

และธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ ร่วมกัน ทั้งที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ ธุรกิจลูกค้าบุคคลราย

ใหญ่ ธุรกิจสินเชื่อและตราสารหนี้สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจ

บริหารจัดการกองทุน และธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบุคคลรายย่อย 
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ทั้งนี้ ลักษณะการทำรายการเป็นการแลกหุ้นทั้งหมด (Share Swap) ในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้น (Swap 

Ratio) 1 หุ้นสามัญของทุนภัทรต่อ 0.9135 หุ้นสามัญของธนาคาร โดยธนาคารจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ

ทุนภัทรจากผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อเพิกถอนหุ้นของทุนภัทรออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย (Delisting Tender Offer) ภายใต้เงื่อนไขว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

จำนวนผู้ถือหุ้นของทุนภัทรที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวน

หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และหากผลตอบรับคำเสนอซื้อมากกว่าร้อยละ 90 ธนาคารจะโอนหุ้นทั้งหมดใน  

บล.เกียรตินาคิน และบลจ.เกียรตินาคิน ให้กับทุนภัทร  

อย่างไรก็ดี การร่วมกิจการจะขึ้นอยู่กับการเข้าตรวจสอบสถานะของกิจการ การเข้าเจรจาและลงนามในสัญญา

ซื้อขายหุ้น การขออนุมัติในเรื่องต่างๆ จากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร รวม

ถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป ทั้งนี้คาดว่ากระบวนการทำคำเสนอซื้อหุ้นจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3 ปี 2555 

 

7.48 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 319,400 หน่วย ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร

จำนวน 319,400 หุ้น ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 

2555 ทำให้หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นอีก 3,194,000 บาท เป็น 6,346,482,640 บาท 

 

7.49 การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้ผ่านการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของธนาคารแล้วเมื่อวันที่ 20 

กุมภาพันธ์ 2555 
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นายสุพล วัธนเวคิน อายุ 56 ปี 

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร)) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• The 5th SEACEN / ABAC / ABA / PECC Public Private Dialogue for the Asia Pacific Region (2009)  

 The South East Asia Central Bank Research and Training Center ประเทศมาเลเซีย 

• Leadership, Strategic Growth and Change (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

• Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and Profit (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• Director Certification Program (DCP 76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP 56/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Orchestrating Winning Performance (2005) IMD International, Switzerland 

• Board & CEO Assessment (2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• The Role of the Chairman Program (RCP1/2000) ) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) 12,426,850 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นพี่ชายของนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน  

   และพี่ชายสามีของนางสุวรรณี วัธนเวคิน 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จำกดั (มหาชน) 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอ็มยู ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

2542 - 2554 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 

2550 - 2553 ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2548 - 2550 ประธานกรรมการธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

ประวัติคณะกรรมการธนาคาร 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
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นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ อายุ 65 ปี 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421   

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM1/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 4/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 32/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) 50,000 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2548 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2544 - 2548 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด 

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด  

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด 

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ซัคเซส จำกัด 

2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)  

2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด 

รศ.มานพ พงศทัต อายุ 70 ปี 

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท (Master of Regional Planning) Institute of Social Studies, The Netherlands 

• ปริญญาโท (Master of Architecture) Kansas State University, U.S.A. 

• ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 150/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
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นายเชษฐ์  ภัทรากรกุล อายุ 63 ปี 

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ, กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท (Master in Marketing)  Certificate Program มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี (รัฐศาสตรบัณฑิต - บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  (IOD) 

• The Board’s Role on Fraud Prevention and  Detection (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย  (IOD) 

• Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR7/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM1/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• Board and Director Performance Evaluation (R-WS workshop 2/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  

บริษัทไทย  (IOD) 

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 17/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• Role of the Compensation Committee (RCC 8/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Chairman Program (RCP 17/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 10/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP 8/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2547 - 2548 กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพ ธนาคม จำกัด 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

2545 - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2535 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว-โฮริและเนอสเซอรี่ 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
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• DCP Refresher Course (3/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 9/2001)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) 10,000 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

นายประวิทย์  วรุตบางกูร อายุ 64 ปี 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ  

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท (Master of Business Administration - Operations Research & General), University of Santa Clara, 

California, U.S.A. 

