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นำคุณสูความกาวหนา
ดวยความเช่ียวชาญของเรา
เราคือผูเชี่ยวชาญ ดำเนินงานดวยบุคลากรที่รูจริงพรอมใหคำปรึกษา 
เพิ่มทางเลือกใหมดวยผลิตภัณฑทางการเงินท่ีหลากหลาย
เปดมุมมองใหคุณไดเห็นโอกาสความสำเร็จกอนใคร





สรางความม่ันคงใหคุณ
ดวยพลังท่ีเเข็งเเกรงของเรา
ผสานพลังความเเข็งเเกรงของธนาคารเกียรตินาคิน
เเละทุนภัทร มุงสูความเปน High Performance Bank
ขยายขอบเขตธุรกิจกวางขึ้น ลดความเสี่ยงใหธุรกิจ 
สรางความม่ันใจ เพิ่มความม่ันคงใหคุณอยางยั่งยืน





ใหคุณเติบโตอยางยั่งยืน
ดวยจริยธรรมของเรา
เราดำเนินธุรกิจดวยหลักบรรษัทภิบาล คำนึงถึง 
ลูกคา คูคา ผูถือหุน ชุมชน เเละสังคม 
ดวยหลักกำกับดูเเลกิจการที่ดี 
สงผลใหเราเเละคุณเติบโตดวยกันอยางยั่งยืน
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เสนทางแหงการเติบโตอยางยั่งยืน
ธนาคารเกียรตินาคิน
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2540
ระงับกิจการชั่วคราวจากวิกฤตเศรษฐกิจ	
(พรอมกับสถาบันการเงินอีก	57	แหง)

2536
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย	เกียรตินาคิน	จำกัด	
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน	จำกัด

2531
เขาเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2541
เปนหน่ึงในสองบริษัทท่ีไดรับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลังใหกลับมา
ดำเนินกิจการ

2547
ไดรับการปรับอันดับเครดิต
จาก	“BBB+”	เปน	“A-”
โดย	บริษัท	ทริสเรทติ้ง	จำกัด

2548
3	ตุลาคม	2548	ไดรับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังใหดำเนินการจัดต้ัง
ธนาคารพาณิชยในชอ

2550
เปน	1	ใน	10	บริษัทท่ีไดรับรางวัล
บริษัทจดทะเบียนยอดเย่ียม
ดานการดูแลผูถือหุนจาก
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย	จำกัด

2551
เปน	1	ใน	22	บริษัทท่ีไดรับคะแนนอยูในระดับ	
“ดีเลิศ”	(หาดาว)	จากผลการสำรวจ
การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
โดย	สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(IOD)

2554
ไดรับการปรับอันดับเครดิตจาก	"A-"	
แนวโนมอันดับ	"คงที่"	เปน	"A-"	
แนวโนมอันดับ	"POSITIVE"	หรือ	
"บวก"	โดย	บริษัท	ทริสเรทติ้ง	จำกัด	

2555

2514
กอต้ัง	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย	เกียรตินาคิน	จำกัด
โดย	นายเกียรติ	วัธนเวคิน	
ดวยทุนจดทะเบียน	เริ่มตน	10	ลานบาท

2525
เขาเปนบริษัทสมาชิกหมายเลข	19	
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2516
ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
เงินทุนและหลักทรัพย
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วิสัยทัศน
ธนาคารเพื่ อความสำเร็จของลูกคา
และประโยชนท่ีย่ังยืนตอสังคม

พันธกิจ
1. ใหบริการอยางเชี่ยวชาญและครบครันพรอม
 สงเสริมศักยภาพของลูกคาเพื่ อความสำเร็จที่ย่ังยืน
2. ดำเนินการดวยหลักบรรษัทภิบาลโดยคำนึงถึงผลท่ี
 ผูถือหุน พนักงาน และสังคมจะไดรับ

คานิยมองคกร
มีความเชี่ยวชาญ Expertise
มุงม่ันความสำเร็จ Result Orientation
ฝกใฝพัฒนา Self Motivation 
สรางความเชื่ อถือ Trustworthiness
มีใจเปนเจาของธุรกิจ Entrepreneurship 
ยึดม่ันคุณธรรม Integrity
มีความรับผิดชอบ Accountability
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รางวัลแหงความสำเร็จรางวัลแหงความสำเร็จ

รางวัล “รัษฎากรพิพัฒน”
ธนาคารรับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน” เชิดชูเกียรติผูเสียภาษีที่ดี

และถูกตองสมควรแกการยกยองเปนตัวอยางท่ีดี สำหรับบุคคลท่ัวไป

รวมถึงผูประกอบการท่ัวประเทศในป 2554 โดยกรมสรรพากร 

รางวัล SET Award of Honor 
(ดานการรายงานบรรษัทภิบาล)
ธนาคารรับรางวัล SET Award of Honor ดานการรายงาน

บรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report) ที่สามารถ

รักษาความโดดเดนและมีความเปนเลิศอยางตอเนื ่อง 3 ป 

(2553-2555) จากพิธีมอบรางวัล SET Awards 2012 โดย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

รางวัล SET Award 
(ดานความรับผิดชอบตอสังคม) 
ธนาคารรับรางวัลบรษิทัจดทะเบียนดเีดนดานความรับผดิชอบตอ

สงัคม (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards 

2012) ในกลุมบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงกวา 10,000 ลานบาท 

จากพิธีมอบรางวัล SET Awards 2012 โดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร  

รางวัล “Investors’ Choice Award” 
ธนาคารรับรางวัล “Investors’ Choice  Award”  จากผลการประเมิน

คุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุน คะแนนเต็ม 100% ตอเน่ืองกัน 

4 ป (2552-2555) โดยสมาคมสงเสริมผู ลงทุนไทย ภายใต

โครงการอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนซ่ึงไดรับความรวมมือจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

คงอันดับความนาเชื่ อถือ ระดับ A-
คงอันดับความนาเชื่อถือระดับ “ A- ” แนวโนมอันดับเครดิต 

“POSITIVE” โดยบริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด 

ระดับ “ดีเลิศ” 100 คะแนนเต็ม 
(ตอเนื่ องเปนปท่ี 6) 
ระดับ “ดีเลิศ” 100 คะแนนเต็ม (ตอเน่ืองเปนปท่ี  6) จากผลการประเมิน 

คุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 (Annual General 

Meeting : AGM) โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

รางวัล “บริษัทท่ีมีธรรมาภิบาลดีเดนของ
เอเชียประจำป 2555
ธนาคารรับรางวัล “บริษัทท่ีมีธรรมาภิบาลดีเดนของเอเชียประจำป 

2555 หรือ Corporate Governance Asia Recognition Award 

2012” จากวารสาร Corporate Governance Asia วารสาร

ช้ันนำดานธรรมาภิบาลแหงเอเชีย โดยธนาคารเปน 1 ใน  12 บริษัท

ในประเทศไทยท่ีไดรับมอบรางวัลนี้  
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ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2553  
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2554  
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2555 

ฐานะการเงิน    

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 6,700 5,292 4,726 

เงินให้สินเชื่อ (หักรายได้รอตัดบัญชี) 106,973 135,303 168,388 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อจากการปรับโครงสร้างหนี้ (4,235) (5,120) (6,172) 

สินทรัพย์รวม 143,107 189,996 233,013 

เงินรับฝาก 75,931 69,040 153,027 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 35,308 86,013 29,123 

หนี้สินรวม 120,989 165,731 199,815 

ส่วนของเจ้าของ - ส่วนของธนาคาร 21,877 23,885 32,898 

ผลการดำเนินงาน    

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 5,826 6,476 7,113 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,152 1,419 2,281 

กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 1,483 1,245 1,224 

รายได้จากการดำเนินงานรวม 9,075 9,530 11,518 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 4,525 4,831 5,929 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 470 1,278 1,555 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 4,080 3,421 4,033 

กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,281 2,273 3,391 

อัตราส่วนทางการเงิน   (ร้อยละ) 

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย  16.5 9.9 13.0 

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย 2.4 1.4 1.6 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ 5.1 4.3 3.9 

เงินให้กู้ต่อเงินฝากและเงินกู้ยืม 96.5 87.6 92.8 

อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้กู้ยืมรวม 4.6 3.5 3.3 

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 85.1 108.0 109.5 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 43.0 51.3 51.1 

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 15.2 15.4 14.7 

จำนวนสาขาและพนักงาน    

สาขา 62 72 87 

พนักงาน 3,365 3,664 3,860 

ข้อมูลหุ้น KK    

ราคาหุ้น - สูงสุด (บาท) 41.75 39.50 50.00 

 - ต่ำสุด (บาท) 23.50 25.75 30.00 

  - ปิด (บาท) 39.00 32.00 48.50 

  - เฉลี่ย (บาท) 31.57 33.27 39.00 

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (พันหุ้น) 565,826 634,329 832,831 

มูลค่าตลาด (Market Capialization) (ล้านบาท) 22,067 20,299 40,392 

กำไรต่อหุ้น - ขั้นพื้นฐาน (บาท) 6.01 3.59 4.88 

  - ปรับลด (บาท) 5.74 3.57 4.85 

P/E (เท่า) 7.75 7.61 13.44 

P/BV (เท่า) 1.07 0.91 1.21 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 39.1 38.3 39.9 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.40 2.40 2.40* 

อัตราผลการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 50.8 53.3 58.9 

อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 6.15 7.50 4.95 

อันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด    

อันดับเครดิตองค์กร A- A- A- 

แนวโน้มอันดับเครดิต Stable Positive Positive

งบการเงินรวม ณ สิ้นปี

* เงินปันผลจ่ายประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 และจะขอเสนอ  
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีก 1.40 บาทต่อหุ้น  
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สารจากคณะกรรมการธนาคาร

ป 2555 เปนปท่ีมีความทาทายอกีปหน่ึงของประเทศไทย เนือ่งจากความเปราะบางของเศรษฐกจิ 
ท้ังของประเทศไทยอันเปนผลพวงมาจากมหาอุทกภัยในชวงปลายป 2554 และความเปราะบาง
ของเศรษฐกิจโลกท่ียังคงอยู ในชวงฟนตัว ตลอดจนราคาน้ำมันท่ีมีแนวโนมทรงตัวในระดับสูง  
และวิกฤตหน้ีสาธารณะยุโรปท่ีสงผลกระทบตอการสงออกของไทยโดยรวม อยางไรก็ตาม 
นโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของรฐับาล ท้ังมาตรการสนับสนุนสนิเชือ่ การปรบัเพิม่คาแรงขัน้ต่ำ 
การปรบัลดภาษีรายไดนิติบุคคล รวมถึงโครงการรถคันแรกท่ีประสบความสำเรจ็อยางสงู ไดชวย
กระตุนความตองการอุปโภคบริโภคโดยรวมใหปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำใหเศรษฐกิจไทยในป 2555 
ขยายตวัประมาณรอยละ 5.3 ตอป ฟนตัวจากป 2554 ท่ีขยายตวัเพยีงรอยละ 0.1 ตอป 
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ทั้งนี้ ภาคการเงินนับวามีบทบาทสำคัญในการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยเปนอยางมาก เน่ืองจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ

ภาครัฐ รวมท้ังการลงทุนภาคเอกชนมีการขยายตัวสงู เปนอปุสงคภายในประเทศท่ีทำใหความตองการสินเช่ือในป 2555 เพิม่ขึน้ ดงัน้ัน  

จึงเปนหนาท่ีของธนาคารพาณิชยในการบริหารสภาพคลองใหเหมาะสมเพ่ือรองรับการขยายตัวของสินเช่ือดังกลาว ตลอดจนรองรับ

การคุมครองเงินฝากตามกำหนดเดิมที่จะปรับลดลงเปน 1 ลานบาท ในป 2555 ซึ่งไดทำใหเกิดการแขงขันดานเงินฝากเพิ่มสูงขึ้น 

ตั้งแตชวงตนป อยางไรก็ดี การแขงขันดานระดมเงินฝากจะไมรุนแรงนัก หลังจากมีประกาศใหธนาคารพาณิชยนำสงเงินคาธรรมเนียม

ใหแกธนาคารแหงประเทศไทยในอัตรารอยละ 0.46 ของฐานเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน และเงินกูยืมทุกประเภท เพื่อชำระหน้ีกองทุนเพื่อ

การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) และยังคงตองนำสงเงินเขาสถาบันคุมครองเงินฝากในอัตรารอยละ 0.01 ของฐาน

เงินฝาก เชนเดียวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ตองนำสงเงินคาธรรมเนียมในจำนวนเดียวกันเขากองทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ 

รวมถึงการขยายเวลาการคุมครองเงินฝากบัญชีละ 50 ลานบาท ออกไปอีก 3 ป สงผลใหผูฝากเงินเกิดความมั่นใจตอระบบสถาบันการ

เงินและลดการเคล่ือนยายเงินฝากระหวางสถาบันการเงิน 

 

จากสถานการณดังกลาวขางตน ธนาคารพาณิชยทุกแหงรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินจึงตองปรับนโยบายการดำเนินธุรกิจ 

ในปที่ผานมาใหสอดคลองกับภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การชวยเหลือลูกหน้ีที่ไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมจาก

เหตุการณน้ำทวมตลอดครึ่งปแรกของป 2555 เพื่อประคับประคองลูกคาของธนาคารใหสามารถประกอบธุรกิจตอไปไดอยางย่ังยืน  

อีกทั้งการขยายการบริการไปยังภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง โดยยังคงเนนการควบคุมและรักษาคุณภาพสินทรัพยอยางระมัดระวัง ซึ่งได

สงผลใหสนิเชือ่ของธนาคารขยายตัวถงึรอยละ 24.5 และลดระดับหนีท้ี่ไมกอใหเกดิรายไดลงมาอยูทีร่อยละ 3.3 อนึง่ ในสวนของเงินฝาก 

ธนาคารไดพิจารณาปรับรูปแบบผลิตภัณฑ และปรับอัตราดอกเบ้ียในแตละประเภทใหสอดคลองกับภาระตนทุนท่ีเพิ่มขึ้นอีกดวย   

 

ทั้งนี้ ผลประกอบการของธนาคารในป 2555 มีกำไรสุทธิจำนวน 3,391 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 49.2 โดยเปนกำไรสุทธิของ

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) (“ทนุภัทร”) จำนวน 403 ลานบาท ที่รวมในงบการเงินรวมของธนาคารต้ังแตวันท่ี 12 กันยายน 2555 

หลังจากท่ีธนาคารและทุนภัทร ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการรวมกิจการระหวางธนาคารและทุนภัทร ตามท่ีไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555   
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(นายสพุล วัธนเวคิน) 

ประธานกรรมการ 

(นายบรรยง พงษพานชิ) 

ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

ในการดำเนินการดังกลาว ธนาคารไดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยของทุนภัทรจากผูถือหุนของทุนภัทรทุกรายในอัตราการ 

แลกเปลี่ยนหุน 1 หุนทุนภัทร เทากับ 0.9135 หุนธนาคาร ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพยของทุนภัทรในวันท่ี 11 กันยายน 

2555 มีผูตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพยรอยละ 99.93 พรอมกันนั้น ธนาคารไดโอนหุนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเกียรตินาคิน 

จำกัด (บลจ.เกียรตินาคิน) และบริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน จำกัด (บล.เกียรตินาคิน) ใหกับทุนภัทร กอใหเกิดเปน “กลุมธุรกิจ 

การเงินเกียรตินาคินภัทร” โดยเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความรวมมือของกลุมธุรกิจ ธนาคารยังไดปรับโครงสรางการ

จัดการตามแผนการรวมกิจการ และปรับคณะกรรมการตางๆ ใหเหมาะสม โดยแตงตั้งนายบรรยง พงษพานิช เขาดำรงตำแหนง

ประธานเจาหนาที่บริหาร และแบงธุรกิจออกเปนธุรกิจธนาคารพาณิชย และธุรกิจตลาดทุน   

 

สำหรับป 2556 นี้ เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมดีขึ้นจากปกอน แตยังตองติดตามอยางใกลชิด ในขณะท่ีเศรษฐกิจไทยนั้นแมวาจะเริ่ม

ชะลอตัวลงบางแตยังคงขยายตัวตอเนื่อง โดยมีปจจัยบวกมาจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ผนวกกับกระแสประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่จะมีผลบังคับใชในป 2558 และความรวมมือในแถบลุมแมน้ำโขง 

(Greater Mekong Sub-region: GMS) ที่ไดนำความเจริญมาสูภูมิภาคโดยลำดับ ทั้งนี้ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสำหรับอนาคต 

โดยเฉพาะการเปดเสรีทางการเงิน กลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรไดมุงเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสรางมูลคาเพิ่ม โดยผสม

ผสานความเช่ียวชาญดานตลาดทุน และการวิเคราะหวิจัยทางการเงินของทุนภัทร และความชำนาญในธุรกิจธนาคารพาณิชย และฐาน

ลูกคาที่มีศักยภาพของธนาคาร เพ่ือออกแบบและจัดหาผลิตภัณฑและบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางลงตัว  

 

ในการนี้ ผลจากศักยภาพและการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การใหบริการท่ีมุงเนนความสำเร็จของลูกคา ตลอดจนการ

ดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมมาอยางตอเนื่องยาวนาน ไดสงเสริมใหกลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเปนที่ยอมรับจาก

หนวยงานกำกับดูแลและสื่อชั้นนำท้ังในและนอกประเทศมาโดยตลอด   

 

ธนาคารเกียรตินาคินจึงขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ไดใหความเชื่อมั่น และใหความสนับสนุนการ

ดำเนินงานอยางดียิ่งเสมอมา และขอขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานทุกทาน ที่ไดทุมเท รวมแรงรวมใจปฏิบัติงานเพื่อใหธนาคาร

เกียรตินาคินเปน “ธนาคารเพ่ือความสำเร็จของลูกคา และประโยชนที่ยั่งยืนตอสังคม” ไดอยางแทจริง  
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คณะกรรมการธนาคาร

1. นายสุพล วัธนเวคิน  ประธานกรรมการ

2. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล  รองประธานกรรมการ

3. นายพิชัย ดัชณาภิรมย  กรรมการอิสระ 

4. รศ.มานพ พงศทัต  กรรมการอิสระ

5. นายเชษฐ ภัทรากรกุล  กรรมการอิสระ 

6. นายประวิทย วรุตบางกูร  กรรมการอิสระ 

7. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน  กรรมการอิสระ
8. นายพงษเทพ ผลอนันต  กรรมการอิสระ
9. นายธานินทร จิระสุนทร  กรรมการ 

6

1
3

10 5 14 2
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10. นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ  กรรมการ 
11. นายสุรพล กุลศิริ  กรรมการ 
12. นายสุวิทย มาไพศาลสิน  กรรมการ 
13. นายบรรยง พงษพานิช  กรรมการ / 
  ประธานเจาหนาที่บริหาร
14. นายอภินันท เกลียวปฏินนท  กรรมการ / 
  ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย 
  และกรรมการผูจัดการใหญ 
15. นางสาวฐิตินันท วัธนเวคิน  กรรมการ / 
  ประธานสายธนบดีธนกิจ

4

9
11

7

12

13

158
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คณะกรรมการบริหาร

1. นายบรรยง พงษพานิช  
 ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นายอภินันท เกลียวปฏินนท  
 กรรมการ / ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชยและกรรมการผูจัดการใหญ
3. นายประชา ชำนาญกิจโกศล  
 กรรมการ / ประธานสายบริหารหน้ี
4. นางสาวฐิตินันท วัธนเวคิน  
 กรรมการ / ประธานสายธนบดีธนกิจ
5. นายกฤติยา วีรบุรุษ  
 กรรมการ / ประธานสายกลยุทธ

1

3 5
4

2
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รายงานความรับผิดชอบ
ตอสังคม ชุมชน และสิ่งเเวดลอม
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ตลอดระยะเวลา 41 ปนับแตกอต้ังธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารเกียรตินาคินยึดม่ันการทำ
ธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมและกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบนอยท่ีสุด เพื่อมุงสูการเปน 
ธนาคารเพื่อความสำเร็จของลูกคาและประโยชนท่ีย่ังยืนตอสังคม ตามวิสัยทัศนท่ีกำหนดไว 
นอกจากน้ี ธนาคารใหความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนของคนสวนใหญ
ในประเทศเพ่ือใช ในการประกอบอาชีพและสรางความม่ันคงใหครอบครัว ชุมชน และ สังคม 

รายงานความรับผิดชอบ
ตอสังคม ชุมชน และสิ่งเเวดลอม

ป 2555 ธนาคารไดรบัรางวัลบรษิทัจดทะเบียนดเีดนดานความรบัผดิชอบตอสงัคม จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2012 จาก

ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย รวมกบัวารสารการเงนิธนาคาร ซึง่แสดงถงึแนวทางของธนาคารในการใหความสำคญักบัการดำเนนิธรุกจิ

ดวยความรับผดิชอบตอสงัคมทัง้ในกระบวนการทำงาน (CSR in process) และ นอกเหนอืกระบวนการทางธุรกจิ (CSR after process)  

 

CSR in process ในระดับองคกร ธนาคารมุงประกอบกิจการตามหลักบรรษัทภบิาลท่ีด ี(Good Corporate Governance) ตอตานการ 

ทจุรติคอรรปัชัน่ และสรางความโปรงใสในการตรวจสอบการดำเนนิงาน จงึไดจดัตัง้คณะกรรมการกำกบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑและกำกบั

กจิการ เพือ่ควบคมุการดำเนินกจิการใหเปนไปตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี สอดคลองกบักฎเกณฑ ระเบยีบทีก่ำหนดโดยหนวยงาน

กำกบัดูแลตางๆ และ ปลกูฝงใหพนักงานทุกคนปฏบิตัหินาทีด่วยความซ่ือสตัยสจุรติ มคีวามรับผดิชอบ ปฏบิตัติามนโยบาย กฎระเบยีบของ

ธนาคารอยางเครงครดั อาท ิ จรยิธรรมทางวิชาชพี นโยบายเร่ืองการจัดระบบการจัดการใหมมีาตรฐาน โปรงใส และตรวจสอบได มนีโยบาย 

ไมใหพนกังานแสวงหาประโยชนโดยมชิอบจากการทำงาน ซึง่ดำเนนิการขบัเคลือ่นผาน KK CSR Agents จำนวน 115 คน ในการสราง 

ความเขาใจและทำใหพนกังานตระหนกัถงึคณุคาของการทำงานอยางมคีวามรับผดิชอบ โดยการสือ่สารตรงกับพนักงานทุกฝายของธนาคาร 

และติดตามผล อกีทัง้ธนาคารไดนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ิมประสทิธภิาพการทำงานและการใหบริการ เพือ่ประหยดัเวลาและคาใชจาย

ในการเดนิทางตดิตอสือ่สาร และมุงสงมอบบริการท่ีดมีคีณุภาพแกลกูคา ซึง่นำไปสูการสรางผลตอบแทนตอผูถอืหุน และคนืประโยชนสูสงัคม

อยางแทจรงิ  

 

สำหรบักิจกรรมเพ่ือสงัคมทีอ่ยูนอกเหนอืกระบวนการทางธุรกจิ (CSR after process) ธนาคารไดดำเนินโครงการพัฒนาคน พฒันาชาติ 

กบัเกียรตินาคิน (พพช.) อยางตอเน่ือง ภายใตความเช่ือท่ีวา “ทรพัยากรบคุคลเปนสิง่สำคัญและมีคามากท่ีสดุในการพัฒนาประเทศ” โดยมี

กจิกรรมหลกั 3 ดาน ไดแก   

 

• ดานสงเสรมิการศึกษา   
• ดานการพฒันาจรยิธรรมและภูมิคุมกันสงัคม  และ 
• ดานการบรรเทาทกุขและสาธารณกศุล   
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  กจิกรรม KK ฉลาดบรหิารเงนิ (KK Financial Literacy) ไดรบัการบรรจใุหเปนอกีหนึง่กจิกรรมหลกัภายใตกรอบการดำเนนิงานของ

โครงการ พพช. ตัง้แตป 2555 เปนตนไป เพือ่สงเสริมการเรียนรูดานการบรหิารรายได ทรพัยสนิ ความเสีย่ง และหนีส้นิ รวมถงึการสรางวนิยั

ทางการเงินใหแกภาคสงัคม ซึง่เปนความรับผดิชอบโดยตรงของผูประกอบธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

 

 การรวมกิจการระหวางธนาคารกับบริษทัทุนภทัร จำกัด (มหาชน) เปนกลุมธรุกจิการเงินเกียรตินาคินภัทรในป 2555 นบัเปนปจจัย

สำคัญทีจ่ะเพ่ิมศกัยภาพการดำเนินความรับผดิชอบตอสงัคมขององคกร เนือ่งจากแนวคิดในการดำเนินความรับผดิชอบตอสงัคมของธนาคาร

เกยีรตินาคินและบริษทัทุนภทัรมีความใกลเคยีงกัน จงึสามารถนำสวนท่ีเปนจดุแข็งของท้ังสององคกรมาสงเสริมการสรางประโยชนใหสงัคม 

ในนามกลุมธรุกิจการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัรไดเปนอยางด ีอาทิ 

 

• การนำทกัษะความเช่ียวชาญของผูบริหารและพนักงานไปใช ในการรวมกำหนดแนวทางพัฒนาตลาดการเงนิของประเทศผาน
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานกำกับดูแล และภาคเอกชนท่ีมีบทบาทสำคัญตอภาคเศรษฐกิจ 

• การมีนโยบายสงเสรมิกำกับดูแลใหพนักงานรวมตอตานการทจุรติคอรรปัช่ันอยางจรงิจงัผานกิจกรรมตางๆ เชน ธนาคาร
สนบัสนนุใหพนักงานเขารวมกิจกรรมเดนิรณรงค “โครงการรวมพลงัตอตานคอรรปัช่ัน” จดัโดยสมาคมธนาคารไทยรวมกับภาคี
เครอืขายตอตานคอรรปัชัน่ เปนตน 

• การใหความรูแกสงัคมในเร่ืองการบริหารจดัการทางการเงิน (Financial Literacy) กับกลุมเปาหมายท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ 
เชน การพฒันาหลกัสตูร KK iCube เพือ่ใหความรูแกนักลงทุนรายยอยอยางเปนระบบ การใหบริการวางแผนทางการเงนิ 
สวนบุคคลแกพนักงาน เปนตน 

• การเพิม่โอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาสในสงัคม เชน การสนบัสนุนการจดัสรางศูนยการเรยีนรู ใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ี
หางไกล 

• การสงเสรมิพระพุทธศาสนาและศลิปวฒันธรรม เชน การสนบัสนุนกิจกรรมของหอจดหมายเหตุพทุธทาส อนิทปญโญ  
 
 การตอยอดแนวทางการดำเนนิความรบัผดิชอบตอสงัคมเชนน้ี สนบัสนนุใหธรุกจิของธนาคารเตบิโตอยางมัน่คงเพือ่สรางผลตอบแทน

และคุณภาพการบริการท่ีดขีึน้ใหกบัผูถอืหุนและลูกคา ควบคูกบัการรวมดูแลพนักงานและสังคมใหไดรบัโอกาสท่ีดใีนการพัฒนาคุณภาพชีวติ

อนัถอืเปนพนัธกิจสำคัญของธนาคารในฐานะท่ีเปนองคกรธุรกจิภาคสถาบันการเงินท่ีดำเนินงานเพ่ือความสำเร็จของลูกคาและประโยชนทีย่ัง่ยนื

ตอสงัคม 
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เกียรตินาคินไปอยูท่ี ไหนตองเปนสวนหน่ึง
ท่ีไปชวยพัฒนาใหชุมชนแหงน้ันเจริญขึ้น
เมื่ อธุรกิจประสบความสำเร็จก็ตองเอื้อเฟอผูอื่ น
ปณิธานของคุณเกียรติ วัธนเวคิน 
ผูกอต้ังธนาคารเกียรตินาคิน