• ปรญิญาตร ี(Bachelor of Science - Operations Research & Finance) Brigham Young University, Provo, Utah, U.S.A. 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Effective Business Performance Leadership (5/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring Strategy Implementation and Execution (2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 5/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 16/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• DCP Refresher Course (3/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 5/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) 280,000 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร       - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2552 - 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด  

2550 - 2554 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2549 - 2553 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
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นายสุรพล กุลศิริ อายุ 59 ปี 

กรรมการ, กรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต – การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Role of the Chairman Program (RCP 23/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 7/2010) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Role of the Compensation Committee (RCC 3/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 13/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

นายธานินทร์ จิระสุนทร อายุ 59 ปี 

กรรมการ และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• DCP Refresher Course (5/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 10/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 

2549 - 2552 กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
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หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 

2546 - 2554 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 

2548 - 2552 ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 

2548 - 2550 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2548 - 2550 กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม จำกัด 

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล อายุ 51 ปี 

กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย,  

กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท (Master of Business Administration) University of Texas at Austin, U.S.A. 

• ปริญญาโท (Master of Science - Electrical Engineering) University of Texas at Austin, U.S.A. 

• ปริญญาตรี (Bachelor of Science - Electrical Engineering) University of Texas at Austin, U.S.A. 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• The Job of The Chief Executive, (2007) Singapore Institute of Management (SIM) 

• Senior Executive Program (2005) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• Director Certification Program (DCP 31/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) 100,000 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร       - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานกรรมการสินเชื่อรายใหญ่ 

  และทรพัยร์อขาย, กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จำกดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด 

2549 - 2554 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 

2548 - 2553 กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
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นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน อายุ 54 ปี 

กรรมการ, ประธานสายธนบดีธนกิจ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี (Bachelor of Public Affairs) University of Southern California, U.S.A. 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• การวางแผนการเงิน สำหรับผู้บริหาร (2012) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 

• Corporate Governance and Social Responsibility (CSR 1/2007) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2 (2006) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• Board Performance Evaluation (2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• DCP Refresher Course (1/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 1/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 

นายประชา ชำนาญกิจโกศล อายุ 49 ปี 

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท (Master of Business Administration - Finance) University of Texas, Arlington, U.S.A. 

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• TLCA Executive Development Program (EDP 8/2011) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• Senior Executive Program (SEP-22) (2008) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• EVA : Managing for Value Creation (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• Director Certification Program (DCP 75/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร (2005) สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสินเชื่อรายใหญ่ 

  และทรัพย์รอขาย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2549 - 2554 กรรมการ, ประธานสายบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
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สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) 34,782,761 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นน้องสาวของนายสุพล วัธนเวคิน 

   และน้องสาวของสามีของนางสุวรรณี วัธนเวคิน 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานสายธนบดีธนกิจ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด 

2548 - 2553 ประธานสายธุรกิจเงินฝากและการตลาด, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
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นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน อายุ 54 ปี 

ประธานสายธนบดีธนกิจ, กรรมการธนาคาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายละเอียดโปรดดูหน้า 238 

นายประชา ชำนาญกิจโกศล อายุ 49 ปี 

กรรมการธนาคาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย 

รายละเอียดโปรดดูหน้า 238 

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล อายุ 51 ปี 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย, 

กรรมการธนาคาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายละเอียดโปรดดูหน้า 237 

ประวัติคณะกรรมการบริหาร 

และผู้บริหาร 

นายศราวุธ จารุจินดา อายุ 53 ปี 

ประธานสายบริหารหนี้, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท (Master of Business Administration - Finance) University of Mississippi, U.S.A. 

• ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Director Certification Program (DCP 31/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 

2548 - ปัจจุบัน ประธานสายบริหารหนี้, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง  

  และกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
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นายปฐม อมรเดชาวัฒน์ อายุ 54 ปี 

ประธานสายปฏิบัติการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 13/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 11/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 10/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 5/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 34/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 121/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด    

2550 - ปัจจุบัน ประธานสายปฏิบัติการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2543 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการ และสนับสนุนธุรกิจรายย่อย  

  ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) 

 

นายชวลิต จินดาวณิค อายุ 48 ปี 

ประธานสายการเงินและงบประมาณ, ประธานสายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท (Master of Business Administration) Eastern Michigan University, U.S.A. 

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
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• Audit Committee Program (ACP 37/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 2 (EDP 2/2008) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

• Director Certification Program (DCP 76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP 21/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2554 - ปัจจุบัน ประธานสายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเกียรตินาคิน จำกัด 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 

2550 - ปัจจุบัน ประธานสายการเงินและงบประมาณ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

นางสาวนุจรี ศิษฏศรีวงศ์ อายุ 48 ปี 

ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี (รัฐศาสตรบัณทิต) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Director Certification Program (DCP 151/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2555 - ปัจจุบัน ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)   

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

 

นายสิริ เสนาจักร์ อายุ 46 ปี 

ประธานสายธนาคารรายย่อย 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท (Master of Economics) University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A. 

• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
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การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ   - 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2555 - ปัจจุบัน ประธานสายธนาคารรายย่อย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2550 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2548 - 2550 อำนวยการอาวุโส สายสินเชื่อรายย่อย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

 

นางภิรดี จงศิริวรรณชัย อายุ 57 ปี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดีธนกิจ สายธนบดีธนกิจ 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต - การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Director Certification Program (DCP 146/2011) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) 10,000 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2551 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2548 - 2551 ผู้อำนวยการอาวุโส สายธุรกิจเงินฝากและการตลาด ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

 

นายสมเกียรติ พงศ์จรรยากุล อายุ 56 ปี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการ  

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต - คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

• ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

• ปริญญาตรี (ศึกษาศาสตรบัณฑิต - คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Director Certification Program (DCP 151/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) 50,000 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    - 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
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ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2547 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

 

นายวีระศักดิ์ ตันตินิกร อายุ 50 ปี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานขายภาค - ภาคตะวันออกและภาคใต้ สายเครือข่ายการขายและบริการ 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

• ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Director Certification Program (DCP 151/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) 8,000 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานขายภาค - ภาคตะวันออกและภาคใต้ สายเครือข่ายการขาย  

 และบริการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2549 - 2553 ผู้อำนวยการอาวุโส สายสินเชื่อรายย่อย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

 

นายสาธิต บวรสันติสุทธิ์ อายุ 50 ปี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล สายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

• ปริญญาตรี (เภสัชศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหิดล 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Director Certification Program (DCP 151/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
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ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายว่างแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล สายบริหารทรัพยากรบุคคล   

 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2553 - 2555 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ฝา่ยวางแผนการลงทนุ สายธนบดธีนกจิ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จำกดั (มหาชน) 

2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดตัวแทน บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด 

2550 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 

2549 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด 

 

นางสุวรรณี วัธนเวคิน อายุ 49 ปี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขาย สายบริหารหนี้ 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท (Master of Business Administration) New Hampshire College, New Hampshire, U.S.A.  

• ปริญญาตรี (Bachelor of Science in Management) Northeastern University, Boston, U.S.A. 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• Financial Statements for Directors (FSD 13/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นน้องสะใภ้ของนายสุพล วัธนเวคิน 

   และพี่สะใภ้ของนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2552 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขาย สายบริหารหนี้ 

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2549 - 2552 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขาย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
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ผู้บริหารของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายและถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็น

บุคคลล้มละลายหรือกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริตในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 

นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ อายุ 53 ปี 

ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

• ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ   - 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2555 - ปัจจุบัน ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2550-2554 ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

2549-2554 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

 

นางสุรีย์ หาญพินิจศักดิ์  อายุ 53 ปี 

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี 

 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท ( รัฐศาสตรมหาบัณฑิต - สาขาการเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3432  

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ   - 

สัดส่วนการถือหุ้น * (จำนวนหุ้น) 10,000 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

2548 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี สายการเงินและงบประมาณ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 