โครงการพัฒนาคน 
พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน

ในป 2555 ทางธนาคารมุงเนนการนำความเช่ียวชาญทางดานการเงินมาสรางประโยชน ใหกับพนักงาน และสังคม
ภายนอกจึงไดพัฒนาและตอยอดการใหความรูดานการบริหารเงินภายใต โครงการ “KK ฉลาดบริหารเงิน” 
(KK Financial Literacy) ซ่ึงเปนกิจกรรมใหมภายใต โครงการพฒันาคน พฒันาชาต ิ กับเกยีรตินาคนิ มุงเนนการให
ความรูบนพ้ืนฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ในเร่ืองการบริหารการเงิน 4 ดาน คือ รายได ทรัพยสิน ความเสี่ยง 
และหน้ี กับกลุมเปาหมายท้ังภายในและภายนอกองคกร อาทิ พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ครูและนักเรียน และชุมชนรอบสาขา 

การดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมท่ีทำมาอยางตอเนื่องและมุงพัฒนาคุณภาพการสรางประโยชน ใหสังคม
อยางจริงจัง สงผลใหธนาคารไดรับความเชื่อมั่นจากองคกรตางๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับ
วารสารการเงินธนาคารมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนดานความรับผิดชอบตอสังคมดีเดน (Outstanding CSR 
Awards) จากเวที SET Awards 2012 และวารสาร Corporate Governance Asia มอบรางวัล CG Asia 
Recognition Awards 2012 เปนตน 

ภายใตปณิธานดังกลาวทำใหบุคลากรทุกคนตระหนักดี
วาความสำเร็จของธนาคารไม ไดอยูท่ีผลประกอบการ
เพียงอยางเดียวแตตองเปนสวนหน่ึงในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน เริ่มตนท่ีการทำธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี 
และใหความชวยเหลือแบงปนแกสังคมและผูดอยโอกาส
ซ่ึงนำไปสูการจัดต้ัง “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ 
กับเกียรตินาคิน” โดยแบงการดำเนินกิจกรรมออกเปน  
3 ดานไดแก 

การบรรเทาทุกขและสาธารณกุศล

การสงเสริมการศึกษา

การพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุมกันสังคม 
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ความในใจของนักเรียนท่ีมีตอการอบรม  
Financial Literacy ของธนาคารเกียรตินาคิน 

 “ความรูที่ไดรับจากการอบรมรูรับ รูจาย รูออม สูความ

มั่งคั่งทุกครัวเรือนจากวิทยากรของธนาคาร ทำใหมองเห็น

ความสำคัญของการออมมากยิง่ขึน้ ผมจะนำความรูที่ไดไปปรบั

ใชเพื่อจะไดออมเงินคาขนมใหมากย่ิงข้ึน ดวยการไมฟุงเฟอ

เพราะการออมเร็วจะทำใหเราเก็บเงินไดมากกวาเพ่ือนๆ” 

 

ด.ช.กองภพ จาดทองคำ
นักเรียนช้ันป.5 

โรงเรียนประชาศึกษา เค้ียงฮ้ัว 
จ.พระนครศรีอยุธยา

“ทางโรงเรียนไดพยายามปลูกฝงอุปนิสัยดังกลาวโดยผาน

การเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ ยิ่งไดทางธนาคารเกียรติ

นาคินมาตอยอดก็ยิ่งทำใหเด็กๆ มีความเขาใจมากยิ่งขึ้น อยาก

ใหมีการจัดโครงการแบบนี้ทุกเทอมเพื่อปลูกฝงเรื่องการออมให

เปนกิจวัตรประจำวันท่ีทุกคนตองปฏิบัติ” 

นางพิมล ซะมะ
ผูอำนวยการ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

ธนาคารตระหนักและมองเห็นคุณคาทางการศึกษาซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
ใหดีขึ้นจึงดำเนินโครงการตางๆ ดังน้ี 

 

• โครงการมอบทุนการศึกษารวมกับมูลนิธิเกียรติรวมมิตร
เพื่อการศึกษา

   ธนาคารรวมกับมูลนิธิเกียรติรวมมิตรเพื่อการศึกษา

มอบทุนการศึกษา สรางอาคารเรียนและสนับสนุนอุปกรณ

ทางการศึกษาใหแกเยาวชนดอยโอกาสท่ัวประเทศในระดับชั้น

อนุบาล-มัธยมศึกษา ตั้งแตป 2514 จนถึงปจจุบัน โดยในป 

2555 มีนักเรียนไดรับทุนจากโครงการทั้งหมด 300 คน  

นอกจากนี้ยังจัดอบรมความรูทางการเงินเบื้องตนซึ่งเปนหนึ่ง

ในกิจกรรม “KK ฉลาดบริหารเงิน” (KK Financial Literacy)  

ใหกับผูปกครอง ครู และนักเรียนในโรงเรียนหนองจอกพิทยา

นุสรณ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว โรงเรียนประชาศึกษา 

และชุมชนหนองปลาหมอ (เขตหนองจอก) รวม 750 คน 

การสงเสริมการศึกษาการสงเสริมการศึกษาการสงเสริมการศึกษา
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“ทุนการศึกษาธนาคารเกียรตินาคิน ชวยใหผมมีโอกาสใน

การเรียนโดยไมตองกังวลเร่ืองคาใชจาย และสรางจิตสำนึกให

ผมตระหนักถึงการใชความรูที่เรียนมาทำประโยชนนตอบแทน

คืนใหกับสังคมครับ ผมตองขอขอบคุณทางธนาคารเกียรติ

นาคินมากๆ ครับ สำหรับโอกาสที่มีคาเชนน้ี” 

นายจักรกฤษ บำรุงตระกูล
นักวิเคราะหการลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จำกัด (มหาชน)
นักศึกษาทุน Kiatnakin Responsibility 
Scholarship รุน 2551

•  โครงการทุนการศึกษาตอเน่ืองระดับปริญญาตรี  Kiatnakin 
Responsibility Scholarships 

 ที่ผานมาธนาคารจัดโครงการมอบทุนการศึกษาตอเนื่อง

ระดับปริญญาตรี Kiatnakin Responsibility Scholarships 

รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

และกองบญัชาการตำรวจนครบาล โดยทนุดงักลาวจะมอบใหกบั

นิสิตนักศึกษาท่ัวไป บุตรของพนักงานธนาคารและบุตรของ

ตำรวจนครบาลท่ีมีความประพฤติดี มีจิตอาสาท่ีจะบำเพ็ญ

ประโยชนตอสังคมที่ศึกษาอยูในสองสถาบันดังกลาว โดยในป 

2555 ทางธนาคารไดจัดเสวนาเร่ือง “แบบฉบับความสำเร็จ

ของผูบริหารยุคใหม” ใหแกผู ไดรับทุนการศึกษาเพ่ือเปน

แนวทางในการเตรียมความพรอมสูความสำเร็จในการประกอบ

อาชีพในอนาคตและเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษาไดสาน

สัมพันธและสรางเครือขายระหวางกัน พรอมทั้งรวมแสดง

ความยินดีกับนักศึกษาผูที่สำเร็จการศึกษาในป 2554 ซึ่งเปน

รุนแรกของโครงการ จำนวน 30 คน จากนิสิตนักศึกษาที่ไดรับ

ทุนท้ังสิ้น 91 คน 

• โครงการประกวดแผนธุรกิจภาษาอังกฤษ The mai 

Bangkok Business Challenge @ Sasin
  ธนาคารสนับสนุนการแขงขันแผนธุรกิจภาษาอังกฤษ 

The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin ซึ่งจัดโดย

สถาบันบณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั  

รวมกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตอเนื่องเปนปที่ 10 เพื่อ

เปนเวทีใหนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทไดแสดงศักยภาพใน

การเสนอแผนธุรกิจระดับสากลและสงเสริมการเรียนรูทักษะ 

ในการนำเสนอแผนธุรกจิสำหรับผูประกอบการใหมโดยทีมชนะเลิศ

จะไดรับถวยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ภูมิพลอดุลยเดช 
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• โครงการจักรยานเพื ่อนอง
 ธนาคารเกียรตินาคินรวมกับมูลนิธิศุภนิมิตแหง

ประเทศไทยดำเนินการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตอเนื่อง

ใหเยาวชนโดยการมอบจักรยานใหโรงเรียนในพื้นที่หางไกล

จัดสรรใหนักเรียนยืมใชเปนพาหนะในการเดินทางมาเรียน

หนังสือทำใหไมตองหยุดเรียนเนื่องจากอุปสรรคในการ

เดินทาง นับตั ้งแตป พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน โดยในป 2555 

ที่ผานมาธนาคารบริจาคจักรยานเพ่ือนักเรียนใชเปนพาหนะ

ในการเดินทางไปโรงเรียนแลวกวา 100 คัน ใน 5 จังหวัด

ทั่วประเทศไทย 

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุมกันสังคม ซ่ึงเปนเข็มทิศในการดำเนินชีวิต
ใหเปนไปอยางถูกตองตามครรลองครองธรรม พนจากภัยสังคมท่ีกอตัวขึ้นในรูปแบบใหมตามความเจริญ
ทางดานวัตถุ จึงไดดำเนินโครงการตางๆ ดังน้ี 

“มูลนิธิศุภนิมิตขอขอบคุณธนาคารเกียรตินาคินในฐานะ

ภาคีที่เกาแกและใหการสนับสนุนงานของมูลนิธิเสมอมา มูลนิธิ

หวังวาจะไดมีโอกาสรวมงานและไดรับการสนับสนุนจากธนาคาร

ในการพัฒนาการศึกษาใหกับเด็กไทยในโครงการอ่ืนๆ ตอไป”  

คุณจิตรา ธรรมบริสุทธ์ิ
ผูอำนวยการ
มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย

“ธนาคารเกียรตินาคินไดใหการสนับสนุนยุวพุทธิกสมาคม

มาอยางตอเนื่อง ถึง 3 ดานดวยกันเสมอมา  

ดานการเงนิ - ผานการสนบัสนนุและดแูลโยคเีพือ่ปฏบิตัธิรรม

ในหลักสูตรตางๆ ของสมาคมฯ อาทิ หลักสูตรของคุณแม 

ดร.สิริ กรินชัย เปนตน 

ดานกำลงัคน - ผานการแนะนำลกูคา พนกังาน บคุคลทัว่ไป 

มาปฏิบัติธรรมตามความเหมาะสมของแตละบุคคล เพื่อปฏิบัติ

แลวก็ทำใหมีสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้น                                                                                                  

ดานกำลังใจ - เมื่อยุวพุทธมีงาน ผูใหญและเจาหนาท่ีของ

ธนาคารก็จะมารวมงานเสมอมา ทำใหสมาคมเกิดความอบอุน

ใจและกำลังใจในการดำเนินงาน” 

อาจารยฉัตรชัย สุจริตกุล 
ผูอำนวยการ สมาคมยุวพุทธิกสมาคม
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

• โครงการพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข
 ธนาคารรวมกับยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ ดำเนินโครงการพัฒนาจิตใหเกิดปญญา

และสันติสุข ตั้งแตป 2537 ถึงปจจุบัน เพ่ืออบรมธรรมะและ

หลักการปฏิบัติธรรมใหแกผูบริหาร พนักงาน ลูกคาและผูสนใจ

ทั่วไป 

 

การการพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุมกันสังคม พัฒนาจริยธรรมและภูมิคุมกันสังคม การพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุมกันสังคม 
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• โครงการ KK ฉลาดบริหารเงิน 
   ธนาคารเผยแพรความรูทางการเงินใหกบัพนักงานธนาคาร

ทุกคนผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง และ จัดอบรมหลักสูตร KK 

ฉลาดบริหารเงิน (KK Financial Literacy) เพ่ือพัฒนาทักษะ

การบริหารรายรับ รายจาย การออม การลงทุน ความเสี่ยง

และหน้ีสินใหกับกลุมพนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษา

ความปลอดภัย พนักงานขับรถ และพนักงานรับสงเอกสารที่

ปฏิบัติงานประจำอยูในสำนักงานใหญ จำนวน 30 คน 

  จากการติดตามประเมินผลในเดือนพฤศจิกายน พบวา

ผูเขารับการอบรมสวนใหญมีการวางแผนจัดการทางการเงินท่ีดี

ขึ้น โดยผูที่มีภาระหนี้สินจะมุงลดภาระคาใชจายท่ีไมจำเปนลง 

เพื่อออมไวสำหรับการชำระหนี้ และบางรายสามารถออมเงิน

ไดถึงรอยละ 70 ของเงินเดือนเพ่ือนำไปลงทุนสรางอาชีพเสรมิ 

• โครงการสงเสร ิมการออมดีเด น ร วมก ับมูลนิธ ิ
ดวงประทีป

   ธนาคารรวมกับมูลนิธิดวงประทีปจัดโครงการสงเสริม

การออมดีเดนตอเนื่องเปนปที่ 11 เพื่อสนับสนุนกิจการสหกรณ

บริการในชุมชนคลองเตย และมอบรางวัลใหสมาชิกสหกรณที่

มีวินัยทางการเงิน พรอมท้ังรวมจัดเสวนาเนนการมีสวนรวม

ของชมุชนเพือ่แลกเปลีย่นแนวคดิเกีย่วกบัความจำเปนของการออม

และการบริหารจัดการทางการเงินที่ด ี ปจจุบันสหกรณ 

ดังกลาวมีสมาชิกประมาณ 1,700 คน และสามารถเพ่ิมจำนวน

ผูมีวินัยทางการเงินไดรอยละ 30 ตอป 

• โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ ตานภัยยาเสพติด 
  ธนาคารสนับสนุนการจัดโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ

ตานภัยยาเสพติดโดยศูนยเยาวชนสัมพันธ กองบัญชาการ

ตำรวจนครบาล ตอเนื่องเปนปที่ 8 เพื่อใหความรูแกเยาวชนใน

กรุงเทพมหานครถึงโทษภัยยาเสพติด และการปองกันตนจาก

ภัยสังคมในรูปแบบตางๆ ในป 2555 มีนักเรียนเขารับการ

อบรม 3,000 คนจาก 9 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากอุทกภัยในป 2554 สงผลตอชีวิตและทรัพยสินคนไทยในชวงป 2555 เปนอยางยิ่ง 
ธนาคารจงึไดดำเนนิการชวยเหลือบรรเทาและเยยีวยาผูประสบภยัผานโครงการ “KK รวมน้ำใจชวยผูประสบภยั” 
และไดดำเนินงานสาธารณกุศลรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ อาทิ  

• พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจ็ดยอด 
จ.เชียงใหม 

  ธนาคารรวมสืบทอดพระพุทธศาสนาดวยการอัญเชิญ

ผาพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ภมูพิลอดุลยเดชไปถวายแดพระสงฆ ณ วดัเจด็ยอด อำเภอเมอืง 

จังหวัดเชียงใหม โดยมีขาราชการ ลูกคา และประชาชนผูมี 

จิตศรัทธา เขารวมในพิธี 

 

• โครงการแนวร วมดูแลคูคลอง
  ธนาคารรวมกับสถาบันไทยพัฒนดำเนินโครงการ 

แนวรวมดูแลคูคลองซึ่งเปนโครงการท่ีริเริ่มโดยกระทรวง 

การคลัง มุงปลูกฝงจิตอาสาของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลอง

ใหสะอาด สามารถเปนทางระบายน้ำ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในสถานการณนำ้ทวม โดยจัดอบรมหลัก 5ส. วิธีการวัดอัตรา

การไหลของน้ำและวัดระดับน้ำ รวมไปถึงการใหความรูพื้นฐาน

ทางการเงินดวยแนวคิด “คูคลองน้ำใส ใสใจบาน สุขใจเงิน” 

แกสมาชิกชุมชนหนองปลาหมอ เขตหนองจอก คณะนักเรียน 

จากโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณและ โรงเรียนสอนศาสนา

มัสยิดอัรเราะหมาน 

 

การการบรรเทาทุกขและสาธารณกุศล บรรเทาทุกขและสาธารณกุศล การบรรเทาทุกขและสาธารณกุศล 
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ธนาคารขับเคลื่อน CSR ดวยความรวมมือของพนักงาน
จิตอาสา (CSR Agent) จำนวน 115 คน จากทุก 
หนวยงานและทุกสาขาทั่วประเทศท่ีเขามาทำหนาที่ เสริม 
การสื่อสารระหวางสำนักงานใหญกับพนักงานทุกคนใน
การสรางความรูและความเขาใจเรื่องความรับผิดชอบตอ
สังคมอันเริ่มจากการทำงานอยางมีจริยธรรมในวิชาชีพ
และมุงปรับปรุงกระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการแกลูกคา 
ขณะเดียวกัน CSR Agents จะเปนผูรวบรวมขอเสนอและ
ปญหาตางๆ เพื่อ เปนขอมูล ใหปรับปรุงคุณภาพ 
การดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 

ขับเคลื่อน CSR  
ดวยพนักงานจิตอาสา (CSR Agent) 

• ก ิจกรรมบริจาคโลหิตประจำไตรมาส
 ในป 2555 ธนาคารโดยสำนักงานใหญรวมกับ 

ศูนยบริการโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทยและมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 4 คร้ัง ถวายเปน

พร ะ ร าชกุ ศ ลแด พ ร ะบ าทสม เด็ จพ ร ะ เ จ า อ ยู หั ว แ ล ะ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เพื่อชวยบรรเทาภาวะ

ขาดแคลนโลหิตสำหรับใชรกัษาผูเจบ็ปวย ณ อาคารเค ทาวเวอร 

• ก ิจกรรมสาธารณกุศลอื ่นๆ
• รวมกับสภากาชาดไทยสนับสนุนโครงการ “ซาบีนา  

ปนพลงัรกั มอบพลงัใจ เยบ็เตาสูภยัมะเร็งเตานม เฉลมิพระเกยีรติ 

80 พรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ”  

• สนับสนุนการจัดวิปสสนากรรมฐาน ของมูลนิธิคุณแม 

ดร.สิริ กรินชัย ณ ศูนยปฏิบัติธรรมพรหมสิริธรรมสถาน 

จงัหวดันครศรีธรรมราช และ วดัแหลมมะเกลือ จงัหวดันครปฐม 

• สนบัสนุนโครงการ คายอาสาพัฒนาชนบท INTERCAMP  

ซึง่จดัโดยนกัศกึษาทุน Kiatnakin Responsibility Scholarships 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• สนับสนุนสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ 

จัดกิจกรรมเสวนาหัวขอ “สูตรลับทายาทธุรกิจ ปูทางสู AEC” 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และโอกาส 

ครบรอบ 10 ปแหงการไดรับพระราชทานวันสตรีไทย 
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ในป 2555 ธนาคารดำเนนิกิจกรรมเพือ่สงัคมภายใต โครงการพัฒนาคน พฒันาชาติ
กับเกียรตินาคินอยางตอเนื่อง และมุงเนนการใหความรูพื้นฐานทางการเงินภายใต
โครงการ “KK ฉลาดบริหารเงิน” (KK Financial Literacy) ตอกลุมเปาหมาย  
อัน เปนการนำความรู ความเชี่ยวชาญขององคกรมาสรางประ โยชน 
อยางแทจริงใหกับสังคม เปนการยืนยันถึงปณิธานของเกียรตินาคินท่ีวา 
“เกียรตินาคินไปอยูท่ี ไหน ตองเปนสวนหน่ึงท่ี ไปชวยพัฒนาใหชุมชนแหงน้ัน 
เจริญขึ้น เมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จก็ตองเอื้อเฟอผูอื่น” ไดเปนอยางดี 

กระบวนการรับผิดชอบตอสังคม 
และสิ่งแวดลอมในการทำงาน 

กิจกรรมเพ่ือสังคมซ่ึงดำเนินการโดย
พนักงานของธนาคารทั่วประเทศ 

ธนาคารมุงพัฒนากระบวนการรับผิดชอบตอสังคมและ 

สิ่งแวดลอมในการทำงาน (CSR in process) ภายใตวิสัยทัศน

วา “ธนาคารเพ่ือความสำเร็จของลูกคาและประโยชนที่ยั่งยืน 

ตอสังคม” โดยการใหบริการอยางเชี่ยวชาญและครบครันเพ่ือ

ความพึงพอใจของผูใชบริการ สงเสริมศักยภาพของลูกคาเพ่ือ

ความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาลและ

มุงปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน อาทิ      

• กำหนดนโยบายภาพรวม แนวทางปฏิบัติ และ

สนับสนุนใหพนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมทางวิชาชีพและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล 

• กระจายโอกาสในการเข าถึ งแหล ง เงินทุนใหกับ

ประชาชนในพ้ืนที่หางไกล 

• เนนการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตพาณิชยกับผูที่เขาถึง

แหลงเงินทุนไดยากเพ่ือสรางงาน สรางธุรกิจ    

• มีนโยบายจัดซื้อจัดจางอยางเปนธรรม 

• คัดเลือกลูกคาที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและคำนึง

ถึงชุมชนและสิ่งแวดลอม  

• จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย 

“KK Biz RE Innovation Awards 2012” สำหรับนิสิตและ

ประชาชนทั่วไป   

• จัดต้ัง KK iCube ซึ่งเปนสถาบันการอบรมดาน 

การลงทุนทีก่อตัง้โดยบริษทัหลกัทรัพย เกยีรตนิาคนิ จำกดั (KKS) 

เพื่อใหความรูกับบุคคลทั่วไป 

 

ในป 2555 พนักงานของธนาคารไดริเร่ิมดำเนินกิจกรรม 

รวมกับชุมชนรอบสาขาตางๆ รวมท้ังสิ้น 41 โครงการ อาทิ  

• โครงการสานฝน หองสมุด 3 ดี เพ่ือมอบหนังสือและ

ครุภัณฑประจำหองสมุดใหกับโรงเรียนวัดบานนอย ตำบล

ดอนเจดีย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

• โครงการเกียรตินาคินสงเสริมเยาวชนรักการออม 

รวมกับชุมชนบานศิลปน ชุมชนริมคลองบางหลวง เขต

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สรางจิตสำนึกใหเยาวชนเห็น

ความสำคัญของการออมเงิน  

• โครงการ KK ปนรักใหนอง เพ่ือบูรณะศูนยพัฒนาเด็ก

กอนเกณฑวัดแสงอรุณ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  

• โครงการเปดโลกกวางสูการเรียนรู เพื่อสนับสนุน 

การปรับปรุง ซอมแซม หองสมุด โรงเรียนบานบง ตำบลนาปา 

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  

• โครงการ KK ชัยภูมิรวมใจเพื่อนอง เพื่อจัดกิจกรรม 

สงเสริมการศึกษาใหกับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  

• โครงการสนับสนุนอุปกรณการศึกษาแกศูนยพัฒนา 

เดก็พิการ จ.พะเยา เพือ่มอบเครือ่งคอมพวิเตอร เครือ่งปริน้เตอร 

และตู เหล็กบานเลื่อน ใหแกศูนยการศึกษาพิเศษประจำ 

จังหวัดพะเยา 
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เริ่มต้นในปี 2514  “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน 

จำกัด” ได้จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท 

ประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ และได้เข้าเป็นบริษัท    

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2531 

ก่อนที่จะจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2536  

ซึ่งต่อมาได้แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

ในปี 2542 

การดำเนินธุรกิจได้ผ่านประสบการณ์ทั้งช่วงแห่งความ

รุ่งโรจน์ของธุรกิจการเงินไปจนถึงเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้ง

สำคัญของประเทศหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ซึ่งส่งผลให้ถูกระงับกิจการชั่วคราว 

พร้อมกับสถาบันการเงินอีก 57 แห่ง อย่างไรก็ดี ด้วยการ

ดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ควบคู่กับการ

สนบัสนนุจากพนัธมติรทีเ่ขม้แขง็ อาท ิผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ ผูบ้รหิาร 

และพนักงาน ที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ ทำให้บริษัทเงินทุน

เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 2 สถาบันการเงิน    

ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมาดำเนินกิจการ  

ได้อีกครั้งในปี 2541 และสามารถรอดพ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้น 

และเติบโตขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งได้รับอนุญาตให้ยกระดับ

จากบริษัทเงินทุนเป็น “ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)” 

(“ธนาคาร”) และเริ่มดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เมื่อวันที่     

3 ตุลาคม 2548  

ด้วยสภาวะแวดล้อมด้านการแข่งขันภาคการเงินธนาคาร 

และการเปิดเสรีทางการเงิน ธนาคารได้ประกาศร่วมกิจการ 

และร่วมบริหารงานกับบริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน)      

(“ทุนภัทร”) ในปลายปี 2554 เพื่อขยายขอบเขตการดำเนิน

ธุรกิจร่วมกัน และสนับสนุนความเป็นเลิศในทุกธุรกิจหลัก   

ของธนาคารและทุนภัทร โดยมุ่งเน้นผสมผสานความเชี่ยวชาญ

ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนเข้าด้วยกัน ซึ่ง 

การร่วมกิจการเป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555   

หลังจากธนาคารสามารถซื้อหลักทรัพย์ของทุนภัทรจาก      

ผู้ถือหุ้นของทุนภัทรได้ร้อยละ 99.93 ของหุ้นทั้งหมดของ    

ทุนภัทร ในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้น (Swap Ratio)       

1 หุ้นสามัญของทุนภัทรต่อ 0.9135 หุ้นสามัญของธนาคาร 

ตามแผนการร่วมกิจการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ      

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  

ความเป็นมา

ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ธนาคารเกียรตินาคิน และ บมจ.ทุนภัทร รวมกิจการเป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 เพื่อขยายขอบเขตการ

ดำเนินธุรกิจร่วมกันและสนับสนุนความเป็นเลิศในทุกธุรกิจหลักของธนาคารและทุนภัทร โดยมุ่งเน้นผสมผสานความเชี่ยวชาญ

ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนเข้าด้วยกัน 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ธนาคารได้เพิ่ม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรติ

นาคิน จำกัด (“บลจ.เกียรตินาคิน”) เป็นร้อยละ 99.9 และได้

ดำเนินการโอนหุ้นทั้งหมดในบลจ.เกียรตินาคิน และบริษัท 

หลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด (“บล.เกียรตินาคิน”) ให้กับ   

ทุนภทัรเมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2555 และวนัที ่2 มกราคม 2556 

ตามลำดับ และเกิดเป็น “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” 

ให้บริการธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน 

 

 

 

• ปี 2554  

ท่ามกลางวิกฤตและอุปสรรค ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการ

พัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง

ให้กับธุรกิจของธนาคารยิ่งขึ้นไปในอนาคต ทั้งการปรับ

โครงสร้างการจัดการและตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อรองรับ

การขยายตัวของธุรกิจ การตั้งคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑแ์ละกำกบักจิการ และคณะกรรมการสนิเชือ่รายใหญ ่

และทรัพย์รอขายขึ้น รวมทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้

สอดรับกับแผนกลยุทธ์และธุรกิจระยะต่อไปของธนาคาร โดย

การรวมสายงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นสายธุรกิจธนาคาร

รายย่อย เพื่อทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารจัดการ

และดำเนินกลยุทธ์ของธนาคาร และได้จัดตั้งสายธนบดีธนกิจ 

เพื่อให้บริการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าบุคคล 

รายใหญ่ (High Net Worth Individual)  

เพือ่สง่เสรมิศกัยภาพการใหบ้รกิารธรุกจิธนบดธีนกจิดงักลา่ว 

ข้างต้นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ธนาคารได้ซื้อหุ้นบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด จากกองทุนบำเหน็จ

บำนาญข้าราชการ (“กบข.”) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554  

ในสัดส่วนร้อยละ 60 และได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น 

“บลจ.เกียรตินาคิน” เพื่อจะนำไปสู่การประสานความเชี่ยวชาญ 

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการ

กลุ่มลูกค้าบุคคลรายใหญ่ตามกลยุทธ์ของธนาคาร 

ต่อมาในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ธนาคารได้ประกาศ    

ร่วมกิจการและร่วมบริหารงานกับทุนภัทร เพื่อช่วยเพิ่ม      

ขดีความสามารถการแขง่ขนัในธรุกจิธนบดธีนกจิ ธรุกจิหลกัทรพัย์ 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 
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และธรุกจิวานชิธนกจิใหก้บักลุม่ธนาคารไดอ้ยา่งรวดเรว็และเปน็ 

รูปธรรม และยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ รวมถึงเพิ่มโอกาส

ในการขยายขอบเขตการทำธุรกิจไปยังแขนงใหม่ได้ในอนาคต  

 