247

C = ประธานกรรมการ  

D = กรรมการ 

AC = กรรมการตรวจสอบ 

MD = กรรมการผู้จัดการ 

รายละเอียดเกี่ยวกับ 

กรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

รายชื่อกรรมการ บล.เกียรตินาคิน บลจ.เกียรตินาคิน สำนักกฎหมายเอราวัณ

1. นายธวัชไชย  สุทธิกิจพิศาล C D

2. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน D

3. นายปฐม อมรเดชาวัฒน์ D, AC

4. นายชวลิต จินดาวณิค D, AC D, AC D

5. นายชาญศักดิ์ ธนเตชา D, MD D

6. นายพิชิต อัคราทิตย์ C

7. นายศุภกร สุนทรกิจ D, MD

8. นายยิ่งยง นิลเสนา D, AC

9. นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล D

10. นายธานินทร์ จิระสุนทร C

11. นายศราวุธ จารุจินดา D, MD
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ข้อมูลทั่วไปของธนาคาร 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

ชื่อภาษาอังกฤษ “KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED”  

ชื่อย่อ “KK” 

 

ประกอบธุรกิจ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ใน  

 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ   

 และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 

จำนวนและชนิดของหุ้น 634,328,864 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ 634,328,864 หุ้น 

 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 

ทุนจดทะเบียน  6,603,288,640 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)  

ทุนชำระแล้ว  6,343,288,640 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 

 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต  

 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330  

 โทรศัพท์ 0-2680-3333 

 โทรสาร 0-2256-9933 

 เว็บไซต์ www.kiatnakin.co.th 

เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107536000986 

 

ชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบียน - หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท์ 0-2229-2800  โทรสาร 0-2359-1259 

 

ผู้สอบบัญชี นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 

 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด  

 เลขที่ 183 อาคารรัจนาการ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้  

 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 โทรศัพท์ 0-2676-5500  โทรสาร 0-2676-5511 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 

 เลขที่ 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชั้น 12  

 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท์ 0-2664-1396-7  โทรสาร 0-2664-2163 
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โครงสร้างเงินทุน 

หลักทรัพย์ของธนาคาร 

1) หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ 

1.1) หุ้นสามัญของธนาคารจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายใต้ชื่อ “KK” โดย   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 634,328,864 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) มีทุน  

จดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว ดังนี้  

  • ทุนจดทะเบียน 6,603,288,640 บาท 

  • ทุนชำระแล้ว 6,343,288,640 บาท 

1.2) ธนาคารไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

2) หุ้นกู้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีหุ้นกู้ระยะยาวและระยะสั้นคงเหลือรวมมูลค่าทั้งสิ้น 17,707 ล้านบาท   

(ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7.18 งบการเงินรวม) รายละเอียดดังนี้ 

2.1) หุ้นกู้ระยะยาวประเภทไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ 

ลำดับ ชื่อหุ้นกู้ จำนวน

(ล้านบาท)

วันออกหุ้นกู้ อายุ 

(ปี)

วันครบกำหนด

ไถ่ถอน

ยอดคงเหลือ

(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละ ต่อปี)

1 KK122A 1,000 24/02/2553 2 24/02/2555 1,000 6m. FD+1.00*

2 KK123A 600 05/03/2553 2 05/03/2555 600 2.87

3 KK123B 1,000 12/03/2553 2 12/03/2555 1,000 6m. FD+1.00*

4 KK135A 1,000 17/03/2553 3.17 17/05/2556 1,000 3.35

5 KK123C 320 19/03/2553 2 19/03/2555 320 2.90

6 KK127A 2,493 28/07/2553 2 28/07/2555 2,493 2.83

7 KK128A 500 17/08/2553 2 17/08/2555 500 2.88

8 KK129A 1,310 20/09/2553 2 20/09/2555 1,310 2.85

9 KK12OA 2,000 14/10/2553 2 14/10/2555 2,000 2.88

10 KK12NA 1,300 25/11/2553 2 25/11/2555 1,300 2.88

11 KK132A 2,000 17/02/2554 2 17/02/2555 2,000 3.45

12 KK186A 650 01/06/2554 7 01/06/2561 650 4.62

13 KK187A 240 22/07/2554 7 22/07/2561 240 5.00

14 KK188A 500 23/08/2554 7 23/08/2561 500 4.80

15 KK18DA 625 02/12/2554 7 02/12/2561 625 5.10

16 KK16DA 975 07/12/2554 5 07/12/2559 975 5.10

17 KK18DB 10 07/12/2554 7 07/12/2561 10 5.05

รวม 16,523 16,523

 

* คำนวณอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง) บวกด้วยร้อยละ 1 ต่อปี 
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2.2) หุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน ประเภทไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ 

  
ลำดับ ชื่อหุ้นกู้ จำนวน

(ล้านบาท)

วันออกหุ้นกู้ อายุ 

(ปี)

วันครบกำหนด

ไถ่ถอน

ยอดคงเหลือ

(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละ ต่อปี)

1 KK12109A  48 30/06/2554 0.5 09/01/2555  48 3.47

2 KK12109B  200 04/07/2555 0.5 09/01/2555  200 3.67

3 KK12109C  11 07/07/2554 0.5 09/01/2555  11 3.67

4 KK12113A  50 14/07/2554 0.5 13/01/2555  50 3.77

5 KK12112A  54 14/07/2554 0.5 12/01/2555  54 3.77

6 KK12202A  110 14/07/2554 0.5 02/02/2555  110 3.77

7 KK12209A  110 05/08/2554 0.5 09/02/2555  110 3.75

8 KK12223A 50 25/08/2554 0.5 23/02/2555 50 3.62

9 KK12309A 250 08/09/2554 0.5 09/03/2555 250 3.62

10 KK12315A 170 15/09/2554 0.5 15/03/2555 170 3.62

11 KK12322A 131 22/09/2554 0.5 22/03/2555 131 3.62

รวม 1,184 1,184

3) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 

ในป ี2554 ธนาคารคงเหลอืใบสำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของธนาคารทีเ่สนอใหก้รรมการ และ/หรอื พนกังาน

ของธนาคาร และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทย่อย (ESOP Warrant) เพียง 1 รายการ คือ ESOP Warrant 

รุ่นที่ 2 (ESOP-W2) ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติให้ออกเป็นจำนวน  

ไม่เกิน 26,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย (ถูกยกเลิกจำนวน 110,000 หน่วย ส่งผลให้มีจำนวน      

ใบสำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรคงเหลอื 25,890,000 หนว่ย) และมมีตใิหอ้อกหุน้สามญัเพิม่ทนุใหมจ่ำนวน 26,000,000 หุน้ 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว  

ESOP-W2 มีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 30 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม มีกำหนดการใช้

สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2554 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่        

ในสัดส่วน 1:1 และราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 29.27 บาทต่อหน่วย และมีการใช้สิทธิในปี 2554 จำนวน  

ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้ 

 

รายละเอียด

การใช้สิทธิ

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

วันที่ใช้สิทธิ 30 กันยายน 2554 30 ธันวาคม 2554

จำนวนผู้ขอใช้สิทธิ (ราย) - 31

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย) - 319,400

จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) - 319,400

จำนวนคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 25,890,000 25,570,600

จำนวนคงเหลือของหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ (หุ้น) 26,000,000 25,680,600

จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ (บาท) - 9,348,838
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ผลจากการใช้สิทธิ ESOP-W2 จะทำให้จำนวนหุ้นสามัญและทุนชำระแล้วของธนาคารเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 

รายละเอียด

การใช้สิทธิ

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

จำนวนหุ้นสามัญเดิมก่อนการใช้สิทธิ (หุ้น) 634,328,864 634,328,864

จำนวนหุ้นสามัญใหม่หลังการใช้สิทธิ (หุ้น) 634,328,864  634,648,264*

ทุนชำระแล้ว (บาท) 6,343,288,640  6,346,482,640*
 
หมายเหตุ *จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการใช้สิทธิ ESOP-W2 จะเริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2555 และจะส่งผลให้ทุนชำระแล้วของธนาคารเพิ่มขึ้น 
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ชื่อนิติบุคคล / สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ร้อยละ

การถือหุ้น

หุ้นสามัญที่จำหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

1. บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด
    ที่อยู่ เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต 
            แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
            โทรศัพท์ 0-2680-2222          โทรสาร 0-2680-2233

ธุรกิจหลักทรัพย์ 99.99 65,000,000.00

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด   
    ที่อยู่ เลขที่ 942/135 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 4 
            ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ 
            เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500
            โทรศัพท์: 0-2624-8555         โทรสาร: 0-2624-8599