• ปี 2555  

 • การรว่มกจิการและรว่มบรหิารงานกบัทนุภทัรเปน็ผลสำเรจ็  

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่    

26 เมษายน 2555 ไดม้มีตอินมุตักิารรว่มกจิการระหวา่งธนาคาร 

กับทุนภัทร ตามแผนการร่วมกิจการ ธนาคารได้ทำคำเสนอซื้อ

หลักทรัพย์ทั้งหมดของทุนภัทรจากผู้ถือหุ้นทุกรายของทุนภัทร 

ระหวา่งวนัที ่7 สงิหาคม-11 กนัยายน 2555 (รวม 25 วนัทำการ) 

เพื่อการเพิกถอนหุ้นของทุนภัทรออกจากการเป็นหลักทรัพย์ 

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

ในอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับหุ้นสามัญของทุนภัทร 1 หุ้น 

ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร 0.9135 หุ้น ภายใต้เงื่อนไข

ว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวน   

ผู้ถือหุ้นของทุนภัทรที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องมี

จำนวนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทุนภัทร และในกรณีที่ผลตอบรับ 

คำเสนอซื้อที่ได้มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่

จำหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของทนุภทัร ธนาคารจะดำเนนิการโอนหุน้ 

ทัง้หมดในบล.เกยีรตนิาคนิ ที่ราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชี และ

โอนหุน้ในบลจ.เกยีรตนิาคนิ ทีร่าคาเทา่กบัตน้ทนุ ใหก้บัทนุภทัร  

การร่วมกิจการระหว่างธนาคารและทุนภัทรเป็นผลสำเร็จ 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 โดยเมื่อสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อ 

มีผู้ถือหุ้นของทุนภัทรร้อยละ 99.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของทุนภัทรตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์     

ส่งผลให้ธนาคารมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 191,979,745 หุ้น โดย 

หุ้นเพิ่มทุนได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 25 

กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่หุ้นของทุนภัทรเพิกถอน

ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ  

นอกจากนี ้ ธนาคารได้ดำเนินการซื้อหุ้นบลจ.เกียรตินาคิน 

ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากกบข. ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที ่7/2555 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 โดยได้ชำระราคา 63 ล้านบาท 

และรบัโอนหุน้เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2555 จำนวน 4.8 ลา้นหุน้ 

และเกิดค่าความนิยม 19 ล้านบาท จากการซื้อหุ้นครั้งนี้ ส่งผล

ให้ธนาคารถือหุ้นในบลจ.เกียรตินาคิน ทั้งสิ้นร้อยละ 99.9 และ

ตอ่มา ในวนัที ่28 ธนัวาคม 2555 ธนาคารไดด้ำเนนิการโอนหุน้ 

ของบลจ.เกยีรตนิาคนิ และในวนัที ่2 มกราคม 2556 ธนาคาร 

ได้โอนหุ้นของบล.เกียรตินาคิน ให้กับทุนภัทร ตามแผนการ    

รว่มกจิการ 

 

 • การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงาน 

ภายหลังการร่วมกิจการ โครงสร้างการบริหารจัดการ

ธุรกิจของธนาคารและทุนภัทร จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจร่วม

กันทั้งในส่วนของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน ทั้ง

ที่ เป็นการดำเนินการอยู่ ในปัจจุบันและธุรกิจใหม่ โดยใช้

ศักยภาพเชิงบวกของทั้งสององค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรโดยรวม  

โครงสรา้งการกำกบัดแูลกจิการและการบรหิารงานประกอบดว้ย 

1) คณะกรรมการธนาคาร มีจำนวน 15 ท่าน ทำหน้าที่

เป็นผู้กำหนดกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ของธนาคารและบริษัทภายใต้การกำกับดูแล  

2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)     

รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมาย

การปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี

ของธนาคารและบริษัทภายใต้การกำกับดูแล เพื่อนำเสนอต่อ

คณะกรรมการของธนาคาร  

3) ผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

ประกอบด้วย 

คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการบริหาร 
(Executive Committee) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(CEO) 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประธานธุรกิจตลาดทุน 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ธุรกิจตลาดทุน 
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 1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทำหน้าที่ตาม     

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร โดยอำนาจหน้าที่

นั้นรวมถึงการกำหนดรายละเอียดแผนธุรกิจ รวมทั้งกำกับดูแล

การบริหารงานของ “ประธานธุรกิจและกรรมการผู้จัดการใหญ่” 

ของธนาคาร ผู้บริหารของธนาคารและบริษัทภายใต้การกำกับ

ดูแลในกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย เป้าหมาย

ทางการเงิน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี 

 2) ประธานธรุกจิธนาคารพาณชิยแ์ละกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

ดูแลการดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

 3) ประธานธุรกิจตลาดทุนและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ดูแลการดำเนินธุรกิจตลาดทุน 

 

 

 

กลยทุธร์ะยะยาวของธนาคาร ประกอบดว้ย Strategic Theme 

ที่มุ่งเน้น 5 ด้าน คือ  

1) ธนาคารทีมุ่ง่เนน้ลกูคา้รายยอ่ย (Specialized Retail Bank) 

2) ธนาคารทีเ่ชีย่วชาญในธรุกจิเฉพาะดา้น (Niche Bank) 

3) พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance) 

4) กระบวนการทำงานเปน็เลศิ (Operational Excellence) 

5) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

 

ธนาคารได้นำเครื่องมือ Balanced Scorecard มาใช้ใน

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มีการจัดทำแผนที่กลยุทธ์ 

(Strategy Map) ในระดับองค์กร และระดับสายงาน เพื่อสร้าง

ความสอดคล้อง (Alignment) และสมดุล (Balance) ของ   

เป้าหมายในทุกระดับ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรสู่   

วิสัยทัศน์ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของแผนที่กลยุทธ์   

ระดับองค์กร (Corporate Strategy Map) ได้ดังนี้ 

มุมมองดา้นสมรรถภาพขององคก์ร (Organizational Capacity 

Perspective) 

ธนาคารมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การ

พัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และการ

สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร เพื่อสร้างรากฐาน

ที่มั่นคงในการพัฒนาธุรกิจต่อไปในระยะยาว 

 

มุมมองดา้นกระบวนการทำงานภายใน (Internal Business 

Process Perspective) 

ธนาคารมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่าง

รอบด้าน ทั้งในด้านระบบการทำงาน การบริหารความเสี่ยง 

รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานให้     

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 

 

มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 

ธนาคารมุ่งเน้นสร้างความผูกพันของลูกค้า โดยนำเสนอ

ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่ม

ลูกค้ารายย่อย กลุ่มลูกค้าบุคคลรายใหญ่ และกลุ่มลูกค้าสินเชื่อ

ธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาภาพลักษณ์ของธนาคาร และการทำ

ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 

 

มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 

ธนาคารมุ่งเน้นสร้างการเติบโตของสินเชื่อ และรายได้  

ค่าธรรมเนียม พร้อมกับการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนิน

ธุรกิจให้อยู่ ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้ธนาคารมี

สถานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่    

ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจการกับทุนภัทร กลุ่ม

ธุรกิจมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพิ่มเติมใน 5 ด้านที่

สำคัญ ได้แก่ 

1)	 ความคล่องตัว	 (Flexible) เป็นองค์กรที่มีความ   

คลอ่งตวัสงู ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ไดห้ลากหลาย   

รูปแบบ 

2)	 ความเร็ว	 (Speed) เป็นองค์กรที่สามารถให้บริการ

ลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยกระบวนการตัดสินใจที่

กระชับฉับไว 

3)	 นวัตกรรม	 (Innovation) เป็นองค์กรที่มีนวัตกรรม 

โดยปรับปรุงกระบวนการทำงาน และผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง

กับแนวโน้มของตลาดอย่างสม่ำเสมอ 

4)	 คุณภาพ	(Quality) เป็นองค์กรที่มีการใช้ทรัพยากร 

ทุกด้านอย่างคุ้มค่า ทั้งทรัพยากรบุคคล เงินทุน และระบบ 

สารสนเทศ 

5) ประสทิธภิาพ	(Efficiency) เปน็องคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ 

โดยควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่สามารถ

แข่งขันได้เป็นอย่างดี 

กลยุทธ์ขององค์กร 



สำนักกฎหมาย
เอราวัณ

กองทุนรวม(1)

99.9%

99.9%

99.9% 99.9% 99.9%
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การประกอบธุรกิจ

 

 

 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิเปน็บรษิทัแมข่องกลุม่ธรุกจิ ประกอบ 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และมีบริษัทย่อย ได้แก่ ทุนภัทร 

ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และ

ดำเนินธุรกิจลงทุน โดยทุนภัทรมีบริษัทย่อยให้บริการธุรกิจ

หลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) 

(“บล.ภทัร”) และ บล.เกยีรตนิาคนิ รวมทัง้ม ี บลจ.เกยีรตนิาคนิ 

ให้บริการธุรกิจจัดการกองทุน นอกจากนี้ บริษัทย่อยยัง

ประกอบด้วย บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด ให้บริการ

ด้านกฎหมายแก่บริษัทในกลุ่มธนาคาร และธนาคารยังถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาระบบ

สถาบนัการเงนิ จำนวน 8 กอง โดยมโีครงสรา้งการถอืหุน้ ดงันี้ 

 

 

 

 

1) ทุนภัทร ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 

Company) และดำเนินธุรกิจการลงทุน มีทุนจดทะเบียนและ

ชำระแล้ว 1,052 ล้านบาท 

2) บล.ภัทร ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ 8 ประเภท   

ประกอบดว้ย บรกิารนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์การคา้หลกัทรพัย์ 

การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์    

การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล  

การจัดการกองทุนรวม และการจัดการเงินร่วมลงทุน ซึ่ง 

ปัจจุบัน บล.ภัทร ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัง    

รวมทัง้ การเปน็ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 4 ประเภท 

ซึ่งประกอบด้วยการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นที่ปรกึษาสญัญา 

ซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขาย     

ล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบัน บล.ภัทร ยังไม่มีการประกอบธุรกิจใน      

2 ประเภทหลัง นอกจากนี้ ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา

ประเภท A ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินกับ

กระทรวงการคลงั และไดร้บัความเหน็ชอบจากสำนกังาน ก.ล.ต. 

ให้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นตัวแทนสนับสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ มทีนุจดทะเบยีนและชำระแลว้ 

1,068 ล้านบาท  

3) บล.เกยีรตนิาคนิ ดำเนนิธรุกจิหลกัทรพัย ์ ประกอบดว้ย 

บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ที่มิใช่

ตราสารหนี้ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการ

ลงทุน และการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า      

มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 650 ล้านบาท  

4) บลจ.เกียรตินาคิน ประกอบธุรกิจ  

หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนทุก

ประเภท ไดแ้ก ่การจดัการกองทนุรวม กองทนุรวม 

อสังหาริมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ

กองทนุสว่นบคุคล มทีนุจดทะเบยีนและชำระแลว้ 

120 ล้านบาท  

5) บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 

ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านกฎหมาย  

แก่บริษัทในกลุ่ม รวมถึง กองทุนรวมต่างๆ    

ที่ธนาคารถือหน่วยลงทุนอยู่ ในการดำเนินการ

ด้านการบริหารสิทธิเรียกร้อง ตลอดจนการ

ดำเนินการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการติดตาม 

เรียกร้อง บังคับชำระหนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม

กระบวนการทางกฎหมาย รวมถึง การให้บริการ

ปรึกษาในด้านเอกสารสัญญา และข้อกฎหมาย

ต่างๆ มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 

 

 

 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร แบ่งธุรกิจออกเป็น   

4 กลุ่ม ดังนี้  

1)	 ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ อยู่ภายใต้การดูแลของประธาน 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย 

สินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อธุรกิจ ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจอสังหา 

ริมทรัพย์ และสินเชื่อเอสเอ็มอี  

2)	 ธุรกิจตลาดทุน อยู่ภายใต้การดูแลของประธานธุรกิจ

ตลาดทนุและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ ประกอบดว้ย ธรุกจินายหนา้ 

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(1) กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 (99.95%), กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 (99.59%),   
 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 (99.97%), กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง (98.91%),   
 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 1 (99.50%), กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่   
 พรอ็พเพอรต์ี ้3 (98.77%), กองทนุรวมบางกอก แคปปติอล (95.72%) และ กองทนุรวม   
 แกมม่า แคปปิตอล (94.03%) 
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ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ธรุกจิวานชิธนกจิ ธรุกจิการลงทนุ และธรุกจิ 

จัดการกองทุน  

3)	 ธุรกิจธนบดีธนกิจ	 (Priority	Banking) ให้บริการ   

ด้านเงินฝาก การบริหารจัดการทางการเงิน การให้คำปรึกษา

ด้านการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการแก่กลุ่มลูกค้า

บุคคลรายใหญ่ (High Net Worth Individual) 

4)	 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ เป็นการดำเนินการปรับปรุง

โครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่ประมูลมาจากองค์การเพื่อการ 

ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) และกรมบังคับคดี รวมทั้ง      

ให้บริการทรัพย์สินรอการขาย ทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการที่พักอาศัย 

หรือเพื่อการลงทุน 

ทั้งนี้ ธุรกิจธนบดีธนกิจ และธุรกิจบริหารหนี้ ได้แยก  

ออกมาอยู่ภายใต้การดูแลของประธานสายธุรกิจและรายงาน

โดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 

 

งบการเงินรวมปี 2555 ได้รวมผลการดำเนินงานของ  

ทุนภทัรและ บล.ภทัร ตัง้แตว่นัที ่12 กนัยายน 2555 เปน็ตน้ไป 

โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

  

 

 

 

1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ แบ่งออกเป็น 

 1) สินเชื่อรายย่อย 

  ดำเนินการโดยสายธนาคารรายย่อยของธนาคาร 

เน้นการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคล

ธรรมดา โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้ 

  1.1)	 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์	 

   ธนาคารให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์   

ทุกประเภท ทั้งรถใหม่ และใช้แล้ว ซึ่งรวมถึงรถยนต์นั่ง 

รถยนต์อเนกประสงค์ รถยนต์เชิงพาณิชย์ แก่บุคคล หรือ

นิติบุคคล ที่ต้องการซื้อรถยนต์มาใช้งานโดยทั่วไป ผู้เช่าซื้อจะ

ชำระเงนิดาวนส์ว่นหนึง่ และผอ่นชำระคา่งวดเปน็จำนวนเทา่ๆ กนั 

ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ และ/หรือธนาคารมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์

สินตามกฎหมายจนกว่าผู้เช่าซื้อจะผ่อนชำระเงินกู้ครบถ้วน 

ระยะเวลาการเช่าซื้อ 12 - 84 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่

ตามอัตราตลาด ณ วันที่ทำสัญญา 

   นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการด้านอื่นๆ 

เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น บริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี บริการ

ด้านการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับรถยนต์ บริการด้านการทำ

ประกันภัย และภาษีรถยนต์อีกด้วย ซึ่งให้บริการครอบคลุม

พื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  

โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย  

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

 (ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี้ย 8,767 96.6 11,296 118.5 14,452 125.5 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 2,942 32.4 4,821 50.6 7,339 63.7 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 5,826 64.2 6,476 68.0 7,113 61.8 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,256 13.8 1,573 16.5 2,573 22.3 

  ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 784 8.6 1,071 11.2 1,429 12.4 

  ธุรกิจตลาดทุน 421 4.6 450 4.7 1,035 9.0 

  อื่นๆ 51 0.6 52 0.5 108 0.9 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 104 1.1 154 1.6 292 2.5 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 1,152 12.7 1,419 14.9 2,281 19.8 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา  

 ต่างประเทศ 

 

109 

 

1.2 

 

(12) 

 

(0.1) 

 

226 

 

2.0 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 258 2.8 180 1.9 443 3.8 

กำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย 1,483 16.3 1,245 13.1 1,224 10.6 

รายได้จากเงินปันผล 65 0.7 55 0.6 23 0.2 

รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ 182 2.0 167 1.8 209 1.8 

รวมรายได้จากการดำเนินงาน	 9,075 100.0 9,530 100.0 11,518 100.0 
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   สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มีการเติบโตอย่าง   

ต่อเนื่อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.2 ของสินเชื่อรวม โดยมี

อัตราการเติบโตของเงินให้สินเชื่อสูงถึงร้อยละ 25.9 จาก     

96,946 ล้านบาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็น 122,093 

ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสัดส่วนการให้สินเชื่อ

เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์ใช้แล้วเฉลี่ยร้อยละ 53 ต่อ 47  

ในปี 2555 และแบ่งสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อตามภูมิภาคและ

ประเภทของรถได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ธนาคารยังคงมุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจสินเชื่อ 

เช่าซื้ออย่างต่อเนื่องต่อไป โดยให้ความสำคัญกับการบริการ  

ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเน้นควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ

ให้อยู่ในระดับที่ดี สำหรับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการให้กู้ยืม

จะอยู่ในระดับเดียวกับอัตราตลาด และสอดคล้องกับระยะเวลา

การผ่อนชำระ 

 

  1.2)	 สินเชื่อบุคคล 

   สินเชื่อบุคคล เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ 

เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ที่มีประวัติ 

การผ่อนชำระที่ดี วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนชำระ

นานสูงสุดถึง 48 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อ 

Term Loan คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ ที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ 

หรือ บุคคลค้ำประกัน ทำสัญญาผ่อนชำระคืนให้แก่ธนาคาร

เป็นจำนวนเงินแต่ละงวดตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อช่วย 

เสริมสภาพคล่อง และสินเชื่อ Revolving Loan ผู้ขอกู้จะได้รับ

เป็นวงเงินสินเชื่อพร้อมบัตรกดเงินสด KK Cash Card ซึ่ง  

เบิกถอนเป็นเงินสดได้ด้วยการใช้บัตรทำรายการเบิกถอนผ่าน

เครื่อง ATM Pool โดยมีเงื่อนไขชำระคืนขั้นต่ำแต่ละงวดตามที่

ธนาคารกำหนด  

 

	 	 1.3)	 สินเชื่อเคหะ 

   สนิเชือ่เคหะ เปน็บรกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

โดยมี วั ตถุประสงค์หลัก เพื่ อซื้ อที่ ดิ นและสิ่ งปลูกสร้ า ง        

โดยธนาคารได้ขยายพื้นที่การให้บริการจากเดิมเฉพาะในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดชลบุรี ไปยังทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ ธนาคารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   

กับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ในการจัด    

สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ง บตท. ได้ทยอยจัดซื้อ     

สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร  

ทั้งนี้ ธนาคารและบตท. ได้ดำเนินการตามโครงการ    

ร่วมมือกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในการออกผลิตภัณฑ์

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้าโครงการฯ โดยในปี 2555 

ธนาคารได้โอนขายสินเชื่อเคหะให้บตท. รวมทั้งสิ้น 1,003  

ล้านบาท 

 

  1.4)	 สินเชื่อ	Micro	SMEs 

   สินเชื่อ Micro SMEs เป็นสินเชื่อที่ให้แก่

ลูกค้าบุคคล หรือ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งภาค

บริการ ค้าส่ง และค้าปลีก และมีวงเงินหลากหลายรูปแบบ 

อาทิ วงเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ วงเงิน 

O/D วงเงินเพื่อขยายกิจการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

สินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และสินเชื่อแบบมี    

หลักทรัพย์ค้ำประกัน    

 

  1.5)	 บริการเงินฝาก 

   ธนาคารให้บริการด้านเงินฝากกับกลุ่มลูกค้า

ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยจำแนกเป็น       

3 ประเภทหลกั ไดแ้ก ่เงนิฝากกระแสรายวนั เงนิฝากออมทรพัย ์

และเงินฝากประจำ โดยเน้นการให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า      

กับลูกค้า อีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มระดับ  

ความพึงพอใจของลูกค้า  

 

  1.6)	 สินเชื่อรถเพื่อเงินสด	(Car	Cash) 

   สนิเชือ่รถเพือ่เงนิสด ใหบ้รกิารวงเงนิสนิเชือ่ 

ประเภท Term loan แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ 

และนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับทางธนาคาร โดย    

โอนเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นธนาคาร โดยกลุ่มลูกค้า   

เป้าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าเคยจัดเช่าซื้อกับธนาคาร และกลุ่ม

ลูกค้าภายนอกทั่วไป 

 

  1.7)	 บริการประกันภัยและบริการประกันชีวิต		 

	 	 	 	 (Bancassurance) 

   ธนาคารให้บริการเป็นนายหน้าประกันภัย 

ทั้งประกันชีวิต และประกันวินาศภัย โดยร่วมมือกับกลุ่ม

พันธมิตร หรือ บริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีชื่อเสียง ในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยประเภทต่างๆ      

ให้แก่ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคาร ได้แก่ ประกันภัย

รถยนตท์กุประเภท และประกนัชวีติ (Car Shield) แบบคุม้ครอง 

วงเงินสินเชื่อรถยนต์ กรณีผู้เช่าซื้อรถยนต์เสียชีวิต  
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  1.8)	 การประมูลรถยนต์ 

   ธนาคารจัดให้มีการประมูลรถยนต์ใช้แล้ว

จากลูกค้าของธนาคาร ที่ศูนย์ประมูลรถยนต์ของธนาคาร    

ซึ่งมี 2 แห่ง คือ ถนนบางนา-ตราด กม. 8 และจังหวัด

อุดรธานี ทุกเดือน  

   ศูนย์ประมูลรถยนต์ของธนาคารได้รับการ

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 เป็น 

แห่งแรกในประเทศไทย ในปี 2554 เนื่องจากเป็นศูนย์ประมูล 

ที่ให้บริการครบวงจรและมีมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการรถใช้

แล้ว และเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไป  

 

 2) สินเชื่อธุรกิจ  

  ประกอบด้วยสินเชื่อ 2 ประเภทหลัก คือ สินเชื่อ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.2       

ของสินเชื่อรวม และสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี มีสัดส่วนร้อยละ 

11.0 ของสินเชื่อรวม รายละเอียดของสินเชื่อประเภทต่างๆ    

มีดังนี้ 

   2.1)	 สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

   ธนาคารเกียรตินาคินให้บริการสินเชื่อ 

สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ประกอบการ

พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย รายกลางและรายเล็ก ทั้งใน

กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค โดยมีทีมงานให้บริการสินเชื่อ  

ครบวงจร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ที่พร้อม    

ใหค้ำปรกึษา คำแนะนำ ดา้นวศิวกรรมงานกอ่สรา้ง ดา้นสถาปนกิ 

การออกแบบ ข้อมูลวิจัยและพัฒนา ข้อกฎหมายต่างๆ 

นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายให้การสนับสนุน ทั้งด้านการตลาด 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการบริหารโครงการ เพื่อช่วย

เพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของลูกค้า 

   สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นสินเชื่อ

ประเภท Project Finance ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา

โครงการที่อยู่อาศัยที่ชัดเจน ธนาคารมุ่งเน้นความสะดวก    

ให้แก่ลูกค้า โดยมีขั้นตอนการอนุมัติที่รวดเร็ว ให้วงเงิน     

ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ และกำหนดรูปแบบ

การผ่อนชำระให้สอดคล้องกับรายได้ของลูกค้า  

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินเชื่อธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์มีจำนวน 20,446 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 

21.3 จากสิน้ป ี2554 แบง่เปน็โครงการบา้นจดัสรรและทาวนเ์ฮา้ส ์

ร้อยละ 72 และโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 28 

  

  2.2)	 สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี	 

  สินเชื่อที่ ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยว

เนื่องกับธุรกิจยานยนต์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก 

ธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ณ สิ้นปี 2555 จำนวน 

18,861 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.3 จากสิ้นปี 2554      

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

   2.2.1)	 สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ 

    สินเชือ่ทีใ่หแ้ก ่ ลกูคา้ผูป้ระกอบธรุกจิ 

อพาร์ทเม้นท์ ให้เช่า รวมถึงเซอร์วิส-อพาร์ทเม้นท์ อาคาร   

ที่อยู่อาศัยรวมเพื่อเช่า และหอพัก ทั้งที่เป็นโครงการใหม่   

และปรับปรุงโครงการเดิม โดยธนาคารมีสถาปนิก วิศวกร ดูแล

ให้คำปรึกษาเรื่องแบบก่อสร้าง และการก่อสร้างหอพัก หรือ 

อพาร์ทเมนท์ให้ได้มาตรฐาน 

    กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย คอื ผูป้ระกอบการ 

ทีม่ทีีด่นิของตนเองอยู่ในทำเลเปา้หมายตอ้งการสรา้งทีพ่กัอาศยั 

ให้เช่า กลุ่มผู้ประกอบการที่มีหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ที่     

เปิดดำเนินการแล้ว และที่ต้องการเงินกู้เพื่อนำไปใช้ขยาย 

ธุรกิจ หรือเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ห้องพัก หรืออพาร์ทเม้นท์

เพิ่มเติม  

 

   2.2.2)	 สินเชื่อธุรกิจขนส่ง	(Logistics)  

    บรกิารสนิเชือ่ใหก้บักลุม่ผูป้ระกอบการ 

ธุรกิจขนส่ง เช่น กลุ่มบรรทุกปูนซีเมนต์ กลุ่มบรรทุกน้ำมัน 

กลุม่ขนสง่ตูค้อนเทนเนอรเ์พือ่การนำเขา้และสง่ออก กลุม่ขนสง่ 

ยานยนตแ์ละอะไหล ่ เปน็ตน้ โดยมบีรกิารวงเงนิสนิเชือ่ประเภท 

ต่างๆ เช่น วงเงินเช่าซื้อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่า 

(Car rent) วงเงินเช่าซื้อรถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกหกล้อ   

รถหัวลาก หางพ่วงจำนวนตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป วงเงินกู้เพื่อซื้อ

ที่ดิน ก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่ง และวงเงินทุน 

หมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการขนส่ง เป็นต้น 

 

   2.2.3) สนิเชือ่ธรุกจิฟลอรแ์พลน	(Floor	Plan) 

    บริการสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่ และเต็นท์รถมือสอง เพื่อเป็น   

เงนิทนุหมนุเวยีนในธรุกจิรถยนต ์ ไดแ้ก ่ วงเงนิสนิเชือ่หมนุเวยีน 

วงเงินกู้ (Long Term Loan) รวมถึง หนังสือค้ำประกัน (LG) 

และเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจ

ได้ในระยะยาว  

 

   2.2.4) สนิเชือ่ธรุกจิสิง่พมิพแ์ละบรรจภุณัฑ์ 

    มุ่งเน้นการสนับสนุนสินเชื่อในธุรกิจ

โรงพมิพ ์ และธรุกจิบรรจภุณัฑ ์ ทัง้ประเภทกระดาษ และพลาสตกิ 

เช่น สินเชื่อเพื่อขยายโรงงาน เพื่อซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้ในธุรกิจ 

วงเงนิหมนุเวยีนทีม่หีลกัประกนัสำหรบัใช้ในธรุกจิ วงเงนิชำระหนี ้

(Refinance) และสินเชื่อเพื่อการนำเข้า 

  

2) ธุรกิจตลาดทุน  

 ดำเนินการโดยบริษัทย่อยของธนาคาร ได้แก่ ทุนภัทร 

บล.ภัทร บล.เกียรตินาคิน และ บลจ.เกียรตินาคิน โดยแบ่ง

ธุรกิจหลักออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
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 1) ธุรกิจนายหน้า (Agency Business) 

  บล.ภทัร และ บล.เกยีรตนิาคนิ ใหบ้รกิารเปน็นายหนา้ 

ซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จดทะเบียน   

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

ตลาด mai และตลาดอนพุนัธ ์โดย บล.ภทัร และ บล.เกยีรตนิาคนิ 

เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 6 และหมายเลข 19 

ตามลำดับ  

  บล.ภัทร ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

และตราสารอนพุนัธแ์ก ่ ลกูคา้สถาบนัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

และลูกค้าบุคคลรายใหญ่ (High Net Worth Individual)      

ในขณะที่ บล.เกียรตินาคิน ให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลทั่วไป 

  ในปี 2555 บล.ภัทร มีส่วนแบ่งการตลาดในการ

เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในอันดับที่ 9 หรือคิดเป็น   

ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.25 ของมูลค่ารวมการซื้อขาย  

หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

  ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

บล.ภทัร มรีายไดค้า่ธรรมเนยีมการเปน็นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์

เป็นจำนวน 934 ล้านบาท และมีสัดส่วนรายได้ค่านายหน้า  

ซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าประเภทสถาบันและลูกค้าบุคคล

รายใหญ่ประมาณร้อยละ 62.2 และร้อยละ 37.8 ตามลำดับ  

  รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า

ประเภทสถาบันของบล.ภัทร ร้อยละ 56.9 มาจากลูกค้า  

สถาบันต่างประเทศ รายได้จากเมอร์ริล ลินช์ คิดเป็น       

ร้อยละ 83.3 ของรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์     

จากลูกค้าประเภทสถาบันต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบล.ภัทร และเมอร์ริล   

ลินช ์ โดยเมอร์ริล ลินช์ จะดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขายหลัก

ทรัพย์ประเภททุน (Equity Securities) ที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ เพื่อบัญชีของตนอย่างน้อยร้อยละ 80.0 ผ่าน 

บล.ภัทรและเมอร์ริล ลินช์ จะชำระค่าธรรมเนียมในการเป็น

นายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ของบล.ภัทร ในอัตราตามที่ตกลง

กันในสัญญา  

  ในสว่นของคำสัง่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องเมอรร์ลิ ลนิช ์

เพื่อบัญชีลูกค้ารายใหญ่ (Qualifying Clients) เมอร์ริล ลินช์ 

จะดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Endeavors) 

ภายใตเ้งือ่นไขของการซือ้ขายในราคาทีด่ทีีส่ดุ (Best Execution) 

เพื่อให้คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของเมอร์ริล ลินช์ เพื่อบัญชี

ลูกค้ารายใหญ่ของตนเองทั้งหมดดำเนินการผ่านบล.ภัทร    

เช่นกัน รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ให้แก่บล.ภัทร ในอัตราร้อยละ 60.0 ของค่าธรรมเนียมในการ

เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของเมอร์ริล ลินช์ เพื่อบัญชี

ลกูคา้รายใหญข่องตนทัง้หมดผา่นทางบล.ภทัร ตามรายละเอยีด 

ที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนั้น เมอร์ริล ลินช์ จึงเป็นลูกค้าประเภท

สถาบันต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดของ บล.ภัทร (ทั้งในส่วนของ

การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของตนเองและตามคำสั่งของ

ลูกคา้ของตน) ทัง้นี ้หากบล.ภทัร มคีวามประสงคท์ีจ่ะใหบ้รกิาร 

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าประเภทสถาบันการเงิน

ต่างประเทศ (International Investment Bank or Financial 

Institution) หรอืสถาบนัทีป่ระกอบธรุกจิแขง่ขนักบัเมอรร์ลิ ลนิช ์

บล.ภัทร ต้องได้รับความยินยอมจากเมอร์ริล ลินช์ ในกรณีที่จะ

ให้บริการแก่ลูกค้าดังกล่าวโดยตรง 

  ลูกค้าประเภทสถาบันในประเทศของ บล.ภัทร 

ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

กองทนุสว่นบคุคล กองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ สำนกังาน 

ตารางแสดงถึงรายละเอียดของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์   

และส่วนแบ่งการตลาดของบล.ภัทร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 ลูกค้าสถาบัน 

ในประเทศ 

ลูกค้าสถาบัน 

ต่างประเทศ 

ลูกค้าบุคคล 

รายใหญ่ 

มูลค่ารวมการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล.ภัทร (ล้านบาท) 126,493.00 287,135.68 171,343.33 

ส่วนแบ่งการตลาด(1) (ร้อยละ) 10.28(2) 7.71(3) 1.97 

รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท) 250.68 330.59 352.66 

สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละ) 26.84 35.40 37.76 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูล บล.ภัทร 
หมายเหตุ 1. สว่นแบง่การตลาดคำนวณจากมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องลกูคา้แตล่ะประเภทของบล.ภทัร หารดว้ยมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรพัย ์   
    ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของลูกค้าประเภทนั้นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศในแต่ละปีที่เกี่ยวข้อง 
   2. ส่วนแบ่งการตลาดของลูกค้าสถาบันในประเทศคำนวณจากมูลค่ารวมการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าสถาบันในประเทศหารด้วยมูลค่ารวม  
    การซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าสถาบันในประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศหลังหักออกด้วยมูลค่ารวมการซื้อขายของบัญชีซื้อขายเพื่อ  
    บริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Account) 
   3. ส่วนแบ่งการตลาดของลูกค้าสถาบันต่างประเทศคำนวณจากมูลค่ารวมการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าสถาบันต่างประเทศหารด้วยมูลค่า  
    รวมการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าสถาบันต่างประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศหลังหักออกด้วยมูลค่ารวมการซื้อขายของลูกค้าทั่วไป  
    ที่เป็นชาวต่างประเทศ 
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ประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันภัย โดย   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บล.ภัทร มีลูกค้าประเภทสถาบัน

ในประเทศจำนวน 40 รายที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน

บล.ภัทร อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบระยะเวลา 1 ปี 

  บล.ภัทร ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่

ลกูคา้บคุคลรายใหญผ่า่นเจา้หนา้ทีก่ารตลาด (Financial Consultant) 

และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

กบัสำนกังาน ก.ล.ต. ใหส้ามารถทำหนา้ทีเ่ปน็ผูแ้นะนำการลงทนุ 

ทัง้ในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้ ตราสารอนพุนัธ์ 

หรือหน่วยลงทุน ณ สิ้นปี 2555 บล.ภัทร มีสินทรัพย์ที่อยู่ 

ภายใต้การให้คำแนะนำการลงทุนของลูกค้าบุคคลรายใหญ่

มูลค่ารวม 181,988 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 138,636 ล้านบาท 

ณ สิ้นปี 2554 โดย ณ สิ้นปี 2555 บล.ภัทร มีบัญชี       

ลูกค้าบุคคลทั้งสิ้น 7,728 บัญชี และมีบัญชีลูกค้าบุคคลที่   

ซื้อขายต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบระยะเวลา 1 ปี จำนวน 

3,757 บัญชี 

  ในการใหบ้รกิารนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์กล่กูคา้ 

บล.ภัทร ได้ใช้จุดเด่นในด้านงานวิจัยเพื่อสร้างความแตกต่าง

จากบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ โดยสายงานวิจัยของ บล.ภัทร    

ทำหน้าที่วิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและตราสารทุน รวมทั้งให้

คำแนะนำด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่ลูกค้าของทั้ง บล.ภัทร และลูกค้าของ

เมอร์ริล ลินช์  

  ภายใต้สัญญาความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่าง

บล.ภัทร กับเมอร์ริล ลินช์ นักวิเคราะห์ของบล.ภัทร จะทำงาน

วิจัยที่ เกี่ยวกับประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจและการเมือง 

กลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเมอร์ริล ลินช์    

จะนำบทวิจัยดังกล่าวเผยแพร่แก่ลูกค้าของเมอร์ริล ลินช์      

ในต่างประเทศภายใต้ชื่อของเมอร์ริล ลินช์ ขณะที่ บล.ภัทร   

จะเป็นผู้เผยแพร่งานวิจัยชิ้นเดียวกันแก่ลูกค้าของ บล.ภัทร   

ในประเทศไทยภายใต้ชื่อของ บล.ภัทร 

  สำหรับการเป็นนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย 

ล่วงหน้า บล.ภัทร ได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจการ  

เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงาน 

ก.ล.ต. รวมทั้งได้เข้าเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้ากับตลาดอนุพันธ์และบริษัท สำนักหักบัญชี 

(ประเทศไทย) จำกดั โดยในป ี2555 บล.ภทัร มรีายไดค้า่นายหนา้ 

จากการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน    

66 ล้านบาท ลดลงจาก 69 ล้านบาทในปี 2554 และมีส่วนแบ่ง

การตลาดในตลาดอนุพันธ์ (วัดตามจำนวนสัญญาที่ซื้อขาย)  

ในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 6.79 

  นอกจากนี้ บล.ภัทร ยังได้ให้บริการยืมและให้ยืม

หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) ซึ่งได้รับ  

ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจการ  

ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Principal) ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าของ 

บล.ภัทร ซึ่งเป็นผู้ให้ยืมและผู้ยืมหลักทรัพย์ ประกอบด้วย

ลูกค้าประเภทสถาบัน ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ และฝ่ายค้า    

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บล.ภัทร โดย 

บล.ภัทร ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ 

เป็นการให้บริการตามความประสงค์ของลูกค้า โดยธุรกรรมการ

ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้มีส่วนช่วยพัฒนากลยุทธ์ในการลงทุน

และเป็นการเสนอทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุน 

  บล.เกียรตินาคิน ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขาย

หลักทรัพย์แก่ลูกค้าประเภทบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและ    

ต่างประเทศ โดยนักลงทุนทั่วไปสามารถใช้บริการซื้อขาย   

หลักทรัพย์ทั้งในระบบซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด โดยการ

ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านห้องค้าหลักทรัพย์ ทั้งประเภทบัญชีเงินสด

และบัญชีมาร์จิ้น และในระบบอินเทอร์เน็ต 

  ในปี 2555 บล.เกียรตินาคิน มีส่วนแบ่งการตลาด

ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในอันดับที่ 23 หรือ    

คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.47 ของมูลค่ารวมการ   

ซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

  ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

บล.เกียรตินาคิน มีรายได้ค่านายหน้าจากการเป็นนายหน้า  

ซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 411 ล้านบาท และรายได้ค่า     

นายหน้าจากการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน   

52 ล้านบาท 

 

 2) ธรุกจิวานชิธนกจิ (Investment Banking Business) 

  บล.ภัทร ประกอบธุรกิจวานิชธนกิจ โดยให้บริการ

เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 

บล.ภัทร เป็นผู้นำในธุรกิจวานิชธนกิจ โดยได้ทำหน้าที่ในการ

เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย   

หลักทรัพย์ให้แก่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท    

ชั้นนำต่างๆ ของประเทศ  

  ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของ บล.ภัทร ได้แก่   

การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท       

โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย 

จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้ง 

จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

เป็นต้น  

  ในปี 2555 บล.ภัทร สามารถช่วยให้ลูกค้า 

สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 

134,648 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งประเภทการเสนอขาย  

หลักทรัพย์ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
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  นอกจากนี ้บล.ภทัร ยงัเปน็ผูท้ีม่บีทบาทสำคญัในการ 

เปน็ทีป่รกึษาทางการเงนิใหก้บับรษิทัตา่งๆ ในการควบรวมกิจการ 

การหาผูร้ว่มทนุและพนัธมติรทางธรุกจิ การปรบัโครงสรา้งกจิการ 

  2.1)	 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป	3	รายการ	 

ชื่อผู้รับบริการ 
รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 

ความสำเร็จในการดำเนินการ 

บริษัท	ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	จำกัด	

(มหาชน)	

การเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิม่ทนุตอ่ประชาชนทัว่ไป 

โดยเฉพาะเจาะจง 

92,300 • เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม  

 ทุนที่มีมูลค่าของรายการสูงที่สุด  

 จากประเทศไทย 

• ได้รับรางวัล Best Secondary   

 Deal of the Year in South East   

 Asia จาก Alpha Southeast Asia  

• ได้รับรางวัล Triple A Regional   

 Deal Award ในสาขา Best   

 Secondary Offering จาก The Asset 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า	

เทสโก้	โลตัส	รีเทล	โกรท	

การเสนอขายหน่วยลงทุน

เพิ่มทุนต่อประชาชน 

7,546 - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า	

เทสโก้	โลตัส	รีเทล	โกรท	

การนำหน่วยลงทุนออก

เสนอขายต่อประชาชน

ทั่วไปเป็นครั้งแรก 

18,408 • เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุน   

 เพิ่มทุนของกองทุนรวมอสังหา-   

 ริมทรัพย์ที่มีมูลค่ารายการสูงที่สุด  

 จากประเทศไทย 

• ได้รับรางวัล Best Thailand Deal   

 จาก Finance Asia 

 

  2.2)	 การเสนอขายหุ้นสามัญแบบข้ามคืนให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด	4	รายการ  

ชื่อผู้รับบริการ 
รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 

ความสำเร็จในการดำเนินการ 

บริษัท	ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	จำกัด	(มหาชน)	 การเสนอขายหุ้นสามัญ

แบบข้ามคืนให้แก่ผู้ลงทุน

ในวงจำกัด 

6,728 - 

บริษัท	บางกอก	เชน	ฮอสปิทอล	จำกัด	(มหาชน)	การเสนอขายหุ้นสามัญ

แบบข้ามคืนให้แก่ผู้ลงทุน

ในวงจำกัด 

4,291 - 

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำกัด	(มหาชน)	 การเสนอขายหุ้นสามัญ

ในช่วงปิดทำการกลางวัน

ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยให้แก่ผู้ลงทุน

ในวงจำกัด 

4,544 • เป็นการดำเนินการเสนอขายหุ้น  

 สามัญในช่วงปิดทำการกลางวัน  

 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งแรก  

 ของประเทศไทย 

บริษัท	โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	จำกัด	(มหาชน)	 การเสนอขายหุ้นสามัญ

แบบข้ามคืนให้แก่ผู้ลงทุน

ในวงจำกัด 

833 - 

และการใหบ้รกิารและคำแนะนำตราสารทางการเงนิตา่งๆ โดยในป ี

2555 บล.ภทัร ไดท้ำหนา้ทีเ่ปน็ทีป่รกึษาทางการเงนิในการควบรวม 

กจิการใหก้บั 3 บรษิทั คดิเปน็มลูคา่รวมทัง้สิน้ 19,247 ลา้นบาท 
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  ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทย

ได้มีการดำเนินการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการกับบริษัทใน  

ต่างประเทศหลายรายการด้วยกัน เนื่องจากโอกาสในการขยาย

กิจการภายในประเทศมีจำกัด ประกอบกับบริษัทขนาดใหญ่

ของประเทศไทยเหลา่นีม้ฐีานะทางการเงนิทีแ่ขง็แรง นอกจากนี ้

ยังมีการรวมตัวกันระหว่างกิจการของบริษัทภายในประเทศ 

(Consolidation) เพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการประกอบการ 

และโอกาสในการแข่งขัน  

  ดังนั้น ในปี 2556 นี้ บล.ภัทร จะดำเนินการเพื่อ

เน้นการหาช่องทางรายได้ในส่วนของค่าธรรมเนียมในการเป็น

ที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการ    

ควบรวมกิจการ ร่วมไปกับงานระดมทุนผ่านตลาดทุน        

ในขณะเดียวกัน บล.ภัทร จะทำการตลาดในเชิงรุกมากขึ้น 

เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้

ระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัท 

ขนาดกลางซึ่งเดิมไม่ได้เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ บล.ภัทร 

โดยบล.ภัทร จะมุ่งเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการเข้าถึง   

ช่องทางการระดมทุนโดยผ่านตลาดทุน  

  นอกจากนี้ บล.ภัทร ยังมุ่งที่จะหาโอกาสในการ

ขยายธุรกิจให้กับลูกค้าของบล.ภัทร ซึ่งรวมถึงโอกาสในการเข้า

ซื้อหรือครอบงำกิจการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและก่อให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจและการลงทุน  

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการระดมทุนในอนาคต ตลอดจน

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้มีการ

ปรับปรุงกฎระเบียบตลอดจนแนวปฏิบัติเพื่อให้เอื้อต่อการ 

ระดมทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจำเป็น 

อย่างยิ่งในช่วงที่สภาวะตลาดทุนมีความผันผวนอย่างสูงดังเช่น

ในปัจจุบัน 

  ทั้งนี้ บล.ภัทร จะมุ่งเน้นที่จะหาช่องทางที่จะช่วย

ส่งเสริมให้บล.ภัทร สามารถให้บริการให้แก่ลูกค้าของบล.ภัทร 

อย่างมีประสิทธิภาพมาก เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย 

(Distribution Channel) อีกทั้ง บล.ภัทร จะแสวงหาแนวทาง 

ในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารใหม่ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการร่วมมือ

ของหนว่ยงานภายในบล.ภทัร เอง หรอืจากการทำงานรว่มกบั 

บุคคลภายนอก 

 

ชื่อผู้รับบริการ 
รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) การควบรวมกิจการลูกค้ารายย่อยของ HSBC 3,557 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) การเข้าซื้อกิจการของ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ 

จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด 

(Tender Offer) 

9,508 

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) การควบรวมกจิการระหวา่ง ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จำกดั (มหาชน) 

และบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 

6,182 

 3) ธุรกิจการลงทุน (Investment Business) แบ่งออก

เป็น 3 ประเภทดังนี้ 

  3.1)	 การลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว	 

   ดำเนนิการโดยฝา่ยลงทนุ (Direct Investment 

Department) ของทนุภทัร ภายใตก้ำกบัดแูลของคณะกรรมการ 

การลงทุน (Investment Committee) ของธนาคาร โดย    

คณะกรรมการการลงทุนจะพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนหรือ

จำหน่ายเงินลงทุนในแต่ละคราวและกำหนดอัตราผลตอบแทน

และระดบัความเสีย่งทีเ่หมาะสม โดยเนน้การลงทนุในหลกัทรพัย์ 

ประเภททุนหรือกึ่งทุน ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี

ระยะเวลาการลงทุนเฉลี่ยระหว่าง 1-5 ปี ทั้งนี้ ฝ่ายลงทุนของ

ทุนภัทรจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อว่ามีราคาต่ำกว่ามูลค่าทาง

ปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะเป็น (Undervalued Stock) ซึ่งกิจการ  

ดังกล่าวจะต้องมีผู้บริหารที่มีความสามารถ มีโครงสร้างทาง

ธุรกิจ (Business Model) ที่ดี มีโอกาสที่จะเติบโตทางธุรกิจ 

และมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนต่อทุนที่ดี (Return on 

Invested Capital) นอกจากนี้ กิจการดังกล่าวจะต้องมีความ

สามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน (Sustainable Competitive 

Advantage) โดยในการลงทุน ทุนภัทรอาจจะส่งผู้แทนเข้าร่วม

เป็นกรรมการในบริษัทที่ได้เข้าลงทุนในบางกรณี อย่างไรก็ตาม 

การส่งผู้แทนดังกล่าวมิใช่เป็นเงื่อนไขหลักในการเข้าลงทุน 

   ทัง้นี ้ ทนุภทัรได้ใหค้วามสำคญัเปน็อยา่งมาก 

ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชข้อ้มลูภายใน เพือ่มใิหเ้กดิความไดเ้ปรยีบ 

หรือเสียเปรียบในการลงทุนของทุนภัทร และการลงทุนของ  

ลูกค้าของบล.ภัทร ดังนั้นฝ่ายลงทุนของทุนภัทรจึงเป็นเสมือน

นักลงทุนทั่วไปที่เป็นลูกค้าคนหนึ่งของบล.ภัทร และไม่มีสิทธิ

ได้รับข้อมูลหรือบทวิจัยที่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นของ  

บล.ภทัร นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแล

การใช้ข้อมูลภายใน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน   

และ Chinese Wall ระหว่างสองบริษัท เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใส ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี และขจัดปัญหาใดๆ ทางด้าน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นในอนาคต 

   ในการบรหิารความเสีย่ง ฝา่ยลงทนุของทนุภทัร 

มีนโยบายวิเคราะห์การลงทุน ทั้งในด้านโอกาสในการสร้าง  
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ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน โดยจะกำหนด และ

จัดเตรียมข้อเสนอการลงทุน ซึ่งจะรวมถึงการกำหนดระยะเวลา 

เงือ่นไข และแนวทางในการจำหนา่ยเงนิลงทนุ โดยทีค่ณะกรรมการ 

การลงทุนจะต้องพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการลงทุนก่อนการ

ลงทนุทกุครัง้ ซึง่จะแตกตา่งกนัตามแตล่ะกรณ ี และเมือ่ลงทนุแลว้ 

คณะกรรมการการลงทุนจะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ติดตามการลงทุนเป็นรายวันภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง

ที่กำหนด โดยกำหนดใหม้กีารแจง้หรอืเรยีกประชมุคณะกรรมการ 

การลงทุนเพื่อทบทวนการลงทุนทุกครั้งที่ราคาตลาดของ   

หลักทรัพย์ที่ลงทุนเกิดผลขาดทุนถึงระดับที่กำหนดไว้ หรือมี

การเปลี่ยนแปลงในการถือครองการลงทุนที่ทำให้เกิดความ

เสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนที่มากเกินกำหนด 

(Concentration Risk) รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงของเงิน

ลงทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย ์(Market 

Risk) เปน็ระยะ นอกจากนี ้ ฝา่ยลงทนุของทนุภทัรจะคอยตดิตาม 

ผลการดำเนนิงานของบรษิทัที่ไดเ้ขา้ลงทนุ เพื่อตรวจสอบและ

ประเมนิการลงทนุอยูเ่สมอ และอาจใชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิตา่งๆ 

เช่น ตราสารอนุพันธ์ในการป้องกันความเสีย่งของเงนิลงทนุได ้

โดยการตัดสินใจในการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ จะอยู่ใน

กรอบการพิจารณาของคณะกรรมการการลงทุน 

   สำหรับปี 2555 คณะกรรมการบริษัททุน

ภัทรได้กำหนดวงเงินในการลงทุนเพิ่มสุทธิในปี 2555 เป็น

จำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท และมีนโยบายในการลงทุนใน

สินทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 

50 ล้านบาท ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนไปตาม

แผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน และสภาวะ 

ตลาดทุน โดยฝ่ายลงทุนของทุนภัทรจะพิจารณาถึงปัจจัย 

หลายประการก่อนทำข้อเสนอการลงทุนต่อคณะกรรมการการ

ลงทุน เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit)       

การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรม   

การวิเคราะห์มูลค่าพื้นฐานของหลักทรัพย์ การศึกษาระบบการ

ควบคุมภายในและระบบธรรมาภิบาลของบริษัทที่จะเข้าลงทุน 

และความเสีย่งในการลงทนุ เปน็ตน้ ทัง้นี ้เพือ่ใหแ้นใ่จวา่การลงทนุ 

ดังกล่าวสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในความเสี่ยงที่เหมาะสม  

   ณ สิ้นปี 2555 ฝ่ายลงทุนของทุนภัทรมี 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์คงเหลือมูลค่า 1,637 ล้านบาท        

มีผลตอบแทนจากการลงทุนตามงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 

2555 จำนวน 787 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จาก

เงินปันผล 38 ล้านบาท กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 

408 ล้านบาท และมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 341 ล้านบาท 

 

  3.2)	 การคา้หลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้  

   ดำเนินการโดยฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า (Equity & Derivatives Trading Department) 

ของ บล.ภัทร ปัจจุบันมีกลยุทธ์การลงทุน 3 ประเภท ได้แก่ 

   3.2.1	 Arbitrage	Trade 

    เป็นการลงทุนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี 

ในหลักทรัพย์ประเภททุน (Equity) และกึ่งทุน (Equity-Link) 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดอนุพันธ์ อันได้แก่ หลักทรัพย์ที่

มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET100 หรือหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด 

ตั้งแต่ 3,000 ล้านบาทขึ้นไป สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ   

ออปชั่น (รวมถึงหลักทรัพย์อ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

และออปชั่นนั้นๆ ) และ ETF ภายใต้หลักการลงทุนแบบ 

Market Neutral มุ่งเน้นการหากำไรจากผลต่างของราคา  

หลักทรัพย์อ้างอิงและตราสารอนุพันธ์ของหลักทรัพย์นั้น    

รวมถึงหลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง

เดียวกัน ภายใต้กรอบการลงทุนและความเสี่ยงที่อนุมัติโดย

คณะกรรมการการลงทุนของธนาคารและคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอัตราตามที่คณะกรรมการ

การลงทุนกำหนด โดยจะทำการซื้อและขายหลักทรัพย์และ/

หรือตราสารอนุพันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาของตลาด  

โดยรวมที่อาจเกิดขึ้น 

 

   3.2.2	 System	Trade 

    เป็นการลงทุนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี

ในหลักทรัพย์ประเภททุน (Equity) และกึ่งทุน (Equity-Link) 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดอนุพันธ์ อันได้แก่ หลักทรัพย์ 

ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET100 หรือหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด

ตั้งแต่ 3,000 ล้านบาทขึ้นไป สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ   

ออปชั่น (รวมถึงหลักทรัพย์อ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

และออปชั่นนั้นๆ ) และ ETF โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษา

แบบจำลองและทดสอบความสัมพันธ์ด้านราคาของตราสารที่

จะลงทุน เพื่อหาลักษณะและโอกาสในการสร้างผลกำไรจาก

ความแตกต่างระหว่างราคา โดยฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าจะทำการซื้อและขายหลักทรัพย์และ/หรือ

ตราสารอนุพันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาของตลาดโดยรวม

ที่อาจเกิดขึ้นเช่นเดียวกับกลยุทธ์ Arbitrage Trade 

 

   3.2.3	 Financial	Product	and	Service 

    เป็นการเสนอขายและให้บริการ

เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออก

และเสนอขายตราสารทางการเงินให้แก่นักลงทุน ซึ่งตราสาร

ทางการเงินที่ฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   

ได้ทำการออกและเสนอขายในปัจจุบัน ได้แก่ หุ้นกู้อนุพันธ์ 

และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยหุ้นกู้อนุพันธ์เป็นตราสาร

หนี้ระยะสั้นที่ผลตอบแทนของตราสารจะอ้างอิงกับหลักทรัพย์

อ้างอิงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา ส่วนใบสำคัญแสดง

สิทธิอนุพันธ์เป็นตราสารที่ฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย

ล่วงหนา้นำขึน้ทะเบยีนเพือ่ซือ้ขายผา่นระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

โดยมีทั้งประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ ให้สิทธิซื้อ    



045รายงานประจำปี 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน

และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ ให้สิทธิขาย ในการออก    

และเสนอขายตราสารดังกล่าว ฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าจะเป็นผู้ประเมินและกำหนดราคาเสนอซื้อและ

ราคาเสนอขาย โดยอ้างอิงกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้

ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม 

    ในการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจำกัดปริมาณ

การลงทุนตามสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน กำหนด

เพดานมูลค่าความเสี่ยง (VaR Limit) และเพดานสำหรับผล

ขาดทุนสะสม และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

บล.ภัทร ติดตามการลงทุนและจัดทำรายงานเป็นรายวันเพื่อ 

ส่งใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ หากมลูคา่การลงทนุหรอืคา่ความเสีย่งใด 

มีค่าเกินกว่าวงเงินหรือกรอบความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ฝ่ายค้า

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องลดฐานะการลงทุน

ดังกล่าวให้ลงมาอยู่ภายใต้วงเงินหรือกรอบความเสี่ยงที่กำหนด

ภายในเวลาที่กำหนดไว้  

    สำหรับปี 2555 ฝ่ายค้าหลักทรัพย์

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีวงเงินสดสูงสุดสำหรับการลงทุนที่

ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บล.ภัทร เป็นจำนวน

ไม่เกิน 2,900 ล้านบาท และคณะกรรมการการลงทุนได้

กำหนดวงเงินสูงสุดภายในกรอบที่คณะกรรมการบริษัท 

บล.ภัทร ได้อนุมัติไว้ โดยแบ่งประเภทตามกลยุทธ์การลงทุน  

3 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 2,900 ล้านบาท สำหรับการลงทุนโดยใช้

กลยุทธ์ Arbitrage Trade (สามารถโยกวงเงินจากการลงทุน

โดยใช้กลยุทธ์อื่นมาได้เนื่องจากการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ 

Arbitrage Trade มีความเสี่ยงต่ำกว่า) ไม่เกิน 300 ล้านบาท

สำหรับการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ System Trade และไม่เกิน 

1,500 ลา้นบาท สำหรบักลยทุธ ์Financial Product and Service  

    ณ สิ้นปี 2555 ฝ่ายค้าหลักทรัพย์

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิคงเหลือเป็น

จำนวน 2,347 ล้านบาท มียอดมูลค่าหุ้นกู้อนุพันธ์คงค้างสุทธิ

เป็นจำนวน 1,643 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเงินสดที่ใช้สำหรับ

การลงทุนเป็นจำนวน 704 ล้านบาท 

 

  3.3)	 การลงทนุระยะสัน้โดยใชก้ลยทุธ	์Hedge	Fund 

   ดำเนินการโดยฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ของ บล.ภัทร 

เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภททุนและตราสารอนุพันธ์ 

โดยอาศยักลยทุธก์ารลงทนุอยา่งเปน็ระบบ (Systematic Strategy) 

การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (Quantitative) และการบรหิารความเสีย่ง 

ที่เหมาะสม มีระยะเวลาในการลงทุนสั้นไม่เกิน 1 ปี โดย     

มุ่งหมายให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราตามที่     

คณะกรรมการการลงทุนของธนาคารกำหนด 

   ในการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงกำหนดให้มีการติดตามสอบทานสัดส่วนการ

ลงทนุ มลูคา่ความเสีย่งของพอรต์ลงทนุ และผลการดำเนนิงาน 

ในทางสถิติ จำกัดปริมาณการลงทุนตามสภาพคล่องของ   

หลักทรัพย์ที่ลงทุน จำกัดผลขาดทุนว่าเมื่อมีผลขาดทุนสะสม

เกินมูลค่าที่คณะกรรมการการลงทุนของธนาคารกำหนด    

หรือมีเกณฑ์กำหนดว่าหากการลดลงของเงินทุนที่มากที่สุด 

(Maximum Drawdown) เกินกว่าร้อยละ 10.0 ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์  

จะหยุดทำการซื้อขายและเข้ารายงานกับคณะกรรมการการ

ลงทุนของธนาคาร เพื่อพิจารณาการลงทุนในขั้นต่อไป โดย

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บล.ภัทร ทำหน้าที่ติดตามและรายงาน

ให้ฝ่ายจัดการทราบเป็นรายวัน 

   สำหรับปี 2555 ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มีวงเงิน

สำหรับลงทุนที่ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

บล.ภัทร จำนวนวงเงินเริ่มต้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดย    

ณ สิ้นปี 2555 ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเป็น

จำนวน 2,126 ล้านบาท 

 

 4) ธุรกิจจัดการกองทุน (Asset Management 

Business) ดำเนินการโดย 2 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายกองทุน

ส่วนบุคคลของ บล.ภัทร และบลจ.เกียรตินาคิน 

  บล.ภัทร ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ บล.ภัทร 

สำหรับธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลครอบคลุมทั้งบุคคล

ธรรมดา นิติบุคคล ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยปัจจุบัน 

มุ่งเน้นการลงทุนในประเทศเป็นหลัก  

  ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นการให้บริการ

ด้านการบริหารทรัพย์สินตามที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า  

โดยนโยบายการลงทุนสามารถกำหนดให้ เป็นไปตาม      

ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้สอดคล้องกับความ

เสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยผู้จัดการกองทุนจะตัดสินใจลงทุน     

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ตามนโยบายและ   

ข้อตกลงที่ลูกค้าให้ไว้ ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากการให้บริการอยู่

ในรูปค่าธรรมเนียมตามที่ ได้ตกลงกันไว้ ในสัญญาจัดการ

กองทุน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บล.ภัทร มีกองทุน

ส่วนบุคคลภายใต้การจัดการรวม 38 กองทุน มูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิรวม 1,842 ล้านบาท 

  บล.ภัทร คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 

เป็นสำคัญ จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์และการควบคุมข้อมูลภายใน เพื่อมิให้เกิด

ความได้ เปรียบหรือเสียเปรียบในการลงทุนของบริษัท       

การลงทุนของลูกค้า และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อ

ลูกค้า บล.ภัทร ถือว่าฝ่ายกองทุนส่วนบุคคลเป็นเสมือน      

นักลงทนุทัว่ไปทีเ่ปน็ลกูคา้คนหนึง่ ซึง่ทำใหฝ้า่ยกองทนุสว่นบคุคล 

สามารถพิจารณาเลือกทำธุรกรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์  

กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นได้ รวมถึงการใช้บทวิเคราะห์วิจัย   
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จากบริษัทหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดนอกเหนือจาก

บล.ภัทร ได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีการทำการศึกษาวิเคราะห์

การลงทุนด้วยตัวเองโดยส่วนงานวิเคราะห์การลงทุนของฝ่าย

กองทุนส่วนบุคคล โดยการออกสัมภาษณ์ผู้บริหาร เยี่ยมชม

กิจการ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งมุมมองการ

ลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด  

  บลจ.เกียรตินาคิน ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน

ทุกประเภท ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการจัดการกองทุน

รวม และใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล  

ให้บริการด้านการจัดการลงทุนแก่ลูกค้าบุคคลทั่วไปหรือลูกค้า

องค์กร นิติบุคคลที่สนใจการลงทุนในกองทุนรวม กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคล  

  ที่ผ่านมา บลจ.เกียรตินาคิน มุ่งเน้นการจัดการ

กองทุนรวมและกองทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก โดย ณ สิ้นปี 

2555 บลจ.เกียรตินาคิน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้       

การบริหารจัดการรวม 24,464 ล้านบาท ประกอบด้วย    

กองทุนทั้งหมด 30 กอง แบ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน      

6 กอง กองทุนรวมตราสารหนี้ 13 กอง กองทุนรวมแบบผสม 

1 กอง กองทุนรวมต่างประเทศ 6 กอง และกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ 4 กอง  

 

3) ธุรกิจธนบดีธนกิจ  

 ให้บริการด้านการบริหารจัดการทางการเงิน การให้ 

คำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงการเป็นตัวแทนขายและรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการแก่กลุ่มลูกค้า

บุคคลรายใหญ่ (High Net Worth Individual)  

 ธนาคารได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากและ     

การลงทุนที่หลากหลาย เพื่อนำเสนอให้ตรงตามความต้องการ

ของลูกค้า ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารเอง 

และผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน ประกอบด้วย กองทุนรวม     

ทุกประเภท ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ 

ตราสารอนุพันธ์ และอสังหาริมทรัพย์ และผลิตภัณฑ์   

ประกันชีวิต ทั้งแบบสะสมทรัพย์ บำนาญ คุ้มครองชีวิต 

นอกจากนี้ ยังมีบริการ E-Banking บริการด้านที่ปรึกษา

ทางการเงิน และบริการด้านธุรกรรมทางการเงิน 

 ธนาคารเกียรตินาคินเป็นตัวแทนจำหน่ายกองทุนรวม

ของบริษัทจัดการกองทุน 17 แห่ง และเป็นพันธมิตรกับบริษัท

ประกนัชวีติ ใหบ้รกิารผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ (Bancassurance) 

 

4) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์  

 ดำเนินการโดยธนาคารและกองทุนรวม 8 กอง      

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารถือหน่วยลงทุน ธนาคารได้เริ่ม  

ทำธุรกิจบริหารหนี้ในปี 2542 จากการประมูลสิทธิเรียกร้องที่

เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินมาจากองค์การ

เพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) และระหว่างปี 

2546 - 2549 ธนาคารได้ประมูลหนี้จากกรมบังคับคดี ซึ่งเป็น

หนี้ที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย และในปี 2553 ธนาคาร

ได้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล และ

กองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล ซึ่งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ

เช่นเดียวกับกองทุนรวมอื่นๆ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร 

 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ประกอบด้วย ฝ่ายจัดการหนี้ 

ฝ่ายสนับสนุนการบริหารหนี้ ทำหน้าที่ดูแลและเจรจา       

ปรับโครงสร้างหนี้ และฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขายรับผิดชอบ

การขายทรัพย์สินรอขาย โดยมีรายละเอียดทรัพย์รอขายใน 

www.kkasset.com ให้กับลูกค้าผู้สนใจค้นหาทรัพย์สิน    

ตามประเภทของทรัพย์สิน ทำเล พื้นที่ หรือช่วงราคาได้    

ตามต้องการ 

 

 

 

1) ช่องทางการให้บริการ 

 กลุ่มธุรกิจมีช่องทางการให้บริการโดยตรงผ่าน   

4 บริษัท คือ ธนาคาร บล.ภัทร บล.เกียรตินาคิน และ  

บลจ.เกียรตินาคิน นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจำหน่ายผลติภณัฑ์

และบรกิารทางการเงนิบางประเภท โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

 1) ธนาคารเกียรตินาคิน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีสาขา  

รวมทัง้สิน้ 87 สาขา (รวมสำนกังานใหญ)่ เพิม่ขึน้จาก 72 สาขา

ในปี 2554 โดยเน้นเปิดสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็น

ส่วนใหญ่ เพื่อรองรับธุรกรรมเงินฝาก และยังคงเพิ่มสาขาใน

ต่างจังหวัดเพื่อรองรับการเติบโตของสินเชื่อให้ครอบคลุมกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าเงินฝากไปยัง 

ต่างจังหวัด 

  นอกจากนี ้ ธนาคารยงัมศีนูยป์ระมลูรถยนต ์2 แหง่ 

ได้แก่ ศูนย์ประมูลรถยนต์ ถนนบางนา-ตราด กม.8 และ

จังหวัดอุดรธานี เพื่อสามารถรองรับการประมูลรถได้อย่าง    

ทั่วถึงทุกภูมิภาค  

  ในปี 2556 ธนาคารไม่มีแผนเปิดสาขาเพิ่ม 

เนื่องจากจำนวนสาขาที่มีอยู่สามารถให้บริการลูกค้าทั้งสินเชื่อ

และเงินฝากได้อย่างครอบคลุมอยู่แล้ว แต่จะเป็นการปรับปรุง

รูปแบบการให้บริการของสาขาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ   

เป้าหมายธุรกิจ 

  นอกจากนี้ สายเครือข่ายการขายและการบริการ

ของธนาคารทำหน้าที่กำหนด ออกแบบ พัฒนาช่องทางบริการ 

และสร้างเครือข่ายการขายให้ตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า ครอบคลุมการบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เสมือนเป็นธนาคารส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมงให้แก่ลูกค้า ได้แก่ 

บริการ เคเค เอทีเอ็ม (KK ATM service) ลูกค้าสามารถใช้

บริการได้ที่ เครื่อง ATM ของทุกธนาคารในเครือข่าย        

ATM POOL ทั่วประเทศ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต    

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
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(KK E-Banking Service) ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมออนไลน์

พื้นฐาน บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (KK Alert 

Service) เป็นบริการแจ้งเตือนธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ 

SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของลูกค้า  

  ธนาคารยังมีศูนย์บริการลูกค้า (KK Contact 

Center) โทร. 0-2680-3333 คอยให้บริการต่างๆ ผ่านระบบ

โทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง การสอบถาม

ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th)     

และผ่านสังคมออนไลน์ใน Facebook ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

เพื่อตอบสนองปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น  

 2) บล.ภัทร  

  ให้บริการผ่านสำนักงานใหญ่ ที่อาคารสำนักงาน

เมืองไทย-ภัทร 1 โทร. 0-2305-9559  

 3) บล.เกียรตินาคิน   

  ให้บริการผ่านสำนักงานใหญ่ที่ชั้น 7 อาคาร     

อัมรินทร์ทาวเวอร์ และสำนักงานสาขาอีก 11 แห่ง นอกจากนี้ 

ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2680-2888 

ทั้งนี้ สาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้ 

 4) บลจ.เกียรตินาคิน 

  มีช่องทางการจัดจำหน่ายกองทุนต่างๆ ผ่าน

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 

และดำเนินการผ่านตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน เช่น ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์  

ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เพื่อกระจายฐานลูกค้าและเพิ่ม

ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น  

 

2) สภาวะตลาดและการแข่งขัน  

 1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

  ระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย ประกอบด้วย 

ธนาคารพาณิชย์จำนวน 14 แห่ง เป็นธนาคารพาณิชย์ที่      

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 11 แห่ง โดยสามารถ

จัดอันดับตามขนาดของสินทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้สินเชื่อ 

สุทธิตามรายงานย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน (ธ.พ.1.1)     

ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2555 ไดด้งัตารางแสดงสนิทรพัย ์ เงนิฝาก 

และเงนิใหส้นิเชือ่สทุธ ิณ สิน้ป ี2555 ของระบบธนาคารพาณชิยไ์ทย 

ปี 2555 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

ตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 

2554 โดยความต้องการสินเชื่อในปี 2555 เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์

ภายในประเทศ โดยมีแรงหนุนจากหลายปัจจัยทั้งมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การซ่อมแซมและฟื้นฟูผลกระทบ

จากอุทกภัยช่วงปลายปี 2554 รวมทั้งการใช้จ่ายและการลงทุน

ภาคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณสินเชื่อสุทธิเพิ่มขึ้น 

เขตพื้นที่ จำนวน สาขา 

กรงุเทพฯ และปรมิณฑล 4 
อัมรินทร์, อโศก, บางนา, 

นนทบรุ ี(สาขางามวงศว์านเดมิ) 

ต่างจังหวัด 8 
ขอนแก่น, เชียงใหม่, ระยอง, 

หาดใหญ,่ หาดใหญ ่2 (สาขายอ่ย), 

ชลบุรี, พิษณุโลก, สมุทรสาคร 

ตารางแสดงสินทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้สินเชื่อสุทธิ ณ สิ้นปี 2555 ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ลำดับ ธนาคารพาณิชย์ 

สินทรัพย์ เงินฝาก เงินให้สินเชื่อสุทธิ 
(ล้านบาท) ส่วนแบ่ง

ตลาด 
(ร้อยละ) 

(ล้านบาท) ส่วนแบ่ง
ตลาด 

(ร้อยละ) 

(ล้านบาท) ส่วนแบ่ง
ตลาด 

(ร้อยละ) 
1 กรุงเทพ 2,338,099 18.2 1,774,371 19.0 1,480,574 17.2 
2 กรุงไทย 2,248,268 17.5 1,667,374 17.9 1,478,988 17.2 
3 ไทยพาณิชย์  2,145,316 16.7 1,614,589 17.3 1,490,457 17.3 
4 กสิกรไทย 1,921,321 14.9 1,394,536 15.0 1,273,614 14.8 
5 กรุงศรีอยุธยา 986,467 7.7 692,994 7.4 714,405 8.3 
6 ธนชาต  951,007 7.4 701,282 7.5 707,612 12.4 
7 ทหารไทย 711,968 5.5 496,414 5.3 426,986 5.0 
8 ยูโอบี 355,959 2.8 201,934 2.2 207,679 2.4 

9 ทิสโก้ 275,124 2.1 220,634 2.4 233,979 2.7 
10 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย 260,007 2.0 110,516 1.2 103,399 1.2 
11 เกียรตินาคิน 223,931 1.7 153,532 1.6 163,072 1.9 
12 ซีไอเอ็มบีไทย 200,269 1.6 135,285 1.5 133,602 1.6 
13 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 122,081 0.9 84,388 0.9 85,171 1.0 
14 ไอซีบีซี (ไทย) 120,066 0.9 67,208 0.7 91,889 1.1 

รวม	 12,859,883 100.0 9,315,057 100.0 8,591,427 100.0 
รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง 8,653,004 67.3 6,450,870 69.3 5,723,633 66.6 
รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง 3 แห่ง 2,649,442 20.6 1,890,690 20.3 1,849,003 21.5 
รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก 7 แห่ง 1,557,437 12.1 973,497 10.5 1,018,791 11.9 

ที่มา : รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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1.06 ล้านล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 14.0 จากสิ้นปี 2554 

โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของสินเชื่ออุปโภคบริโภค

ขยายตัวในระดับสูง โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อยานยนต์ที่เร่งตัว

ขึ้นจากปีก่อน อันเป็นผลจากนโยบายรถคันแรกที่หนุนความ

ต้องการซื้อรถยนต์ให้เพิ่มขึ้นมากในช่วงปลายปี 

  ในส่วนของเงินฝากมีจำนวน 9.32 ล้านล้านบาท 

เติบโตร้อยละ 28.7 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 จากความต้องการ

สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ประกอบกับมาตรการจากภาครัฐ   

ทั้งจาก 1) การเรียกเก็บเงินนำส่งจากธนาคารพาณิชย์เพื่อ 

ชำระหนี้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน      

และสถาบันคุ้มครองเงินฝากรวมในอัตราร้อยละ 0.47 ของฐาน

เงินฝากรวมถึงตั๋วเงินฝาก (Bill of Exchange: B/E) และเงิน  

กู้ยืม 2) การกำกับดูแลการออกตั๋ว B/E ที่เข้มงวดขึ้น และ 3) 

พ.ร.บ. สถาบนัคุม้ครองเงนิฝากทีจ่ะลดการคุม้ครองเงนิฝากเหลอื 

1 ล้านบาทต่อบัญชี (ตามกำหนดเดิมเดือนสิงหาคม 2555 

ก่อนเลื่อนออกไปเป็นเดือนสิงหาคม 2557) ทำให้ธนาคาร

พาณชิยห์นัมาระดมเงนิฝากแทนการออกตัว๋ B/E สง่ผลใหป้รมิาณ 

เงินฝากเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณตั๋ว B/E หดตัวลง ขณะเดียวกัน 

ธนาคารพาณิชย์ยังระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้มากขึ้น โดยปี 

2555 ปริมาณการออกหุ้นกู้ของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 1.8 แสน

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 0.18 แสนล้านบาทในปี 2554  

  ความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นมากและขยายตัว 

สูงกว่าเงินฝากรวมตั๋ว B/E ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบ

ธนาคารพาณิชย์ตึงตัวขึ้นจากปีก่อน สะท้อนจากอัตราส่วน   

สินเชื่อต่อเงินฝากรวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมปรับเพิ่ม

ขึ้นมาที่ระดับร้อยละ 88.3 เทียบกับร้อยละ 87.3 ณ สิ้นปี 2554 

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยในระบบธนาคารพาณิชย์ อัตรา  

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ค่อนข้างทรงตัวในช่วง 9 เดือนแรก

ของปี ก่อนปรับตัวลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ภายหลัง 

ธปท. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่

ร้อยละ 2.75 ในการประชุมเดือนตุลาคม ส่งผลให้อัตรา     

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีและเงินกู้ MLR (เฉลี่ย 4 ธนาคาร

ขนาดใหญ่) ในช่วงสิ้นปีอยู่ที่ร้อยละ 2.46 และร้อยละ 7.0  

ปรับลงจากร้อยละ 2.87 และร้อยละ 7.25 ในช่วงต้นปี 

 

 แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

 สำหรับปี 2556 คาดว่าภาพรวมธุรกิจธนาคารพาณิชย์  

ยังคงขยายตัวต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ      

โดยมีแรงหนุนหลักจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่ช่วย

ชดเชยการใช้จ่ายภาคเอกชนที่ชะลอตัวลง ประกอบกับภาค   

ส่งออกเริ่มฟื้นตัวขึ้นตามอุปสงค์จากต่างประเทศ ช่วยให้

เศรษฐกิจปี 2556 ขยายตัวได้ในระดับประมาณร้อยละ 4.5    

ต่อปี ส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ 

ยังสามารถขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 13.5 ต่อปี ซึ่งเป็นการ

ขยายตัวในระดับ 2 หลักเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน  

 หากพิจารณาปริมาณความต้องการสินเชื่อแยก    

ตามประเภทธุรกิจ คาดว่าจะมีการกระจายตัวมากขึ้น โดยใน

ช่วงครึ่งแรกของปี 2556 สินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงเพิ่มขึ้น

ตามความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่คาดว่าการส่งมอบ

รถยนต์จากโครงการรถคันแรกจะมีต่อเนื่องจนถึงครึ่งแรกของปี

เป็นอย่างน้อย ประกอบกับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

ต่อวัน จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นความต้องการสินเชื่อเพื่อ

การบริโภคอีกทางหนึ่ง ขณะที่ความต้องการสินเชื่อธุรกิจจะ

เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี อันเป็นผลจากมาตรการลงทุน

ภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นความต้องการสินเชื่อจากกลุ่มธุรกิจ     

อาทิ ธุรกิจก่อสร้างและการขนส่ง ที่จะได้รับอานิสงส์จาก

โครงการลงทุนภาครัฐ  

 ในส่วนของเงินทุน คาดว่าการแข่งขันระดมทุนใน

ระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2556 จะลดความร้อนแรงลง    

บางสว่นหลงัจากในปทีีผ่า่นมา ธนาคารพาณชิยส์ว่นใหญต่า่งเรง่ 

ระดมเงินฝากและออกหุ้นกู้ จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม     

ความต้องการสินเชื่อที่ขยายตัวในระดับสูงทำให้สภาพคล่องใน

ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีแนวโน้มตึงตัวขึ้นเช่นเดียวกับ     

ในปี 2555  

 สำหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระบบธนาคารพาณิชย์

มีแนวโน้มทรงตัวตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คาดว่าจะอยู่ที่

ร้อยละ 2.75 จนถึงสิ้นปี โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจำ 1 ปีและเงินกู้ MLR (เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่) จะทรงตัวที่ 

ร้อยละ 2.46 และร้อยละ 7.0 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม       

แม้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศจะไม่เปลี่ยนแปลงจาก   

ปี 2555 แต่คาดว่าการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษโดยการ

เสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อรักษาฐานลูกค้าจะดำเนินต่อไป 

โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดการเงินในประเทศมีแนวโน้ม    

ตึงตัวขึ้น อันเกิดจากการเข้ามาแข่งขันระดมทุนจากภาครัฐ

เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายตามโครงการลงทุนต่างๆ 

 สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในปี 2556 

คือ คุณภาพสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์ เนื่องจาก    

สินเชื่อที่เร่งตัวขึ้นมากในปี 2555 เกิดจากสินเชื่ออุปโภค

บริโภค โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็นสำคัญ ดังนั้น   

หากเกิดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและต่างประเทศ อาทิ 

เศรษฐกิจประเทศหลักไม่ฟื้นตัวตามคาด ปัญหาการเลิกจ้าง 

(ผลกระทบจากนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาท) 

ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ

ในการชำระหนี้ของลูกค้า ในที่สุดแล้วย่อมส่งผลมาสู่คุณภาพ

สินทรัพย์และกลับมาเป็นโจทย์สำคัญที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละ

แห่งต้องบริหารจัดการต่อไป 

 2) ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ 

  ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศปี 2555 มีจำนวน

สูงถึง 1,436,335 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.9 จากสิ้นปี 2554 

จากปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
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“นโยบายการคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก” และกลยุทธ์การ 

ส่งเสริมการตลาดโดยการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาด  

ดังนั้น สถาบันการเงินต่างๆ จึงได้ออกแคมเปญมาสนับสนุน 

การขายให้กับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ส่งผลให้การแข่งขัน 

ด้านอัตราดอกเบี้ยยังคงรุนแรงต่อเนื่อง 

 ธนาคารพาณชิยท์ีเ่ปน็ผูน้ำตลาดสนิเชือ่เชา่ซือ้รายใหญ ่

มีจำนวน 5 ราย ได้แก่ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทิสโก้ และธนาคารเกียรตินาคิน 

โดยยอดสินเชื่อเช่าซื้อคงค้างของผู้ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ     

7 ราย ณ สิ้นปี 2555 มีจำนวน 1,067 พันล้านบาท         

โดยส่วนแบ่งตลาดตามยอดสินเชื่อเช่าซื้อคงค้าง ณ สิ้นปี 

2555 เป็นดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ในปี 2555 ธนาคารให้ความสำคัญเรื่องการบริการ

และความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า/ลูกค้า โดยเน้นการเป็นที่ 1      

ในตลาดกลุ่มที่ ธนาคารมีความชำนาญ และแข่งขันได้ 

ผลิตภัณฑ์หลักจะเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และนำเสนอ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันสินเชื่อ สินเชื่อ

ส่วนบุคคล และสินเชื่ออื่นๆ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 

ในแต่ละกลุ่มลูกค้าที่ ใช้บริการเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร 

นอกจากนี้ การทำตลาดส่วนใหญ่จะทำผ่านผู้จำหน่ายรถยนต์

ทั้งใหม่และเก่า โดยที่มีคู่ค้ารถใหม่จำนวนประมาณ 900 ราย 

และรถเก่า 2,000 ราย 

 

 แนวโน้มธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในปี 2556 

 แนวโน้มสินเชื่อเช่าซื้อในระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 

2556 น่าจะยังขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่อง โดยมีปัจจัย

สนับสนุนจากยอดขายรถใหม่ที่คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ  

1.2 ล้านคัน ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 15.0 ซึ่งยังคงส่งผลให้

ยอดสินเชื่อเช่าซื้อที่ปล่อยใหม่ในปี 2556 ของระบบธนาคาร

พาณิชย์ สูงกว่ายอดการผ่อนชำระของสินเชื่อเช่าซื้อเดิม 

ประกอบกับรถในโครงการรถคันแรกที่มีการทำสัญญาจองในปี 

2555 แต่ยังมีความล่าช้าในการส่งมอบรถ ซึ่งคาดว่าจะทยอย

ส่งมอบรถในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 จะส่งผลให้ยอดสินเชื่อ

เช่าซื้อเพิ่มสูงขึ้นได้ 

 ในช่วงครึ่งปีหลังปี 2556 เมื่อการส่งมอบรถตาม

มาตรการคืนภาษีรถคันแรกได้เสร็จสิ้นลง ผู้ให้บริการสินเชื่อ

เชา่ซือ้คงปรบักลยทุธจ์ดัรายการสง่เสรมิการขายของคา่ยรถยนต ์

ต่างๆ ในรถกลุ่มอื่นและประเภทอื่นๆ มากขึ้น ขณะเดียวกัน

ต้องมีการติดตามคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิด อันเป็นผลจาก

แรงจูงใจเรื่องการคืนภาษีรถคันแรกทำให้การตัดสินใจซื้อรถ 

โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพในการผ่อนชำระค่างวด จนกลายเป็น

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ได้ในอนาคต 

 3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

  จากการสำรวจของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมิน  

ค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท 

แอฟแฟร์ส ณ สิ้นปี 2555 พบว่ามีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่

เปิดใหม่ทั้งหมด 419 โครงการ ประกอบด้วยจำนวนหน่วยขาย

ทั้งหมด 103,481 หน่วย แยกเป็นโครงการที่อยู่อาศัยประมาณ

ร้อยละ 99 แต่ตามมูลค่าโครงการที่อยู่อาศัยจะมีสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 98 โดยในจำนวนหน่วยทั้งหมดที่เสนอขายนี้

เป็นห้องชุดถึงร้อยละ 60 หรือ 62,548 หน่วย รองลงมาคือ

ทาวน์เฮ้าส์ 22,503 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 22 อันดับที่ 3 

ได้แก่บ้านเดี่ยวจำนวน 12,720 หน่วย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 12 

นอกจากนั้น เป็นบ้านแฝดและอาคารพาณิชย์เพียงประมาณ

อย่างละร้อยละ 2 เท่านั้น 

  มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดใหม่ทั้งหมดปี 2555     

มีจำนวน 304,629 ล้านบาท ทั้งนี้ ประมาณร้อยละ 48 หรือ 

146,221 ล้านบาท เป็นห้องชุด และที่เป็นบ้านเดี่ยวมี 80,208 

ล้านบาท หรือร้อยละ 26 ของทั้งหมด และอันดับสาม คือ     

ทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 56,092 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ   

18 ของทั้งหมด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการเปิดตัวโครงการในปี 

2555 นี้มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งคงเป็นผลจากการฟื้นตัวหลัง    

น้ำท่วมในปลายปี 2554 

  ในปี 2555 มีที่อยู่อาศัยที่สามารถขายได้ทั้งหมด 

107,412 หน่วย ซึ่งมากกว่าจำนวนหน่วยที่เปิด ณ ปี 2555  

ที่จำนวน 102,080 หน่วย แสดงให้เห็นว่าภาวะการขาย    

ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม หน่วยที่ขายได้ในปี 2555 นั้น ไม่ใช่

เฉพาะหน่วยที่เปิดใหม่ในปี 2555 แต่หมายถึงหน่วยที่เปิดตัว

มาก่อนหน้านี้ด้วย โดย ณ สิ้นปี 2555 ยังมีหน่วยขายเหลืออยู่ 

128,934 หนว่ย แยกเปน็หอ้งชดุรอ้ยละ 32 หรอื 40,853 หนว่ย 

รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยวประมาณร้อยละ 30 จำนวน 38,778 

หน่วย และทาวน์เฮ้าส์ 38,617 หน่วย หรือร้อยละ 30 เช่นกัน 

นอกจากนั้นยังมีบ้านแฝดที่ยังเหลือขาย 7,937 หน่วย 

(หมายเหตุ : ยอดสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ ง จำกัด        
    เป็นยอด ณ สิ้นงวดบัญชีประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่            
    31 มีนาคม 2555) 
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  ทั้งนี้ จำนวนหน่วยขายที่ยังเหลือขายทั้งหมด  