ธุรกิจจัดการกองทุน 60.00 30,000,000.00

3. บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด
    ที่อยู่ เลขที่ 209/1 อาคารเคทาวเวอร์ บี ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21
            แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
            โทรศัพท์ 0-2664-1396-7      โทรสาร 0-2664-2163

สำนักกฎหมาย 99.93 10,000.00

4. บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด
    ที่อยู่  เลขที่ 209 อาคารเคทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 21
             แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
             โทรศัพท์ 0-2664-1396-7       โทรสาร 0-2664-2163

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 80.58 230,000,000.00

5. บริษัท บีทีเอ็มยู ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
    ที่อยู่  เลขที่ 54 อาคารหะรินธร ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ 
             แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
             โทรศัพท์ 0-2266-3060         โทรสาร 0-2266-3067

ธุรกิจเช่าการเงิน 10.00 600,000.00

6. บริษัท อรรถกร จำกัด
    ที่อยู่  เลขที่ 456 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ 
             จังหวัดสงขลา 90110
             โทรศัพท์ 0-7436-6034-40    โทรสาร 0-7423-5819

ธุรกิจเช่าซื้อ 10.00 800,000.00

7. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1  
    ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 
            เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน 
            แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
            โทรศัพท์ 0-2673-3999           โทรสาร 0-2673-3900

ธุรกิจลงทุน 99.95 31,418,722.86

8. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2
    ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
            เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน 
            แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
            โทรศัพท์ 0-2673-3999           โทรสาร 0-2673-3900

ธุรกิจลงทุน 99.59 152,219,824.27

9. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3
    ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
            เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
            แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
            โทรศัพท์ 0-2673-3999          โทรสาร 0-2673-3900

ธุรกิจลงทุน 99.97 106,341,526.58

นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 

ธนาคารมีการลงทุนในนิติบุคคล โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ดังต่อไปนี้ 
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ชื่อนิติบุคคล / สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ร้อยละ

การถือหุ้น

หุ้นสามัญที่จำหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

10. กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง  
    ที่อยู่  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด
             เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 
             แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
             โทรศัพท์ 0-2659-8888         โทรสาร 0-2659-8860-1

ธุรกิจลงทุน 98.91 70,570,317.78

11. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 1
    ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด
            เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 
            แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
            โทรศัพท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1

ธุรกิจลงทุน 99.50 4,381,746.33

12. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3
     ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด
             เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 
             แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
             โทรศัพท์ 0-2659-8888         โทรสาร 0-2659-8860-1

ธุรกิจลงทุน 98.77 93,340,500.29

13. กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 5 (ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวี 5)
    ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
            เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต
            แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
            โทรศัพท์ 0-2657-5757          โทรสาร 0-2263-0199

ธุรกิจลงทุน 38.81 12,884,787.05

14. กองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล
    ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด
            เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 
            แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
            โทรศัพท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1

ธุรกิจลงทุน 95.72 36,968,549.75

15. กองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล
    ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด
            เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 
            แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
            โทรศัพท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1

ธุรกิจลงทุน 94.03 32,488,154.04

16. กองทุนเปิดเคเค ตราสารหนี้ 6 เดือน 4/11
    ที่อยู่  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด   
            เลขที่ 942/135 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 4 
            ถนนพระราม4 แขวงสุริยวงศ์ 
            เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500
            โทรศัพท์: 0-2624-8555         โทรสาร: 0-2624-8599

ธุรกิจลงทุน 32.37 13,901,394.35



254 ธนาคารเกียรตินาคิน รายงานประจำปี 2554

ลำดับ สาขา ที่ตั้งสาขา โทรสาร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1 เกษตร - วิภาวดี 47/11 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0-2562-0017

2 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 
(CDC)

1448/4 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240

0-210-22312

3 เจริญกรุง 273/8 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพฯ 10100

0-2221-3148

4 เดอะมอลล์ท่าพระ 99 ถนนรัชดาภิเษก (ตากสิน-ท่าพระ) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600

0-2477-7162

5 เดอะมอลล์บางกะปิ 3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0-2704-9110

6 ทองหล่อ 125/19 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110

0-2392-6662

7 ปิ่นเกล้า  77/7 - 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700

0-2433-8635

8 พระราม 3 493/4 - 6 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
10120

0-2287-3230

9 พระราม 4 1032/7 - 9 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120

0-2287-3579

10 พหลโยธินเพลส ห้องชุดเลขที่ 408/4 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

0-2619-0136

11 เพชรเกษม-กาญจนาภิเษก 919/42 - 43 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 
10160

0-2454-8657

12 เยาวราช 289 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 
10100

0-2223-1372

13 รามอินทรา 43, 45, 47, 49 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
10510 

0-2540-4552

14 ศรีนครินทร์ 903, 905 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
10250

0-2320-0623

15 สี่พระยา 78 ตรอกกัปตันบุช (เจริญกรุง 30) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500

0-2237-7884

16 สีลม 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0-2237-1952

17 สุขสวัสดิ์ 178, 180, 182 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140

0-2428-8798

18 อโศก 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ เอ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2664-1454

เครือข่ายสาขา 

สามารถติดต่อที่ทำการสาขาของธนาคารได้ทุกแห่งที ่ศูนย์บริการลูกค้า (KK Contact Center) 0-2680-3333 

สาขาธนาคาร มีทั้งสิ้น 77 สาขา ดังนี้ 
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ลำดับ สาขา ที่ตั้งสาขา โทรสาร

19 สำนักอัมรินทร์ 
(สำนักงานใหญ่)

500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2257-0849

20 นครปฐม 992/2 - 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 73000

(034) 271-584

21 นนทบุรี 68/30 - 32 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000

0-2525-3056

22 บางใหญ่ 80/155 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140

0-2903-3600

23 ปทุมธานี 433, 435, 437 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

0-2533-0343

24 สมุทรปราการ 89/8 - 10 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

0-2703-2650

25 สุวรรณภูมิ 9/3 หมู่ที่ 7 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

0-2738-4773

26 สมุทรสาคร 1400/98 - 101 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

(034) 837-212

ภาคกลาง

1 กำแพงเพชร 546 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
62000

(055) 722-871

2 ชัยนาท 78/2 - 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
17000

(056) 420-723

3 นครสวรรค์ 1311/18 - 21 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

(056) 313-655

4 พระนครศรีอยุธยา 100 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

(035) 235-642

5 พิจิตร 31/79 - 81 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
66000

(056) 651-071

6 พิษณุโลก 286/10 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 65000

(055) 211-687

7 เพชรบูรณ์ 3/48 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
67000

(056) 712-273

8 ลพบุรี 205 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 (036) 626-059

9 สระบุรี 568/7 - 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี 18000

(036) 318-446

10 สุพรรณบุรี 290/3 - 6 หมู่ที่ 4 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
72000

(035) 546-277
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ลำดับ สาขา ที่ตั้งสาขา โทรสาร

ภาคเหนือ

1 เชียงราย 102, 102/1 - 3 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 57000

(053) 719-434

2 เชียงใหม่ 33 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

(053) 409-625

3 พะเยา 68/1 ถนนดอนสนาม ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 (054) 412-762

4 แพร่ 162 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
54000 

(054) 522-178

5 ลำปาง 142 - 144 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 52000

(054) 317-699

6 ลำพูน 99 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 (053) 532-659

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 กาฬสินธุ์ 4/1 - 2 - 3 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

(043) 821-652

2 ขอนแก่น 9/2 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
40000

(043) 337-734

3 ชัยภูมิ 31/12 - 14 ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
36000

(044) 835-677

4 นครราชสีมา 192/1 - 4 ถนนจอมสุรางค์ยาตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000

(044) 260-409 
(044) 256-746

5 ปากช่อง 560 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 30130

(044) 279-293

6 บุรีรัมย์ 30/23 - 25 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
31000 

(044) 620-510

7 มุกดาหาร 50 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร 49000

(042) 631-171

8 ยโสธร 258/3 - 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
35000

(045) 720-677

9 ร้อยเอ็ด 49, 49/1 - 3 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

(043) 518-163

10 เลย 22/9 ถนนชุมสาย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 (042) 830-855

11 ศรีสะเกษ 151 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 (045) 623-112

12 สกลนคร 1773/63 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 47000

(042) 733-005
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ลำดับ สาขา ที่ตั้งสาขา โทรสาร

13 สุรินทร์ 6/7 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 (044) 535-031

14 หนองคาย 527 - 528 หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
43000

(042) 460-151

15 อุดรธานี 215/25, 215/27 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 41000 

(042) 223-242

16 อุบลราชธานี 466 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
34000

(045) 209-258

ภาคตะวันออก

1 จันทบุรี 29/1 - 4 หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 (039) 343-615

2 ฉะเชิงเทรา 508, 510 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

(038) 516-106

3 ชลบุรี 7/41 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
20130

(038) 384-950

4 พัทยา 120/16 - 18 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
20150

(038) 489-162

5 ปราจีนบุรี 41/18 - 20 ถนนปราจีนตคาม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี 25000

(037) 217-582

6 ระยอง 375/4 - 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
21000

(038) 808-095

7 สระแก้ว 330 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
27000

(037) 241-993

ภาคตะวันตก

1 กาญจนบุรี 275/1 - 2 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี 71000

(034) 620-646

2 ประจวบคีรีขันธ์ 222/2 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 

(032) 551-085

3 หัวหิน 60/27 - 28 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

(032) 547-660

4 เพชรบุรี 132/8 - 10 หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
76000

(032) 454-722

5 ราชบุรี 286/25 - 28 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 70000 

(032) 310-391
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ลำดับ สาขา ที่ตั้งสาขา โทรสาร

ภาคใต้

1 กระบี่ 254, 254/1 - 2 หมู่ที่ 11 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
81000

(075) 663-923

2 ชุมพร 67/4 - 5 ถนนกรมหลวงชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 86000

(077) 570-509

3 ตรัง 59/12 - 14 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
92000

(075) 223-293

4 นครศรีธรรมราช 111, 111/1 - 4 ถนนพัฒนาการ-คูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

(075) 317-171

5 ภูเก็ต 63/714 - 716 หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 (076) 522-310

6 หาดใหญ่ 20/1 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
90110

(074) 343-309

7 สุราษฎร์ธานี 22/144 - 146, 22/163 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

(077) 217-408

ลำดับ สาขา ที่ตั้งสาขา โทรสาร

1  ถนนบางนา-ตราด กม. 8 43/4 หมู่ 14 ถนนบางนา - ตราด กม.8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

0-2316-2730 

2 อุดรธานี 225 หมู่ที่ 4 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 41000

(042) 304-046

ศูนย์ประมูลรถยนต์ธนาคารเกียรตินาคิน 

สามารถติดต่อศูนย์ประมูลรถยนต์ของธนาคารได้ที ่ศูนย์บริการลูกค้า (KK Contact Center) 0-2680-3333 
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สาขาบริษัทหลักทรัพย์ มีทั้งสิ้น 12 สาขา ดังนี้ 

ลำดับ สาขา ที่ตั้งสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1 บางนา 1093/56 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260

0-2745-6458-66 0-2745-6467 

2 อัมรินทร์ 
(สำนักงานใหญ่)

500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2680-2222 0-2680-2889

3 อโศก 209 อาคารเค ทาวเวอร์ เอ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2680-2900 0-2680-2995

4 นนทบุรี 68/30 - 32 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000

0-2527-8744 0-2965-4634

5 สมุทรสาคร 1400/98 - 101 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

(034) 837-246-64 (034) 423-565 
(034) 837-255

ภาคกลาง

6 พิษณุโลก 169/2 - 3 - 4 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

(055) 243-060 (055) 259-455 

ภาคเหนือ

7 เชียงใหม่ 33 อาคารเกียรตินาคิน สี่แยกข่วงสิงห์ 
ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

(053) 220-751-62 (053) 220-763
(053) 220-765

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 ขอนแก่น 9/2 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมืองอำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 40000

(043) 337-700-10 (043) 337-721

ภาคตะวันออก

9 ชลบุรี 7/18 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 20130

(038) 384-931-43 (038) 384-794

10 ระยอง 125/1 ถนนจันทอุดม (ระยอง-บ้านค่าย) ตำบลเชิงเนิน 
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

(038) 617-477-85 (038) 617-490

ภาคใต้

11 หาดใหญ่ 200 อาคารจุลดิศพลาซ่าหาดใหญ่ ชั้น 4 
ห้อง 414-424 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

(074) 354-747-51 (074) 239-515 

12 หาดใหญ่ 
(Mini Branch)

20/1 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 90110

(074) 209-837-40 (074) 209-841
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