คาดวา่จะขายหมดภายในเวลา 12 เดอืน อยา่งไรกต็าม ในกรณี

ห้องชุดคาดว่าจะขายหมดภายในเวลา 7 เดือน สำหรับกรณี

ทาวน์เฮ้าส์จะใช้เวลา 21 เดือน ส่วนบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด   

จะใช้เวลา 35 เดือนเท่ากัน  

  สำหรบัสภาพการแขง่ขนัของสถาบนัการเงนิในการ 

ให้สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี   

ในชว่งปทีีผ่า่นมามกีารแขง่ขนัทีค่อ่นขา้งสงู โดยสว่นใหญมุ่ง่เนน้ 

ในเรื่องการแข่งขันทั้งในด้านเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ และอัตรา

ดอกเบี้ย ซึ่งแตกต่างจากธนาคารเกียรตินาคินที่มุ่งเน้นจุดแข็ง

ในด้านบริการและความเชี่ยวชาญ ความยืดหยุ่นของสินเชื่อ

และบริการที่ตรงกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ คู่แข่งหลัก

ในการให้สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งต้องแข่งขันทั้งด้านเงื่อนไขวงเงิน 

อัตราดอกเบี้ย และการให้บริการ  

  การทำการตลาดในปี 2555 ที่ผ่านมา สายสินเชื่อ

ธุรกิจมุ่งเน้นการทำการตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   

ภายใต้ ชื่อ KK BIZ ผ่าน Campaign Driving Your Business 

โดยเจาะกลุ่มลุกค้าในระดับ GRADE B ขึ้นไปเป็นหลัก ตาม

พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละสินเชื่อธุรกิจ 

ซึ่งในปี 2555 ที่ผ่านมาสายสินเชื่อธุรกิจมุ่งเน้นที่จะขยายตลาด

ไปสู่กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัดตาม

ทิศทางของ Urbanization โดยจังหวัดที่เป็นเป้าหมายหลัก  

คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ภูเก็ต สงขลา ฯลฯ ผ่านทาง

กิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ จัด Roadshow ไปยัง

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละสินเชื่อธุรกิจ 

  ในด้านการทำตลาดแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดใน

ภาพรวม สินเชื่อธุรกิจยังคงเน้นจุดแข็งในด้านความเชี่ยวชาญ

ในธุรกิจที่ให้สินเชื่อเจาะตลาด Niche Market ที่สินเชื่อธุรกิจ

สามารถสร้าง Value ให้กับลูกค้าเป้าหมายได้มากกว่าคู่แข่ง 

ในตลาด โดยสินเชื่อธุรกิจทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ไม่มีการพึ่งพิง 

ลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 30 ของ   

รายได้รวม 

  

 แนวโน้มสถานการณ์ที่อยู่อาศัยปี 2556 

 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันใน

อนาคต จะยังคงมีการแข่งขันที่สูงเหมือนเดิม โดยเฉพาะใน

กลุ่มของลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ต่างจังหวัดหลักๆ 

ดังกลา่วขา้งตน้ ซึง่ทกุธนาคารมุง่ทีจ่ะไปเปดิตลาดในพืน้ที่ใหม่ๆ  

เหล่านี้ ซึ่งเดิมเจ้าตลาดเป็นของธนาคารขนาดใหญ่ซึ่งมีฐาน

ลูกค้าเงินฝากในแต่ละพื้นที่ แต่ยังมีโอกาสที่ดีสำหรับธนาคาร

เกียรตินาคินที่จะขยายตลาดในพื้นที่ต่างจังหวัดผ่านจุดแข็ง  

ในด้านบริการที่แตกต่างจากธนาคารรายใหญ่ รวมทั้งเงื่อนไข

ทางการเงินที่ยืดหยุ่นกว่า 

 สำหรับปี 2556 คาดว่ายอดการจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ์และยอดที่อยู่อาศัยจดทะเบียนจะอยู่ที่ประมาณ 

163,000 และ 120,000 หน่วย ขยายตัวต่อเนื่องจากปี     

2555 ที่อยู่ที่ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 16.5 ต่อปี ตามลำดับ 

โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่องอยู่ที่  

ร้อยละ 4.5 ต่อปี ผนวกกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง 

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนราคาที่ดินและค่าก่อสร้างที่เร่งตัวขึ้น  

และการเริ่มใช้มาตรการ Loan to Value (LTV) สำหรับที่อยู่

อาศัยแนวราบราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท อาจจะเป็นปัจจัย

สำคัญฉุดรั้งกำลังซื้อของผู้บริโภค 

 จากการศกึษาทศิทางตลาดอสงัหารมิทรพัยท์ัว่ประเทศ 

ที่ผ่านมา พบว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ต่างจังหวัดมี

โอกาสเติบโตมากขึ้น สะท้อนจากอัตราการขยายตัวของ   

ยอดสินเชื่อคงค้างเพื่อบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ ของ

ภูมิภาคต่างๆ ที่อยู่ ในระดับสูงกว่ากรุงเทพฯและปริมณฑล   

ผลจากการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ทำให้เศรษฐกิจใน

ภูมิภาคเติบโตขึ้น (Urbanization) โดยเฉพาะจังหวัดหัวเมือง 

ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ เมืองท่องเที่ยว ภูเก็ต 

หัวหิน และพัทยา เมืองธุรกิจและอุตสาหกรรม ระยอง ชลบุรี 

ขอนแก่น และนครราชสีมา  

 จากการพิจารณา พบว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่คาด

ว่าจะมีแนวโน้มเติบโตดีทั้งสิ้น 12 จังหวัด จำแนกได้เป็น      

2 กลุ่มดังนี้ 

 1. ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตดีสอดคล้อง

กับพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 

  • จังหวัดที่มีตลาดสินเชื่อขนาดใหญ่ โดยมีสินเชื่อ

คงค้างมากกว่า 1,000 ล้านบาท คือ ชลบุรี ภูเก็ต ขอนแก่น 

และระยอง 

  • จังหวัดที่มีตลาดสินเชื่อขนาดเล็ก โดยสินเชื่อ

คงค้างน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท คือ อุบลราชธานี และลำปาง 

 2. ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโต ได้แก่ 

  • จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวเติบโตดีกว่าประเทศ 

ขณะทีต่ลาดอสงัหารมิทรพัยข์ยายตวัตำ่กวา่คา่เฉลีย่ของประเทศ 

สะทอ้นชอ่งทางหรอืโอกาสในการขยายตวัของตลาดอสงัหารมิทรพัย์

ในอนาคต คือ มหาสารคาม หนองคาย และบุรีรัมย์ 

  • จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวเติบโตแม้ไม่โดดเด่น    

แต่มีปัจจัยแวดล้อมมาสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจ   

มากขึ้น ส่งผลบวกต่อการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์

ของแต่ละจังหวัดในระยะข้างหน้า อาทิ การรวมกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลดีต่อจังหวัดชายแดน (สระแก้ว

และกาญจนบุรี) รวมถึงจังหวัดที่อยู่บนเส้นทางขนส่งตามแผน 

GMS (พิษณุโลก) 

 4) ธุรกิจตลาดทุน 

  สภาวะตลาดทนุไทยในป ี2555 นบัวา่อยู่ในเกณฑด์ี 

โดยในไตรมาสแรกตลาดทุนเริ่มมีการฟื้นตัวจากสภาวะซบเซา



051รายงานประจำปี 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน

จากอุทกภัยครั้งใหญ่ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ก่อนจะ

ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เนื่องจากกลุ่ม

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมีผลกำไรโดยเฉลี่ยค่อนข้างสูง 

เมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน จึงมีเงินลงทุนจาก

ต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งใน

ปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดทุนไทยตลอดปี 

2555 ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของ   

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด mai เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 จากปี 

2554 โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน 32,304 

ล้านบาท และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับตัวสูงขึ้นถึง 

ระดับ 1,397.19 จุด ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 16 ปี   

ก่อนปรับตัวลดลงเล็กน้อยและปิดที่ 1,391.93 จุด ณ สิ้นปี 

2555 คิดเป็นการปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ 36.0 เทียบกับ   

เมื่อสิ้นปี 2554 

  ในภาพรวมตลาดทุนไทยมีการพัฒนาสินค้าและ

บริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น สัญญาซื้อขายดอลลาร์

ล่วงหน้า (USD Futures) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่   

อ้างอิงดัชนีหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Sector Index 

Futures) นอกจากนี้ ในแง่ของการระดมทุน บริษัทขนาดใหญ่

ของประเทศไทยที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งได้มีการเข้า

ซื้อหรือควบรวมกิจการกับบริษัทในต่างประเทศหลายราย  

และมีการรวมตัวกันของบริษัทภายในประเทศ (Consolidation) 

เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขัน และเพื่อเตรียมพร้อมรับมอื

กับภาวะการแข่งขันที่จะเพิ่มมากขึ้นจากการจัดตั้งประชาคม 

เศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economics Community - AEC) 

ในปี 2558  

  จากสภาวะตลาดในเกณฑ์ดีในปี 2555 ทำให้ธุรกิจ

ของทุนภัทร ทั้งธุรกิจตัวแทน (Agency Business) ที่ดำเนิน

การผ่านบล.ภัทร และธุรกิจการลงทุนมีผลประกอบการเป็นที่

น่าพอใจ รายได้รวมของทุนภัทรและบริษัทย่อยค่อนข้างคงที่ 

โดยมีรายได้รวม 2,316 ล้านบาท มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ

ตัวแทนและธุรกิจการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 59 และร้อยละ 41 

ตามลำดับ 

 

  •	 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญา	

ซื้อขายล่วงหน้า  

  การแข่งขันในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

อยู่ ในระดับสูง สาเหตุสำคัญมาจากการเปิดเสรีการคิดค่า

ธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบเต็มรูปแบบตั้งแต่

ต้นปี 2555 รวมถึงจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งให้บริการที่คล้ายคลึงกันถึง 38 บริษัท 

บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จึงเน้นการแข่งขันที่คุณภาพในการ

ให้บริการ ข้อมูลการวิ เคราะห์หลักทรัพย์ที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของตลาด รวมถึงความสามารถในการจัดสรรหุ้น

ใหม่ที่เสนอขายให้แก่ลูกค้า  

  ตลาดอนุพันธ์มกีารพัฒนาและเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่นักลงทุน โดยในปี 2555 ตลาด

อนุพันธ์ได้เพิ่มสินค้าใหม่หลายประเภท อาทิเช่น สัญญาซื้อ

ขายดอลลาร์ล่วงหน้า (USD Futures) เพื่อเปิดโอกาสให้     

นักลงทุนและผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าได้มีเครื่องมือในการ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเริ่มมีการซื้อขายไป

เมื่อเดือนมิถุนายน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี

หมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Sector Index Futures) เพื่อ

เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถทำกำไรหรือบริหารความเสี่ยง

บนการเคลื่อนไหวของดัชนีในแต่ละหมวดธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มมีการซื้อขายครั้งแรกในเดือนตุลาคม 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในตลาดอนุพันธ์มีจำนวนทั้งหมด 41 ราย 

  สำหรับตลาดอนุพันธ์ บล.ภัทร เน้นการแข่งขันที่

คุณภาพการให้บริการ ข้อมูลบทวิเคราะห์ รวมถึงการใช้

เทคโนโลยีที่ ช่ วยให้การทำธุ รกรรมในตลาดอนุพันธ์มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายต่ำลง เช่น เทคโนโลยีการ

ส่งคำสั่งซื้อขายแบบความถี่สูง (High Frequency Trading) 

เป็นต้น 

 

  •	 ธุรกิจวานิชธนกิจ	  

  ในปี 2555 การระดมทุนจากประชาชนทั่วไปใน

ประเทศโดยบริษัทจดทะเบียนมีมูลค่ารวม 196,246 ล้านบาท 

แบ่งเป็นการระดมทุนในตราสารหุ้น 148,517 ล้านบาท     

และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 47,728 ล้านบาท การระดม

ทุนในตราสารหุ้นแบ่งเป็น (1) การเสนอขายหุ้นสามัญ       

ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) 

โดยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 18 บริษัท (แบ่งเป็นบริษัท      

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 บริษัท และในตลาด mai 

10 บริษัท) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 22,356 ล้านบาท และ      

(2) การเสนอขายหุ้นสามัญโดยบริษัทที่จดทะเบียนอยู่แล้ว 

(Public Offering, Rights Offering และ Private Placement) 

รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 126,162 ล้านบาท  

  นอกจากการระดมทนุของบรษิทัจดทะเบยีนดงักลา่ว 

ยังมีการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญแบบข้ามคืนให้กับ

บุคคลในวงจำกัดอีกจำนวน 8 บริษัท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 

71,041 ล้านบาท ซึ่งบล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและ  

รับประกันการจำหน่ายหุ้นทั้งสิ้น 4 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวม 

16,396 ล้านบาท  

  ทัง้นี ้ การทีม่ลูคา่การระดมทนุจากการขายหุน้สามญั 

แบบข้ามคืนให้กับบุคคลในวงจำกัดสูงขึ้นในปี 2555 นั้น 

สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของ SET Index ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น

กว่าร้อยละ 34.3 ในปี 2555 ในส่วนของธุรกิจการระดมทุน 

บล.ภัทร ได้มุ่งเน้นทำแผนธุรกิจเชิงรุกมากขึ้น โดยได้ให้ความ

สำคัญกับการเสนอขายหุ้นสามัญแบบข้ามคืนให้กับบุคคลใน 

วงจำกดัซึง่เปน็การเสนอขายหุน้ที่ไมต่อ้งใชเ้วลาในการเตรยีมตวั 
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นานและสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการขายได้ตามความ

เหมาะสมของสภาวการณ์ตลาดทุน ควบคู่ไปกับการเสนอขาย

หุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ บล.ภัทร ได้      

มุ่งเน้นหาโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ

การจัดจำหน่ายของหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

อีกด้วย 

  สำหรับธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวม

กิจการในป ี2555 มจีำนวนรายการทัง้หมด 23 รายการ คดิเปน็ 

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 134,304 ล้านบาท บล.ภัทร มีผลงานในการ

ใหค้ำปรกึษาจำนวน 3 รายการ คดิเปน็มลูคา่รวม 18,826 ลา้นบาท 

นอกจากนี้ บล.ภัทร ยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ปรึกษา

ด้านอื่นๆ ให้กับลูกค้าของธุรกิจวานิชธนกิจอย่างต่อเนื่อง  

  เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมและสนับสนุนธุรกิจ

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งได้   

หันมาเน้นธุรกิจวานิชธนกิจจนทำให้การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีบริษัทได้รับความเห็นชอบ

จากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

และเปิดดำเนินการแล้วถึง 74 บริษัท และมีบริษัทหลักทรัพย์ที่

ได้รับอนุญาตในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการถึง 

40 บริษัท โดยในการแข่งขันส่วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันในด้าน

คุณภาพของทีมงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของการ

ให้บริการและคำปรึกษาในธุรกรรมต่างๆ รวมถึงความคิดริเริ่ม

ในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ เพื่อบรรลุ

ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดี

กับลูกค้า 

 

ตารางแสดงภาวะตลาดหลกัทรพัยฯ์ และตลาด mai มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละสว่นแบง่การตลาดของ บล.ภทัร และ บล.เกยีรตนิาคนิ 

 ปี 2554 ปี 2555 

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด mai (ล้านบาท) 29,473.30 32,304.35  

สัดส่วนการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด mai แยกตามกลุ่มนักลงทุน   

 นักลงทุนต่างประเทศ (ร้อยละ) 22.81 24.24  

 นักลงทุนสถาบันในประเทศ (ร้อยละ) 8.80 7.78  

 นักลงทุนในประเทศ (ร้อยละ) 55.20 54.98  

 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (ร้อยละ) 13.19 13.00 

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ บล.ภัทร เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 2,825.20 3,062.62 

ส่วนแบ่งการตลาดของ บล.ภัทร (รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) (ร้อยละ) 4.79 4.74  

 ส่วนแบ่งการตลาด-กลุ่มลูกค้าสถาบันต่างประเทศ (ร้อยละ) 8.31 7.71  

 ส่วนแบ่งการตลาด-กลุ่มลูกค้าสถาบันในประเทศ (ร้อยละ) 11.82 10.28  

 ส่วนแบ่งการตลาด-กลุ่มลูกค้าบุคคล (High Net Worth Client) (ร้อยละ) 2.27 1.97  

อันดับที่ 8 9 

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ บล.เกียรตินาคิน เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 721.67 823.41 

ส่วนแบ่งการตลาดของ บล.เกียรตินาคิน (รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) (ร้อยละ) 1.41 1.47 

อันดับที่ 24 23 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูล บล.ภัทร และ บล.เกียรตินาคิน  

ตารางแสดงภาวะตลาดอนพุนัธ์ 

 ปี 2554 ปี 2555 

จำนวนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตลาด (สัญญา) 10,027,116 10,457,928  

มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตลาด (ล้านบาท) NA NA  

จำนวนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บล.ภัทร (สัญญา) 677,860 1,420,220  

มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บล.ภัทร (ล้านบาท) 341,130.29 457,270.76  

ส่วนแบ่งการตลาดของ บล.ภัทร (ร้อยละ) 3.38 6.79 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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  •	 ธุรกิจจัดการกองทุน 

  ในปี 2555 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น    

23 แห่ง และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกันจำนวนทั้งสิ้น     

2.61 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.5 เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปี 2554 ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 2.08 ล้านล้านบาท    

จากขอ้มลูของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุพบวา่ มลูคา่ทรพัยส์นิ

สุทธิของกองทุนรวมมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2555 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมอยู่ที่ 

2.22 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 ที่มีมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิรวม 2.08 ล้านล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6  

  เมื่อพิจารณามูลค่าทรัพย์สินแยกตามประเภท

กองทุนนั้น ณ สิ้นปี 2555 กองทุนรวมตราสารหนี้มีสัดส่วน

มากทีส่ดุโดยมมีลูคา่ทรพัยส์นิรวม 1.58 ลา้นลา้นบาท หรือคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 60.0 ของกองทุนทั้งหมด รองลงมาคือ

กองทุนรวมตราสารทุนซึ่งมีมูลค่า 5.72 แสนล้านบาท หรือ

ร้อยละ 22.0 สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยกองทุนรวม RMF มีมูลค่า 1.23 แสนล้านบาท และ

กองทุนรวม LTF มีมูลค่า 2.0 แสนล้านบาท นอกจากนี้ 

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) มีมูลค่าทรัพย์สิน 

ปรับเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 มาอยู่ที่ 6.11 แสนล้านบาท    

หลังจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมามูลค่าทรัพย์สินโดยรวมปรับลดลง 

เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนในประเทศเกาหลีใต้ทยอยครบอายุ

กองทุน 

  สำหรบั บลจ.เกยีรตนิาคนิ มมีลูคา่ทรพัยส์นิภายใต้ 

การบริหารจัดการในปี 2555 จำนวนทั้งสิ้น 2.44 หมื่นล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 2.18 พันล้านบาท และมีกองทุน

ภายใต้การบริหารจัดการทั้งสิ้นจำนวน 30 กองทุน ทั้งนี้ 

บลจ.เกียรตินาคิน จะเน้นการบริหารจัดการกองทุน 2 ประเภท 

ได้แก่ กองทุนรวม โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.0 ของ     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ และกองทุน

อสังหาริมทรัพย์ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.0 ของ     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ นอกจากนี้ 

บลจ.เกียรตินาคิน ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละไดร้บัการยอมรบัจาก 

นักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยสามารถเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนถึง 

5 ครั้ง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 2.78 พันล้านบาท 

  ในปี 2555 บลจ.เกียรตินาคิน ได้มีการจัดตั้ง

กองทุนรวมจำนวนทั้งสิ้น 16 กองทุน ประกอบด้วย กองทุน

รวมตราสารหนี้ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐและ

ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบบมีกำหนดอายุ

โครงการจำนวนทั้งสิ้น 11 กองทุน และจัดตั้งกองทุนรวม 

Trigger Fund ซึ่งประกอบด้วยกองทุนรวมที่ลงทุนในต่าง

ประเทศจำนวนทั้งสิ้น 3 กองทุน และกองทุนรวมที่ลงทุนใน

ประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1 กองทุน รวมทั้งได้จัดตั้งกองทุนรวม

ตราสารแห่งทุนอีกจำนวน 1 กองทุน  

  จากการเติบโตของตลาดธุรกิจจัดการลงทุนซึ่งมี

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 25.5 ดังนั้น ปัจจัย    

ในการแข่งขันในธุรกิจจัดการลงทุนจะให้ความสำคัญกับความ

เชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุน โดยมีทีมงานจัดการกองทุน    

ที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจจัดการกองทุน 

และได้รับใบอนุญาต (License) เป็นผู้จัดการกองทุนที่        

รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงมีทีมงานที่มีคุณภาพ

และมีทีมที่ปรึกษาซึ่งมีความชำนาญ และมีนโยบายที่จะมุ่งเน้น

การเป็นผู้นำในการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการลงทุนแบบ

ใหม่เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนอง

ความต้องการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของ     

ผู้ถือหน่วยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับ

ความสะดวกในด้านเครือข่ายบริการที่กว้างขวาง และการให้

บริการผ่านตัวแทนที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานทางวิชาชีพ        

มีความพร้อมในการให้คำแนะนำการลงทุน และให้บริการ    

ด้านกองทุนอย่างมีคุณภาพ  

  ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลมีการเติบโต

อย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยมีจำนวนบริษัท

จดัการกองทนุสว่นบคุคลทีใ่หบ้รกิารอยูท่ัง้หมด 24 ราย มจีำนวน 

กองทุนทั้งหมด 1,991 กองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0 จากสิ้นปี 

2554 คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 322,111 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ประมาณรอ้ยละ 2.0 จากสิน้ป ี2554 ทัง้นี ้บล.ภทัร ไดเ้ริม่ดำเนนิ 

ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นครั้งแรกในปี 2555 โดยเน้น

การแข่งขันที่คุณภาพการให้บริการ และทีมผู้จัดการกองทุนที่มี

ประสบการณ์ในการลงทุนมายาวนาน โดย ณ สิ้นปี 2555  

บล.ภัทร มีกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการทั้งหมด 38 

กองทุน คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,847 ล้านบาท 
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การบริหารความเสี่ยง

และปัจจัยความเสี่ยง

ภายหลังการร่วมกิจการระหว่างธนาคารเกียรตินาคิน และ

บริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 11 

กันยายน 2555 ทำให้โครงสร้างธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป และ  

เกดิเปน็ “กลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร” (หรอื “กลุม่ธรุกจิ”) 

โดยมีธนาคารเป็นบริษัทแม่ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

และมีบริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์   

เกียรตินาคิน จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

เกียรตินาคนิ จำกดั ประกอบธรุกจิตลาดทนุ และบรษิทั สำนกั

กฎหมายเอราวัณ จำกัด ให้บริการด้านกฎหมายแก่กลุ่มธุรกิจ  

 

 

 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรตระหนักถึงปัจจัย

ความเสี่ยงต่างๆ ที่มี ทั้งจากภายในและภายนอก ที่อาจ      

ส่งผลกระทบตอ่การดำเนนิงานของกลุม่ธรุกจิ อาท ิการเปลีย่นแปลง 

ของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อม หรือกระบวนการ

การดำเนินธุรกรรม กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจึงให้

ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อ

ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง    

เป็นระบบ โดยมีสายบริหารความเสี่ยง 

และหน่วยงานบริหารความเสี่ ยงของ   

บริษัทย่อย ทำหน้าที่กำกับและสนับสนุน

การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ  

ในป ี2555 กลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิ 

ภัทรมกีารปรบัปรงุโครงสรา้งสายงานบรหิาร 

ความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

การดำเนนิธรุกจิของกลุม่ธรุกจิ โดยไดเ้พิม่เตมิ 

ฝ่ายงานตา่งๆ อาท ิแยกฝา่ยบรหิารความเสีย่ง 

ด้านตลาดออกจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ด้านตลาดและสภาพคล่อง (เดิม) เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรม

ในบญัชเีพือ่คา้ (Trading Book) ทีค่าดวา่จะเพิม่มากขึน้ในอนาคต 

เพิ่มเติมส่วนทบทวนคุณภาพสินเชื่อ และส่วนความเสี่ยงคู่ค้า

สถาบนัการเงนิภายใตฝ้า่ยบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ เพือ่เพิม่ 

ประสทิธภิาพการทำงานและทำใหก้ารบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ         

มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น เพิ่มส่วนบริหารความเสี่ยง  

แบบจำลองภายใต้ฝ่ายสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยง เพื่อ

กำกบัและสนบัสนนุการบรหิารความเสีย่งแบบจำลอง (Model Risk) 

ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เป็นต้น 

นอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) แล้ว กลุ่มธุรกิจการเงิน  

เกียรตินาคินภัทรยังได้ประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง

องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวทาง

ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission (COSO) ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้างการ

บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเชิงบูรณาการตามหลักสากล   

ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน คือ การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง   

ผูกรวมอยู่ในการดำเนินงานทุกระดับขององค์กร อีกทั้งมีการ

เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์และ   

โอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้

กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่าง   

ยั่งยืน 

 

 

 

นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ    

การเงินเกียรตินาคินภัทร คือ การบริหารความเสี่ยงให้

ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีความ

เหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้แต่ละสายธุรกิจและหน่วยงานภายใน

มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการเข้าใจความเสี่ยงและจัดให้มีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ 

เหมาะสม อยู่ภายใต้กรอบและนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงรวมของกลุ่มธุรกิจ 

ทั้งนี้ สายบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่

ในการกำกับ ดูแล และสอบทาน ความ

เพียงพอของกลไกการบริหารและควบคุม

ความเสี่ ยงของแต่ละสายธุ รกิจและ 

หน่วยธุรกิจ นอกจากนี้ แต่ละสายธุรกิจ

จะถูกจัดสรรเงินกองทุนที่เหมาะสมและ

เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงของ

ธุรกิจ โดยวัดจากความเสี่ยงต่างๆ ของ

ธุรกรรม ประกอบกับความเสียหายทาง

ธุรกิจที่มีผลต่อการกำหนดแนวนโยบายการหารายได้ในธุรกิจ

นั้นด้วย 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรให้ความสำคัญกับ   

การฝึกอบรม และให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่

บุคลากรของธนาคารและกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจในการบริหารความเสี่ยง และกระตุ้นให้เกิดการมี  

ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร   

ซึ่งจะสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจสามารถดำเนินงานให้บรรลุ  

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ 

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบรหิารความเสีย่งและแนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
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ยังให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยง

และเงินกองทุนต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมออีกด้วย 

 

 

 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

สายงาน และฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารความเสีย่ง มดีงันี้ 

• คณะกรรมการธนาคาร 

 มีหน้าหลักในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อย มีการกำหนดนโยบาย 

กระบวนการ และการควบคุมทางด้านการบริหารความเสี่ยง

ประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่องและด้านปฏิบัติการ 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหาร  

ความเสี่ยง ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบ  

การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

เพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา ตลอดจนดูแลและ

ติดตามปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้อง

กับระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) โดยมเีปา้หมาย 

คือ การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ภายในขอบเขตที่กำหนด

และดำเนินธุรกิจให้ได้อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม 

• สายบริหารความเสี่ยง  

 มีหนา้ทีอ่อกแบบและพฒันาเครือ่งมอื และกระบวนการ 

การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งประสานงานให้มีการ  

นำไปประยกุตใ์ชใ้นสายธรุกจิ และหนว่ยงานตา่งๆ ของกลุม่ธรุกจิ 

การเงินเกียรตินาคินภัทร รวมทั้ง วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม 

และจัดทำรายงานฐานะความเสี่ยงในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ

เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

• สายตรวจสอบภายใน  

 มีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติการตามนโยบาย 

หลักเกณฑ์ ระเบียบ และกระบวนการการบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการที่กำหนด ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงาน

ภายในองค์กร เพื่อดำเนินการการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ

งานเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่สำคัญ 

• ฝ่ายบริหารทุน 

 มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ติดตาม และควบคุม

ฐานะเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรให้

เหมาะสมกับฐานะและกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ โดย

มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal 

Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) ที่ 

เหมาะสม และรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญครบทุกด้าน   

ทั้งภายใต้ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต รวมถึงมีความสอดคล้อง

ตามแนวทางการกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) 

ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

• ฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)  

 ไดแ้ก ่เจา้ของผลติภณัฑ ์/ ฝา่ยงาน / สาขา / หนว่ยงานตา่ง  ๆ

ของกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร มหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ ์

และบรกิารของหนว่ยงานตนเอง กระบวนการทำงาน และระบบงาน

ตา่งๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง ให้อยู่ภายใต้

ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ และสอดคลอ้งกบันโยบาย ระเบยีบ 

กระบวนการการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการระบุ ประเมิน 

ติดตาม ควบคุม และรายงานความเสี่ยง 

 

 

 

คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติโครงการยกระดับ 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Road Map) เพื่อเป็นแนวทางใน

การบริหารความเสี่ยงระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บข้อมูล  

2. การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงและเงินกองทุน 

3. การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร  

โดยมรีะยะเวลาโครงการ 5 ป ี และมเีปา้หมายเพือ่ยกระดบั 

การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ตามมาตรฐานการดำรงเงิน

กองทุนโดยวิธีแบบจำลองภายใน (Internal Rating Based 

Approach - IRB) 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้พัฒนากระบวนการ

บริหารความเสี่ยงที่มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน

ตามกระบวนการ ICAAP ในหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงิน

กองทุนตาม Basel II Pillar 2 โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นการ

บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่กลุ่มธุรกิจการเงิน

เกียรตินาคินภัทรเล็งเห็นว่ามีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า  

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีเงินกองทุนที่เพียงพอ 

ตามหลักเกณฑ์ในการรองรับความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงรองรับ

การขยายตัวของธุรกิจในอนาคต  

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรยังได้พิจารณา

ความเสีย่งภายใตภ้าวะวกิฤตตา่งๆ ซึง่เปน็การประเมนิความเสีย่ง 

ภายใตก้ารจำลองสถานการณท์ีไ่มป่กตอินัมผีลกระทบตอ่ฐานะการเงนิ 

และความเพียงพอของเงินกองทุน พร้อมกับจัดทำแผนรองรบั

ในแต่ละความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน ภายใต้

สถานการณด์งักลา่ว นอกจากนี ้นโยบาย กระบวนการ ตลอดจน 

ขั้นตอนการปฏบิตังิานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดถ้กูจดัทำเปน็ลายลกัษณ์ 

อักษร และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง 



056 รายงานประจำปี 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน

 

 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรให้ความสำคัญกับการ

บรหิารความเสีย่งทีเ่ลง็เหน็วา่อาจสง่ผลกระทบตอ่การดำเนนิงาน 

อยา่งมนียัสำคญัทกุดา้น และมกีารบรหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้ง 

กับแนวทางของธนาคารแหง่ประเทศไทย ครอบคลมุทัง้กลุม่ธรุกจิ 

การเงินเกียรตินาคินภัทร โดยแบ่งความเสี่ยงหลักออกเป็น     

5 ด้าน ดังนี้ 

 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

การกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนอย่าง    

ไมเ่หมาะสมหรอืไมส่อดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ ์ นโยบาย เปา้หมาย 

โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากรขององค์กร อาจ

ส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจการเงิน

เกียรตินาคินภัทรอย่างมีนัยสำคัญ อันเป็นผลจากปัจจัยทั้ง

ภายในและภายนอก 

เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้กำหนดแนวทางการ

บรหิารความเสีย่งดา้นกลยทุธข์องธนาคาร โดยเริม่ตน้จากการม ี

องคป์ระกอบสำคญัในการบรหิารความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์ กลา่วคอื 

การระบคุวามเสีย่ง การประเมนิความเสีย่ง การตดิตามและรายงาน 

ความเสีย่ง และการควบคมุความเสีย่ง ซึง่ธนาคารจะทำการระบุ 

และประเมนิความเสีย่งดา้นกลยทุธใ์นสองมมุมอง คอื ความเสีย่ง 

ที่จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทำกลยุทธ์และแผนประจำปี เมื่อพบ

ความเสีย่งดา้นกลยทุธท์ีส่ำคญั ธนาคารจะดำเนนิการลดความเสีย่ง 

ดังกล่าว พร้อมทั้งมีการติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการ 

ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข 

สำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของบริษัทย่อย

ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรนั้น จะดำเนินการ

ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจ โดยนโยบายฉบับดังกล่าวจะ

ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของแต่ละ

บริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และการ

บริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ 

 

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีความเสี่ยงหลักด้าน

กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1.1	 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ 

ความเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2556 สามารถแบ่งออกได้เป็น  

2 ประเดน็หลกั อนัไดแ้ก ่ความเสีย่งเศรษฐกจิโลกและความเสีย่ง 

เศรษฐกิจไทย สำหรับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก มีโอกาส

เกิดความเสี่ยงได้จากความขัดแย้งทางการเมืองที่จะมีผล    

ต่อเศรษฐกิจเป็นหลัก เช่น สถานการณ์การเมืองสหรัฐอเมริกา

ในประเดน็การปรบัเพิม่เพดานหนีส้าธารณะ ทีอ่าจรนุแรงจนนำ 

ไปสู่การลดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 

อเมริกา ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) ในแถบ

ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อาจกระทบ

ต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจในภูมิภาคดังกล่าว และความ

เสี่ยงจากมาตรการรัดเข็มขัดของประเทศในแถบยุโรปใต้       

ที่ทำให้เศรษฐกิจในแถบดังกล่าวหดตัวต่อเนื่อง 

สว่นความเสีย่งจากเศรษฐกจิไทย มคีวามเสีย่ง 2 ประการหลกั 

คือ 1) ความเสีย่งวนิยัการคลงั ซึง่อาจเกดิขึน้จาก (1) มาตรการ 

การคลงัทีเ่ปน็การเพิม่รายจา่ยและลดรายไดข้องรฐั (2) มาตรการ 

กึ่งการคลังผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อันจะเป็นภาระต่อ

สถาบันการเงินเหล่านั้นต่อไป และ (3) การบริหารจัดการที่

ขาดประสทิธภิาพของรฐัวสิาหกจิ ทีอ่าจเปน็ภาระตอ่งบประมาณ 

ในอนาคต และ 2) ความเสี่ยงวินัยการเงิน อันเป็นผลจาก

มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE 3-4) ของสหรัฐอเมริกา 

ทีท่ำใหเ้งนิบาทแขง็คา่ขึน้ ทำให ้ธปท. จำเปน็ตอ้งลดดอกเบีย้ลง 

ซึ่งอาจส่งผลข้างเคียงทำให้เกิดภาวะฟองสบู่ในสินทรัพย์และ  

สินเชื่ออุปโภคบริโภค นอกจากนั้น หากกระแสเงินทุนไหล

รุนแรงตอ่เนือ่ง อาจทำใหธ้ปท. ตอ้งนำมาตรการควบคมุเงนิทนุ 

เคลื่อนย้าย (Capital Control) มาใช้ อันจะส่งผลกระทบต่อ

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะต่อไป 

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน

ภัทรจึงดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจและนโยบายด้านการบริหาร

ความเสี่ยงด้วยความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการ

ผูกรวมการบริหารความเสี่ยงเข้าไปในกระบวนการทำธุรกิจ   

ทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการปรับตัวให้ทัน

ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประเมินสถานการณ์ 

รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) และเตรียมแผน

รองรับสำหรับวิกฤติการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจ

ว่ากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรสามารถดำรงเงินกองทุน

เพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดภาวะ

วิกฤต อีกทั้ง ยังรักษาแนวทางด้านการบริหารความเสี่ยงที่

ดำเนินการมาโดยตลอด คือ การรักษาสภาพคล่องให้อยู่ใน

ระดับสูง และมีกระบวนการด้านสินเชื่อที่ดี 

 

1.2 ความเสีย่งจากความเพยีงพอของเงนิกองทนุ	(ICAAP) 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้ให้ความสำคัญกับ

กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal 

Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP)       

เปน็อยา่งมาก เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร 

จะมีกลยุทธ์ในการรักษาระดับเงินกองทุนให้สูงกว่าเป้าหมาย  

การดำรงเงินกองทุนที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีวิธีการหรือ  

เครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างและประเมินความเพียงพอของ 

เงนิกองทนุอยา่งเหมาะสม ซึง่เพยีงพอทีจ่ะรองรบัความเสีย่งตา่งๆ 

จากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ 

การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ 
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กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน

เป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างผลการดำเนินงานของ   

กลุ่มธุรกิจ กับเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และความเสี่ยง  

ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ตามที่คณะกรรมการธนาคาร

กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดเป้าหมายการดำรงเงินกองทุน 

และมีการทบทวนเป้าหมายการดำรงเงินกองทุนดังกล่าว   

ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทันทีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับเงินกองทุน 

การคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ 

Basel II นั้น กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้ดำรง    

เงินกองทุนตามวิธี Standardised Approach (SA) สำหรับ

ความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านตลาด และวิธี Basic 

Indicator Approach (BIA) สำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ในขณะที่ยังไม่ต้องดำรงเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านอื่นๆ 

อันเนื่องจากปริมาณธุรกรรมยังไม่ถึงระดับที่มีนัยสำคัญตาม

เกณฑท์ีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกำหนด อยา่งไรกต็าม กลุม่ธรุกจิ 

การเงินเกียรตินาคินภัทรมีนโยบายที่จะดำรงระดับเงินกองทุน

ส่วนเพิ่มตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งจะอยู่ในระดับที่

สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยค่อนข้างมาก 

เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่กลุ่มธุรกิจ

ตอ้งเผชญิ ตามหลกัเกณฑก์ารกำกบัดแูลโดยทางการ (Pillar 2) 

นอกเหนือจากความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุน

ขั้นต่ำ (Pillar 1) ของธปท. 

ในปี 2555 ที่ผ่านมา ธนาคารมีการขยายตัวทางธุรกิจ

อย่างมากทั้งในแง่การขยายตัวของสินเชื่อและรายได้ ส่งผล   

ให้ความเสี่ยงทั้งด้านเครดิต และด้านปฏิบัติการเพิ่มสูงขึ้น      

ในขณะที่ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นสุทธิ 5,106     

ล้านบาท มาอยู่ที่ 27,391 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการ

เพิ่มทุนแลกหุ้นเพื่อร่วมกิจการกับทุนภัทร ประกอบกับการใช้

สิทธิ ESOP-W2 ในระหว่างปี และกำไรจากการดำเนินงาน

ภายหลังจากการจัดสรรเงินปันผล อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยง

ของธนาคารที่เพิ่มขึ้นมีระดับมากกว่าการเพิ่มขึ้นของเงิน

กองทุน จึงส่งผลให้ธนาคารมีระดับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์

เสี่ยง (BIS Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อยู่ที่ร้อยละ 

14.69 ลดลงร้อยละ 0.71 จากสิ้นปี 2554 ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตรา

ขั้นต่ำของธปท. ที่ร้อยละ 8.50 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีแผนที่

จะดำรงเงินกองทุนโดยใช้วิธี Internal Rating Based 

Approach ( IRB) สำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต และ 

Standardised Approach (SA-OR) สำหรับความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการในอนาคต ซึ่งวิธีดังกล่าวจะสามารถสะท้อนระดับ

ความเสี่ยงขององค์กรได้ดีมากขึ้นกว่าวิธีการคำนวณในปัจจุบัน 

และกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจะได้ประโยชน์จาก

ความตอ้งการเงนิกองทนุดา้นสนิเชือ่รายยอ่ยทีอ่ยู่ในระดบัตำ่กวา่ 

เกณฑ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มธุรกิจมีเงินกองทุนส่วนเกิน

เพิ่มสูงขึ้น ลดความเสี่ยงในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุน 

นอกจากการดำรงเงินกองทุนตามกฎหมาย ปัจจุบันกลุ่ม 

ธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัรอยูร่ะหวา่งการพฒันากระบวนการ 

ประเมินระดับความเสี่ยงตามเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

(Economic Capital) ซึ่งเป็นการประเมินระดับความเพียงพอ

ของเงินกองทุนสำหรับรองรับความเสี่ยงต่างๆ ในการดำเนิน

ธุรกจิของกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร โดยเปน็กระบวนการ 

ประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนที่จัดทำ

ขึน้จากแบบจำลองภายใน เพือ่ใช้ในการประเมนิระดบัความเสีย่ง 

และความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามวธิกีารดงักลา่วในอนาคต 

ควบคู่ไปกับการดำรงเงินกองทุนตามกฎหมาย 

สำหรับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ 

Basel III ที่มีการบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2556 นั้น มีการ

คำนึงถึงคุณภาพของเงินกองทุนมากขึ้น โดยเงินกองทุนที่มี

องค์ประกอบหลักเป็นหุ้นสามัญและกำไรสะสม หรือที่เรียกว่า 

Common Equity Tier 1 (CET1) จะมีความสำคัญ ซึ่งถือเป็น

เงินกองทุนที่มีคุณภาพสูงสุดและสามารถรองรับผลขาดทุนได้ดี

ที่สุด ทั้งนี้ เงินกองทุนของธนาคารมีสัดส่วนของ CET1 เป็น

สัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 95.4 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น แสดงให้เห็น

ถึงคุณภาพ และความเพียงพอของระดับเงินกองทุนของกลุ่ม

ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรที่จะรองรับการขยายตัวทาง

ธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III 

 

นโยบายการดำรงเงินกองทุน 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีนโยบายการดำรง 

เงินกองทุนที่เพียงพอรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เผชิญ  

รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต โดยเป้าหมายการ 

ดำรงเงินกองทุนและระดับเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงได้    

ถูกกำหนดเอาไว้แล้วในข้อความความเสี่ยงที่ยอมรับได้   

(Risk Appetite Statement) ของกลุ่มธุรกิจ ที่ได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้ เปา้หมายการดำรงเงนิกองทนุ 

และระดบัเงนิกองทนุขัน้ตำ่ดงักลา่ว จะตอ้งไมต่ำ่กวา่ขอ้กำหนด 

ตารางแสดงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (เฉพาะธนาคาร) 

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ) 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 อัตราขั้นต่ำ 
ตามกฎหมาย 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 14.55 14.70 14.01 4.25 
เงินกองทุนทั้งสิ้น 15.18 15.40 14.69 8.50 
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ของธปท. ซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50 เสมอ ซึ่งระดับเงิน

กองทุนขั้นต่ำ และเป้าหมายการดำรงเงินกองทุนที่กลุ่มธุรกิจ

การเงินเกียรตินาคินภัทรกำหนดขึ้น ได้สะท้อนถึงวัตถุประสงค์

หลักต่างๆ ดังนี้ 

• มีการดำรงเงินกองทุนสูงกว่าเกณฑ์การดำรงเงินกองทุน 

ขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในอัตราร้อยละ 8.50 

ของสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ เพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอื่นซึ่งไม่รวมอยู่ ในเกณฑ์     

การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำภายใต้เกณฑ์การดำรงเงินกองทุน

ขั้นต่ำ  

• ดำรงเงินกองทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ และระดับของความเบี่ยงเบนจากความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการ

ธนาคาร 

• คำนึงถึงระดับเงินกองทุนภายใต้ภาวะวิกฤต และต้องมี

แผนรองรับการรักษาระดับเงินกองทุนภายใต้ภาวะวิกฤต ไม่ให้

ต่ำไปกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 

• ดำรงเงินกองทุนให้เพียงพอกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

ตามเกณฑ์การกำกับดูแลโดยทางการ ที่กลุ่มธุรกิจการเงิน  

เกียรตินาคินภัทรเผชิญอยู่ 

• คำนงึถงึผลกระทบทีม่ตีอ่ผูถ้อืหุน้ในการดำรงเงนิกองทนุ  

 

เพือ่ใหก้ระบวนการในการประเมนิเงนิกองทนุมคีวามสมบรูณ ์

ยิ่งขึ้น กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้มีการ 

• พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่สามารถ

ประเมินได้โดยใช้วิธีเชิงปริมาณ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสีย่งดา้นตลาด ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร ความเสีย่งจาก 

การกระจุกตัวด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยใน

บัญชีเพื่อการธนาคาร ทั้งภายใต้ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต 

• พัฒนาเกณฑ์ในการดำรงเงินกองทุนที่เชื่อมโยงกับ 

ระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้น  

ในแต่ละประเภทธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

• มีแผนรองรับเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนภายใต้ภาวะ

วิกฤตไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 

• พัฒนาระบบประเมินผลงานของธุรกิจแต่ละประเภทโดย

คำนึงถึงต้นทุนในการดำรงเงินกองทุน และสามารถแสดงผล

ตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากธุรกิจแต่ละประเภท 

• พฒันากระบวนการประเมนิความเสีย่งและความเพยีงพอ 

ของเงินกองทุนโดยวิธีระดับเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์  

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีนโยบายในการทำ

ธุรกิจที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นธุรกิจเช่าซื้อ

รถยนต์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริหารหนี้ เพื่อให้เกิด

ความชำนาญและความสามารถแข่งขันในธุรกิจนั้นๆ และด้วย

กลยุทธ์ดังกล่าว กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจึงมี

มาตรการควบคุมความเสี่ยงหลัก ดังนี้  

• จัดให้มีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับสูงเพียงพอ

ต่อผลกระทบจากการกระจุกตัวของธุรกิจ และรองรับการ

ผันผวนของรายได้ในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ธนาคารดำรงเงนิกองทนุตอ่สนิทรพัยเ์สีย่งในอตัรารอ้ยละ 14.69 

ซึ่งสงูกวา่เกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทยทีก่ำหนดไวร้อ้ยละ 

8.50 โดยธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 27,391 ล้านบาท 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเงินกองทุนในการรองรับ

ความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต 

• ลดความเสีย่งดา้นตลาดและดา้นสภาพคลอ่งใหน้อ้ยทีส่ดุ 

เหลือเฉพาะด้านเครดิตที่กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

สามารถจัดการด้วยความเชี่ยวชาญ 

• ควบคุมการกระจายธุรกิจหลักของกลุ่มธุรกิจการเงิน 

เกียรตินาคินภัทรในปัจจุบันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและหา

ธุรกิจหลักใหม่เพิ่มเติม  

ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ อยู่ภายใต้การ

ดูแลของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหาร   

โดยในส่วนของกระบวนการกำหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์ 

รวมถึงการติดตามผลดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ อยู่ภายใต้การ

ดูแลของฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และธุรกิจ ซึ่งมีหน้าที่นำเสนอ

แผนกลยทุธต์อ่คณะกรรมการบรหิาร เพือ่รว่มพจิารณากลัน่กรอง 

ความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ จากนั้นจึงนำแผนกลยุทธ์ที่  

ได้รับความเห็นชอบแล้ว พร้อมทั้งกรอบงบประมาณที่จัดทำ  

โดยฝา่ยวเิคราะหก์ารเงนิและงบประมาณ เสนอตอ่คณะกรรมการ 

ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้มีการ  

ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน

และงบประมาณ และการวัดผลในระดับต่างๆ โดยวิเคราะห์  

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อหาสาเหตุและ

แนวทางการแก้ไข รวมถึงการติดตามผลการดำเนินการแก้ไข

ดังกล่าวที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและปริมาณธุรกรรมของ

กลุ่มธุรกิจ 

 

2. ความเสี่ยงด้านเครดิต 

การที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข

และข้อตกลงในสัญญา ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ที่มีต่อกลุ่ม

ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเมื่อครบกำหนดได้ หรือจงใจ 

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะชำระหนี้ให้กับกลุ่มธุรกิจ หากเกิด

เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นโดยมีหลักประกันคุ้มครองไม่เพียงพอ  

จะส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิและเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจ

อย่างมีนัยสำคัญ 

 

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

2.1	 ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการให้สินเชื่อ	 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรกำหนดเพดาน    

ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของสินเชื่อ เพื่อลดผลกระทบ    
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ที่เกิดจากความเสียหายจากหนี้ด้อยคุณภาพ และผลกระทบ 

ตอ่ความผนัผวนของผลประกอบการของกลุม่ธรุกจิ โดยแบง่เปน็ 

3 ลักษณะ ได้แก่ การกระจุกตัวระดับลูกหนี้รายใหญ่ต่อราย 

(Single Lending Limit) การกระจุกตัวของลูกหนี้รายใหญ่ 

(Large Borrower Concentration) และการกระจุกตัวของ    

ลูกหนี้ในแต่ละภาคธุรกิจ (Sector Concentration) 

 

2.2	 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อและ	

หลักประกัน 

ภาพรวมคณุภาพหนีข้องกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร 

ในปี 2555 ดีขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา จากการดำเนินการ

ตามแผนการลดหนี้ด้อยคุณภาพและปรับเปลี่ยนนโยบายการ 

ให้สินเชื่อ พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมและติดตามคุณภาพหนี้

อยา่งใกลช้ดิ นอกจากนี ้ยงัมหีลกัเกณฑก์ำหนดใหม้กีารประเมนิ 

และทบทวนราคาหลักประกันอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ประเมิน

ภายในของกลุ่มธุรกิจ หรือ ผู้ประเมินภายนอกที่ผ่านเกณฑ์

ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

โดยถูกกลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน

ตามหลักเกณฑ์การประเมินตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจ

การเงินเกียรตินาคินภัทร จะมุ่งเน้นการให้สินเชื่อในธุรกิจที่

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีความเชี่ยวชาญ โดยใช้

นโยบายสินเชื่อ หลักเกณฑ์สินเชื่อ การกำหนดเงื่อนไข และ

กำหนดอำนาจอนุมัติสินเชื่อให้สอดคล้องกับประเภทสินเชื่อ 

วงเงนิ และความเสีย่ง และใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ เชน่ การจดัระดบั 

ความเสี่ยงด้านเครดิต และการพิจารณาสินเชื่อ นอกจากนี้  

ยังให้ความสำคัญกับการประเมินความสามารถในการชำระคืน

เงินกู้ ความสามารถของผู้ประกอบการ และความน่าเชื่อถือ

ของผู้ประกอบการ รวมถึงให้ความสำคัญกับการติดตามดูแล

สินเชื่อเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพและสามารถสนับสนุนกิจการ

ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรให้ความสำคัญกับ   

การจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เหมาะสม 

ครอบคลุมนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และระดับ   

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง      

ทำหน้าที่กำกับดูแล ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2555 ธนาคารมีหนี้ที่     

ไม่ก่อให้เกิดรายได้เฉพาะส่วนของธนาคารมีจำนวนทั้งสิ้น 

5,621 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.3 ของสินเชื่อรวม โดยมี     

รายละเอียดดังตารางแสดงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เป็นสินเชื่อที่มีความผันผวน     

ทางธุรกิจต่ำและมีการเติบโตสูง ขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันสูง

ในเรื่องการให้บริการและอัตราดอกเบี้ย แต่จัดเป็นสินเชื่อที่มี

การกระจายความเสี่ยงในตัวเอง ผลกระทบของความเสี่ยงที่

สำคัญจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และ

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถ  

ในการผอ่นชำระหนีข้องลกูหนี ้ รวมทัง้นโยบายและกระบวนการ 

ดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเอง     

โดย ณ สิ้นปี 2555 หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์มีจำนวนทั้งสิ้น 1,936 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  

1.6 ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งสูงขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปี 2554 

ทั้งนี้ เป็นผลจากที่ธนาคารเน้นเพิ่มปริมาณสินเชื่อเช่าซื้อรถเก่า

ที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญ ในขณะที่สินเชื่อรถเก่ามีสัดส่วน

ของหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับสินเชื่อรถใหม่ 

แต่มีอัตราผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าความเสียหายที่ดีกว่า 

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กันสำรองในอัตราที่สูง (ร้อยละ 

140.0) เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

หนึ่งในมาตรการสำคัญของทางการที่มีผลผลักดันต่อการ

ขยายตัวของตลาดสินเชื่อเช่าซื้อในปี 2555 ได้แก่ มาตรการรถ

คันแรก ในขณะเดียวกันมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ

ด้านลบต่อคุณภาพสินเชื่อและรวมไปจนถึงกระบวนการยึดและ

ขายทอดตลาดเมื่อลูกหนี้กลายเป็นหนี้เสีย ซึ่งในปี 2556 

ธนาคารจะติดตามคุณภาพสินเชื่อและความชัดเจนของเกณฑ์

ประเภทของสินเชื่อ 

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 

ล้านบาท 
ร้อยละของ 

สินเชื่อ 
ล้านบาท 

ร้อยละของ 

สินเชื่อ 
ล้านบาท 

ร้อยละของ 

สินเชื่อ 
สินเชื่อรายย่อย 1,004  1.3 1,375 1.3 2,345 1.8 
 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 783  1.1 989  1.0 1,936 1.6 
 สินเชื่อบุคคล 55 2.0 60 2.0 62 1.8 
 สินเชื่อ Micro SMEs 2 0.2 67 4.0 112 6.6 
 สินเชื่อเคหะ 164 10.0 258 17.0 236 46.6 
สินเชื่อธุรกิจ 3,125 12.1 2,449 8.0 2,584 6.6 
 สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2,600 17.8 1,962 11.6 1,955 9.6 
 สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี 525 4.7 486 3.6 629 3.3 
สินเชื่อบริหารหนี้ 840 43.2 912 57.0 692 53.1 
รวมเงินให้สินเชื่อ 4,968 4.6 4,735 3.5 5,621 3.3 

ตารางแสดงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
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ทางการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาระการคืนภาษีสรรพสามิต

กรณีธนาคารต้องขายทอดตลาดรถยึดอย่างใกล้ชิด 

ช่วงครึ่งหลังของปี 2555 สัดส่วนหนี้ไม่เกิดรายได้ของ   

สินเชื่อ Micro SMEs สูงขึ้นค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามลูกหนี้

กลุ่มดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่มีประกันคุ้มหนี้ ซึ่งสามารถช่วยลด

ความเสียหายได้ ปัจจุบันธนาคารได้ดำเนินการเจรจาปรับ

โครงสร้างหนี้สำเร็จไปแล้วบางรายและอยู่ระหว่างเจรจากับ   

ลูกหนี้ส่วนที่เหลือ ในขณะเดียวกันก็ได้ดำเนินการปรับปรุง

กระบวนการทางสินเชื่อทั้งก่อนและหลังจากอนุมัติสินเชื่อ เพื่อ

ให้เกิดความมั่นใจว่าสัดส่วนหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะอยู่ใน

ระดับที่ธนาคารยอมรับได้ ทั้งนี้ ยอดหนี้คงค้างของสินเชื่อ 

Micro SMEs คิดเป็นเพียงร้อยละ 1.0 ของเงินให้สินเชื่อ

ทัง้หมด และ คดิเปน็เพยีงรอ้ยละ 2 .0 ของยอดหนี้ไมก่อ่ใหเ้กดิ 

รายได้ทั้งหมดของธนาคาร 

ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อเคหะ ลดลง

จาก 258 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2554 เหลือ 236 ล้านบาทเมื่อ 

สิ้นปี 2555 อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีนโยบายชะลอสินเชื่อเคหะ

และได้ลงนามขายลูกหนี้สินเชื่อเคหะที่มีอยู่ให้กับ บรรษัทตลาด

รองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ทำให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มี

สัดส่วนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับหนี้คงค้าง 

สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงิน 

ลงทุนค่อนข้างสูง โดยผลสำเร็จของโครงการจะขึ้นอยู่กับความ

สามารถในการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ การ

บริหารความเสี่ยงของสินเชื่อประเภทดังกล่าวจึงมุ่งเน้นที่

กระบวนการคัดเลือกและการอนุมัติสินเชื่อกับโครงการที่มี

ศักยภาพ และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงในภาวะตลาด

ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการกระจายที่ตั้ง

ของโครงการ และลักษณะของสินค้าในโครงการ โดยการ

กำหนดอัตราผลตอบแทนจะเป็นไปตามระดับความเสี่ยงของ

สินเชื่อ เพื่อลดผลกระทบทางการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด

อสงัหารมิทรพัย ์คูแ่ขง่ รวมทัง้ผูบ้รโิภค โดย ณ สิน้ป ี2555 สนิเชือ่ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 1,955 

ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6 ของสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ลดลงจากร้อยละ 11.6 ณ สิ้นปี 2554 ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่

ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ เกิดจากสินเชื่อที่อนุมัติก่อนปี 2549   

ก่อนที่จะมีการปรับนโยบายสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น และได้ทยอย

แก้ไขปัญหาจนปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ลดลงอย่าง  

ต่อเนื่อง 

การสอบทานคุณภาพสินเชื่อ จะมุ่งเน้นการสอบทานให้

เหมาะสมกับขนาดของสินเชื่อแต่ละกลุ่ม และมีการติดตาม

อย่างใกล้ชิดในสินเชื่อที่ต่ำกว่ามาตรฐาน นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ

การเงินเกียรตินาคินภัทรมีการปรับปรุงนโยบายการให้สินเชื่อ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้มีความเข้มงวดขึ้น ทำให้คุณภาพของ

สินเชื่อใหม่ที่ปล่อยดีขึ้น และการกระจายที่ตั้งของโครงการใน

พืน้ทีต่า่งๆ เปน็ไปอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะตลาด 

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ประกอบด้วย สินเชื่อธุรกิจ 

อพาร์ทเม้นท์ สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน สินเชื่อธุรกิจขนส่ง 

และสินเชื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ณ สิ้นปี 2555     

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี มียอดหนี้คงค้างรวม 18,860 ล้านบาท 

โดยมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ร้อยละ 3.3 ของสินเชื่อเอสเอ็มอี 

ธุรกิจบริหารหนี้ เป็นธุรกิจที่มีความผันผวนด้านกระแส

เงินสดรับ ระยะเวลาในการดำเนินการปรับโครงสร้างและมูลค่า

สินทรัพย์หลักประกัน โดยความสำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถ

และประสิทธิภาพของขบวนการทางด้านการปรับโครงสร้าง    

ที่ เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้และ     

หลักประกันของสินเชื่อ รวมถึงกระบวนการทางกฎหมาย     

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

ทั้งนี้ ภาพรวมการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจทุกประเภท กลุ่ม

ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรตระหนักถึงความผันผวนของ

ธรุกจิดงักลา่ว จงึใหค้วามสำคญักบักระบวนการพจิารณาสนิเชือ่ 

ที่มีมาตรฐาน และมีการกันสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้อยู่

ในระดับสูง โดย ณ สิ้นปี 2555 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน

ภัทรมีสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เท่ากับร้อยละ 109.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 108.0 ณ สิ้นปี 2554 

เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะ

เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

3. ความเสี่ยงด้านตลาด 

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ได้แก่ 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาของตราสารทั้งใน

ตลาดเงินและตลาดทุน ที่มีต่อฐานะของธนาคารทั้งในบัญชีเพื่อ

ค้าและบัญชีเพื่อการธนาคาร และก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ

ต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร  

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ด้านตลาด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นปัจจัย

ภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึง

ได้วางแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดเพื่อให้มีการ

บริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับ

ได้และสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร 

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน

ตลาดและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับลักษณะ ปริมาณ และความซับซ้อนของธุรกรรม

ทางการเงนิ และสอดคลอ้งกบัสถานการณต์ลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง รวมถึงกำหนด

เพดานความเสี่ยง เพื่อใช้ประเมิน ติดตามและ ควบคุมฐานะ

ความเสี่ยงด้านตลาดให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO)   

คณะกรรมการการลงทุน (IC) ฝ่ายบริหารเงิน และสายบริหาร

ความเสี่ยง เป็นผู้มีหน้าที่หลักในการบริหาร ติดตามและ
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ควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 

และมีการรายงานฐานะความเสี่ยงด้านตลาดต่อคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำ 

 

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

ธนาคารพิจารณาความเสี่ยงด้านตลาด โดยแบ่งโครงสร้าง

การบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยง

ด้านตลาดในบัญชีเพื่อค้า (Trading Book) และการบริหาร

ความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) 

ทั้งนี้ ในปี 2555 ธนาคารมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อค้าเฉลี่ย

อยู่ในระดับที่ต่ำ โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 ธนาคาร    

มีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อค้าของธนาคารคิดเป็นสัดส่วน

เพียงร้อยละ 0.003 ของยอดรวมของสินทรัพย์ หนี้สิน และ

อนุพันธ์ทางการเงินทั้งสิ้นของธนาคาร  

3.1	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

เพือ่เปน็การลดความเสีย่งและผลกระทบจากความผนัผวนของ 

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความ

แตกต่างของโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินทั้งในงบแสดงฐานะ

การเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความอ่อนไหวต่อ

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ธนาคารไดก้ำหนดใหม้กีาร

ประเมินผลกระทบต่อรายได ้ ดอกเบี้ยรับสุทธิ (Earning 

Perspective) และประเมินผลกระทบตอ่มลูคา่ทางเศรษฐกจิของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Economic Value Perspective) เปน็ประจำ 

สมำ่เสมอ ผา่น Re-pricing Gap ทั้งภายใต้สถานการณ์ปกติและ

ภายใต้สถานการณ์จำลองวิกฤต ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการพัฒนา

และปรับปรุงเครื่องมือในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ดังกล่าวที่สอดคล้องตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ได้แก่ Economic Value of Equity Model (EVE Model) เพื่อ

ใช้ประเมินผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ธนาคารตระหนักเสมอถึงความสำคัญของความผันผวน

ของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ดอกเบี้ย

สุทธิและมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร ฝ่ายจัดการจึงได้ 

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็น   

ผู้กำกับดูแลผลกระทบดังกล่าว โดยใช้หลักการปรับอายุและ

ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยด้านหนี้สินให้สอดคล้องกับ

ด้านสินทรัพย์ โดยเฉพาะความเสี่ยงในเรื่องของอายุเฉลี่ยของ

หนี้สินของธนาคารที่สั้นลง ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ธนาคาร

ตระหนักถึงและคอยติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด 

อนึ่ง ตามโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.0 จะส่งผลให้ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงร้อยละ 4.8 

ของประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้า     

และส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารร้อยละ 6.9 

ของเงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคาร  

 

3.2	 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากด้อยค่าของ

ทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารได้มีการดำเนินการโดยกำหนด

นโยบายต่างๆ เช่น การประเมินและทบทวนราคาทรัพย์สิน

อย่างสม่ำเสมอ การบันทึกบัญชีมูลค่าทรัพย์สินรอการขายด้วย

มูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการได้มาซึ่ง

ทรัพย์ และการบันทึกการด้อยค่าตามระยะเวลาการถือครอง

ทรัพย์ โดยปัจจุบันมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขาย   

อยู่ที่ระดับร้อยละ 53.3 เมื่อเทียบกับราคาประเมิน  

นอกจากนี้ ราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบต่อ

ฐานะและผลการดำเนินงาน แม้ว่าผลการขายในอดีตมีระดับ

ใกล้เคียงกับราคาประเมิน แต่ธนาคารยังคงนโยบายในการ

บันทึกบัญชี โดยใช้การตั้งสำรองค่าเผื่อการลดมูลค่าแบบ    

ขั้นบันไดตามระยะเวลาที่ถือครองอย่างเข้มงวด โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 ทรัพย์สินรอการขายตามบัญชีมีมูลค่า 

4,980 ล้านบาท ในขณะที่ราคาประเมินอยู่ที่ระดับ 10,253 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 205.9 ของราคาตามบัญชี 

 

3.3 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

แม้ว่าธนาคารมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากธนาคารมีปริมาณธุรกรรม

ที่ เกี่ยวข้องและมีผลกระทบโดยตรงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

อยา่งไมม่นียัสำคญั อยา่งไรกต็าม เพือ่เปน็การปกปอ้งความเสีย่ง 

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการลงทุนในตราสารที่เป็นเงินตรา 

สกุลต่างประเทศ ธนาคารกำหนดให้ฝ่ายบริหารเงินต้องทำการ

ป้องกนัความเสีย่ง (Fully Hedge) ผา่นธรุกรรม FX Swap และ 

Cross Currency Swap หรอื การปอ้งกนัความเสีย่งประเภทอืน่ 

ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ    

หนี้สิน 

 

3.4	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน 

ธนาคารมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

ตราสารทนุอยู่ในระดบัตำ่ เนือ่งจากมปีรมิาณธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

และมผีลกระทบโดยตรงจากราคาตราสารทนุอยา่งไมม่นียัสำคญั 

ทัง้นี ้ธนาคารบรหิารความเสีย่งจากราคาตราสารทนุ โดยการตดิตาม 

และรายงานสถานะความเสีย่งดา้นราคาตราสารทนุตามราคาตลาด 

ประจำวนั และมกีารกำหนดระดบัตดัขาดทนุ (Stop Loss Limit) 

เพือ่จำกดัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ อยา่งไรกต็าม ความเสีย่งดงักลา่ว 

ข้างตน้ถอืเปน็ความเสีย่งทีส่ำคญั หากพจิารณาถงึบรษิทัในกลุม่ 

ธุรกิจ โดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจที่มีธุรกรรมในตราสารทุนจะมีการ

ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาดโดยกำหนด 

เพดานความเสีย่ง เชน่ Value at Risk Limit (VaR Limit) เปน็ตน้ 

 

นอกจากนี ้ ธนาคารไดม้กีารจดัทำนโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

ด้านตลาดที่ครอบคลุมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 
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เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มที่ธนาคาร

แหง่ประเทศไทยกำหนด โดยนโยบายดงักลา่วครอบคลมุถงึการวดั 

การประเมิน การติดตาม และการควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด

ของแต่ละบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร    

ที่สอดคล้องและอยู่ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์โดยรวมของ 

กลุ่มธุรกิจ โดยกำหนดให้บริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจต้องนำเสนอ

รายงานฐานะความเสี่ยงด้านตลาดต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของธนาคารในฐานะบริษัทแม่เป็นประจำสม่ำเสมอ 

เพื่อสามารถติดตามแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิด

ความเสียหายร้ายแรงขึ้น 

 

4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระ

ผูกพันในการชำระเงินได้เมื่อครบกำหนด เนื่องจากไม่สามารถ

เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินได้   

อย่างเพียงพอตามความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด 

และมีต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ธนาคารได้  

เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารมีการดำรงกระแสเงินสดที่เหมาะ

สมและเพียงพอที่จะใช้จ่ายหรือชำระภาระผูกพันทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต นอกเหนือจากการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง   

ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารยังดำรง

สภาพคล่องส่วนเกินเพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบทาง

เศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น และมีการบริหารจัดการสภาพคล่อง  

ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกระจาย

ความเสี่ยงที่เหมาะสม อีกทั้งได้คำนึงถึงพฤติกรรมการฝาก/

ถอนของลูกค้าเงินฝากเพื่อสร้างความสอดคล้องกับปริมาณ

ความต้องการเงินสดในแต่ละช่วงเวลาและในระดับต้นทุนที่

เหมาะสม ในขณะเดียวกันยังสามารถนำเงินทุนไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในภาวะที่ตลาดเอื้ออำนวยด้วย 

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO)    

ฝ่ายบริหารเงิน และสายบริหารความเสี่ยง เป็นผู้มีหน้าที่หลัก

ในการบริหาร ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีการรายงานฐานะความ

เสี่ยงด้านสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

คณะกรรมการธนาคารเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการ 

บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และฝ่ายบริหารเงินจะมีหน้าที่

ดำเนินนโยบายเน้นการรักษาและบริหารสภาพคล่องของ

ธนาคารอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมระดับสภาพ

คล่องของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีนโยบายหลัก

ในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

• การรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 

• การควบคุมส่วนต่างของอายุหนี้สินและทรัพย์สินให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ 

• การกระจายตัวของประเภทหนี้สิน 

• การขยายฐานเงินฝาก โดยคำนึงถึงการกระจุกตัวของ

ลูกค้าเงินฝากและระยะเวลาครบกำหนด 

• มาตรการดำรงสภาพคล่องสำรองไว้กรณีฉุกเฉิน 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการทดสอบภาวะวิกฤตด้าน 

สภาพคล่องในหลายสถานการณ์จำลองเป็นประจำสม่ำเสมอ

และมีการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง 

(Contingency Funding Plan) โดยกำหนดบทบาท หน้าที่ 

และความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ตลอดจนมีการซักซ้อมการดำเนินการตามแผนดังกล่าวเป็น

ประจำทุกปี ในปี 2555 ภาพรวมของระดับความเสี่ยงด้าน

สภาพคล่องของธนาคารถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อยู่ภายใต้ระดับ

ความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ โดยธนาคารมีเครื่องมือในการ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้แก่ การประมาณการ

กระแสเงนิสดและสภาพคลอ่ง (Cash flow / Liquidity Projection) 

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ (Liquidity Ratio) การจดัทำ 

และวิเคราะห์ Liquidity Gap ทั้งแบบตามระยะเวลาคงเหลือ

ก่อนครบกำหนดสัญญา (Contractual Maturity) และแบบการ

ปรับพฤติกรรม (Behavioral Maturity) เพื่อให้สะท้อนถึง

พฤติกรรมจริง และทำการประเมินความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติ

และในภาวะวิกฤต เพื่อให้มั่นในว่าธนาคารสามารถที่จะบริหาร

สภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ทันเวลา  

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการจัดทำนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ครอบคลุมถึงกลุ่มธุรกิจการเงิน

เกียรตินาคินภัทร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับ  

แบบรวมกลุ่มที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยนโยบาย

ดังกล่าวครอบคลุมถึงการวัด การประเมิน การติดตาม และ

การควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทย่อยให้

สอดคล้องและอยู่ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์โดยรวมของกลุ่ม

ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยกำหนดให้บริษัทภายใต้

กลุม่ธรุกจิตอ้งนำเสนอรายงานฐานะความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 

ต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของธนาคารในฐานะบรษิทัแม่ 

เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อสามารถติดตามแก้ไขปัญหาที่อาจ

เกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้น 

 

5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ความผิดพลาด หรือ ความไม่เพียงพอของกระบวนการ

ทำงาน พนักงาน ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนเหตกุารณ ์ หรอืปจัจยัภายนอก ซึง่ถอืวา่เปน็ความเสีย่ง 

ด้านปฏบิตักิาร อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได ้หรอื เงนิกองทนุของ 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรทั้งทางตรงและทางอ้อม  

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ

การเงินเกียรตินาคินภัทรได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ รายงาน 

ความเสี่ยงที่สำคัญของตนเองผ่านกระบวนการระบุ ประเมิน 

ติดตามความเสี่ยง การควบคุมผ่านดัชนีชี้วัดความเสี่ยง    

(Key Risk Indicator) รวมถึงจัดทำมาตรการการควบคุมเพื่อ
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ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ

การเงนิเกยีรตนิาคนิภทัรยงัไดก้ำหนดใหห้นว่ยงานตา่งๆ จดัเกบ็ 

และรายงานข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น (Loss Data) รวมทั้ง

ข้อมูลความเสียหายที่ป้องกันได้ (Near Miss) และข้อมูล 

ความเสียหายด้านกฎหมาย (Legal Loss) ที่กลุ่มธุรกิจ      

ถูกฟ้องร้องและมีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารจะแพ้คดี อันมี

สาเหตมุาจากความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร โดยสรา้งเปน็ฐานขอ้มลู 

ความเสี่ยง (Risk Event Database) เพื่อประโยชน์ในการ

บริหารความเสี่ยงขององค์กรและรองรับการพัฒนาแบบจำลอง

เพื่อวัดระดับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในอนาคตต่อไป 

สำหรับปี 2556 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร     

ยังให้ความสำคัญกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างความ

มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่มีความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ 

และมีกระบวนการควบคุมที่เหมาะสม โดยกำหนดให้หน่วยงาน

ต่างๆ มีการประเมินความเสี่ยง และประสิทธิภาพการควบคุม

ความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆ ที่นำมาใช้ ก่อนที่จะเริ่ม

ให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการที่รองรับการ

บริหารจัดการสำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีนัยสำคัญ 

โดยเมื่อเกิดความเสียหาย กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน  

ภัทรได้มีแผนติดตามและจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจาก  

หน่วยงานเจ้าของความเสียหาย ร่วมกับสายบริหารความเสี่ยง        

สายตรวจสอบภายใน และสายกำกับตามกฎเกณฑ์ วิเคราะห์

สาเหตุของเหตุการณ์ โดยหน่วยงานเจ้าของความเสียหาย  

เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามเหตุการณ์ความ   

เสียหาย และจัดทำแผนพัฒนาการควบคุมเพื่อลดความ     

เสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าของผลที่จะได้รับเปรียบเทียบกับ

ต้นทุนในการดำเนินการ 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจการเงิน 

เกียรตินาคินภัทรเอื้ออำนวยต่อการบริหารความเสี่ยงด้าน

ปฏบิตักิาร ซึง่นอกเหนอืจากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ 

บรหิารความเสีย่ง และสายตรวจสอบภายในแลว้ ยงัม ีเจา้หนา้ที ่

ประสานงานการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร (Risk Coordinator: 

Risk-co) ทำหน้าที่ประสานงานกับสายบริหารความเสี่ยง  

และมีบทบาทร่วมกันในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ 

การระบุความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การติดตาม การรายงาน 

และการควบคุมความเสี่ยง และประสานงานภายในหน่วยงาน

ของตนเอง เพื่อสื่อสาร อธิบาย หรืออบรมพนักงานใน    

หนว่ยงานใหท้ราบถงึนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

ด้านปฏิบัติการ และรายงานให้สายบริหารความเสี่ยงรับทราบ 

หากในสาย/ฝ่ายของตน มีเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิด  

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีนัยสำคัญ 

สำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความ   

ไม่สงบทางการเมือง กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้

กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีธุรกรรมงานที่สำคัญ (Critical 

Activities) ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่อง 

ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพื่อลดความเสี่ยงใน

กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

จะสามารถให้บริการสำหรับธุรกรรมงานที่สำคัญได้ในระยะเวลา

ที่เหมาะสม  

 

สำหรับปี 2555 และต่อเนื่องถึงปี 2556 กลุ่มธุรกิจการเงิน

เกียรตินาคินภัทรอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อ  

ยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ได้แก่ 

• โครงการยกระดับการคำนวณเงินกองทุนสำหรับ   

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยวิธี Standardized Approach 

(SA-OR Project) โดยประโยชน์จากการยกระดับครั้งนี้จะ    

ส่งผลโดยตรงตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัเมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่ 

และสะท้อนภาพความเสี่ยงใกล้เคียงกับความเป็นจริง 

• โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้าน  

ปฏิบัติการ (Operational Risk Management System 

Enhancement Project) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในควบคุมและ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงและเหตุการณ์ความเสียหายได้  

เหมาะสมและทันเวลา และยกระดับกระบวนการบริหารและ

จัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล 

 

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้เข้าร่วม

โครงการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลร่วมความเสียหายด้าน

ปฏิบัติการ (Operat ional Loss Data Pool ing) ที่จัด        

โดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะได้ประโยชน์จากการที่ 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรสามารถเปรียบเทียบข้อมูล

ความเสียหายด้านปฏิบัติการกับมาตรฐานธนาคารอื่นๆ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ และข้อมูลในการพัฒนาแบบ

จำลองสำหรับการดำรงเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการโดยวิธี Advanced Measurement Approach 

(AMA) 

ตลาดการเงินและตลาดทุนมีการพัฒนาธุรกรรมใหม่ๆ 

และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างต่อเนื่องที่อาจก่อให้เกิด

ปัจจัยความเสี่ยงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาซึ่งยังไม่อาจคาดการณ์ได้ 

นอกจากนี้ ความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่อาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้  

ทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย  

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและ  

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร     

ได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน

ภัทรได้ตระหนักและพยายามพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 

อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงแบบเชิงรุก เพื่อลด

ความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันดังกล่าว 
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ฐานะการเงินและ 

ผลการดำเนินงาน 

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายบริหาร (MD&A) 

สำหรับงวดปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อธิบาย 

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว  

โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานรวม และฐานะ   

การเงินรวม สำหรับงวดปี 2555 กับปี 2554  

 

 

 

สินเชื่อของธนาคารมีการขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ใน

อัตราการเติบโตของสินเชื่อร้อยละ 24.5 จากสิ้นปีก่อน โดย

เป็นการเติบโตของสินเชื่อทุกประเภท สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์ ธนาคารได้เน้นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วเพิ่มขึ้นตั้ง

แต่ครึ่งปีหลังของปี 2555 ขณะที่รถยนต์ใหม่ยังคงได้รับปัจจัย

บวกจากยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง

มาก และมาตรการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลที่ช่วยกระตุ้น

ตลาดรถยนต์ใหเ้ตบิโต นอกจากนี ้ สนิเชือ่ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์

และสินเชื่อเอสเอ็มอีมีการขยายตัวไปยังต่างจังหวัดที่มีการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี  

สำหรับเงินฝากและเงินกู้ยืม ธนาคารได้ปรับลดสัดส่วน 

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : BE) ลงตั้งแต่ไตรมาส 1/2555 

หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเรียกเก็บเงินค่า

ธรรมเนียมนำส่งเพื่อชำระหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน (FIDF) จากธนาคารพาณิชย์ในอัตรา 

ร้อยละ 0.46 ของฐานเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน และเงินกู้ยืมทุก

ประเภท และเรียกเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก 

(DPA) ในอัตราร้อยละ 0.01 ของฐานเงินฝาก โดยเน้นระดม

เงินในรูปแบบของเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ 

เงินฝากประจำ และเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้น 

และได้ยกเลิกการเสนอขาย BE ต่อประชาชนทั่วไปตั้งแต่ต้น

ไตรมาส 3/2555 

ธนาคารเปิดสาขาเพิ่ม 15 แห่ง ในปี 2555 รวมเป็น 87 

สาขา และมีพนักงาน ณ สิ้นปี 2555 จำนวน 3,860 คน (รวม

พนักงานของทุนภัทร และบล.ภัทร) 

 

 

 

• สถานการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554  

จากสถานการณ์มหาอุทกภัยของประเทศไทยในช่วงปลาย

ปี 2554 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการให้ธนาคาร

พาณิชย์สามารถคงสถานะจัดชั้นของลูกหนี้ไว้เดิมก่อนประสบ

อุทกภัย รวมถึงการสนับสนุนให้ดูแลลูกหนี้ โดยสามารถผ่อน

ปรนเงื่อนไขการชำระหนี้และการปรับโครงสร้างได้ อย่างไรก็ดี 

ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งการพักชำระหนี้

เงนิตน้และดอกเบีย้ ตลอดจนการปรบัโครงสรา้งหนี้ใหเ้หมาะสม 

รวมทั้งได้ทำการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ

เพิ่มเติม และติดตามคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจ

ว่าคุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ดี 

 

• การร่วมกิจการและร่วมบริหารงานกับบริษัททุนภัทร 

จำกัด (มหาชน) (“ทุนภัทร”) เป็นผลสำเร็จ  

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 

เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการร่วมกิจการระหว่างธนาคาร

กับบริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) (“ทุนภัทร”) ตามแผนการ

ร่วมกิจการ ธนาคารได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ

ทุนภัทรจากผู้ถือหุ้นทุกรายของทุนภัทร ระหว่างวันที่ 7 

สิงหาคม - 11 กันยายน 2555 (รวม 25 วันทำการ) เพื่อการ

เพกิถอนหุน้ของทนุภทัรออกจากการเปน็หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) ในอตัรา

การแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับหุ้นสามัญของทุนภัทร 1 หุ้น ต่อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของธนาคาร 0.9135 หุ้น ภายใต้เงื่อนไขว่าเมื่อ

สิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวนผู้ถือหุ้น

ของทุนภัทรที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องมีจำนวน

รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของทุนภัทร และในกรณีที่ผลตอบรับคำเสนอซื้อ 

ที่ได้มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของทุนภัทร ธนาคารจะดำเนินการโอนหุ้นทั้งหมด

ใน บล.เกียรตินาคินที่ราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชี และโอนหุ้น

ในบลจ.เกียรตินาคิน ที่ราคาเท่ากับต้นทุน ให้กับทุนภัทร 

การร่วมกิจการระหว่างธนาคารและทุนภัทรเป็นผลสำเร็จ 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 โดยเมื่อสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อ  

มีผู้ถือหุ้นของทุนภัทรร้อยละ 99.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของทุนภัทรตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ส่ง

ผลให้ธนาคารมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 191,979,745 หุ้น โดยหุ้น

เพิ่มทุนได้ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 25 

กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่หุ้นของทุนภัทรเพิกถอน

ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ  

นอกจากนี ้ ธนาคารไดด้ำเนนิการซือ้หุน้ บลจ.เกยีรตนิาคนิ 

ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว  

ทั้งหมดจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (“กบข.”)   

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 7/2555 เมื่อ      

วันที่ 7 กันยายน 2555 โดยได้ชำระราคา 63 ล้านบาท และรับ

โอนหุ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 จำนวน 4.8 ล้านหุ้น และ

เกิดค่าความนิยม 19 ล้านบาท จากการซื้อหุ้นครั้งนี้ ส่งผลให้

ธนาคารถือหุ้นใน บลจ.เกียรตินาคินทั้งสิ้นร้อยละ 99.9      

ซึ่งต่อมา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้ดำเนินการ

โอนหุ้นของบลจ.เกียรตินาคิน และในวันที่ 2 มกราคม 2556 

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2555 

เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2555 
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ธนาคารได้โอนหุ้น บล.เกียรตินาคินให้กับทุนภัทร ตามแผน 

การร่วมกิจการ  

ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร แบ่งธุรกิจ

ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย 

สินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อธุรกิจ ประกอบด้วย สินเชื่อธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อเอสเอ็มอี ภายใต้การดูแลของ

ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2) 

ธุรกิจตลาดทุน ประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

ธุรกิจวานิชธนกิจ ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจจัดการกองทุน  

ภายใต้การดูแลของประธานธุรกิจตลาดทุนและกรรมการ      

ผู้จัดการใหญ่ 3) ธุรกิจธนบดีธนกิจ และ 4) ธุรกิจบริหารหนี้ 

โดยธุรกิจธนบดีธนกิจ และธุรกิจบริหารหนี้อยู่ภายใต้การดูแล

ของประธานสายธรุกจิ และรายงานโดยตรงตอ่ประธานเจา้หนา้ที่

บริหาร  

 

 

 

งบการเงินรวมสำหรับปี 2555 ได้รวมผลการดำเนินงาน

ของทุนภัทรและบล.ภัทร ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 12 

กันยายน 2555 เป็นต้นไป โดยมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นจากการ

ร่วมกิจการแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้   

• เงินลงทุนในทุนภัทรจำนวน 8,927 ล้านบาท บันทึกใน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร  

• ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นจากจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น

จำนวน 191,979,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 7,007 ล้านบาท  

ค่าความนิยมบันทึกในงบการเงินรวม จำนวน 4,770  

ล้านบาท ซึ่งคิดจากส่วนต่างของมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่       

โอนให้ ณ วันที่ซื้อ คือ จำนวนหุ้นเพิ่มทุนคูณราคาหุ้น KK      

(46.50 บาทต่อหุ้น) ณ วันปิดการทำคำเสนอซื้อ เทียบกับ

มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา ทั้งนี้ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) กำหนดให้นำค่าความนิยม

ที่แฝงอยู่ในเงินลงทุนในทุนภัทรจากการร่วมกิจการหักออกจาก

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการ

รวมธุรกิจ กำหนดให้สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์

ที่ได้มาภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ และผู้ซื้อต้องปรับ

มลูคา่ยอ้นหลงัทีเ่คยรบัรู้ไว ้ณ วนัทีซ่ือ้ ซึง่ในกรณกีารรวมธรุกจิ

ของธนาคารและทุนภัทรเป็นการแลกเปลี่ยนหุ้น (share swap) 

ธนาคารได้โอนหุ้นสามัญของธนาคารที่ออกเพิ่มเพื่อแลกหุ้น

เป็นสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของธนาคารมีความ

เห็นว่า มูลค่าที่บันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อนั้นสูงกว่ามูลค่า

ยุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ได้มา  

ดังนั้น ธนาคารจึงได้ทำการทบทวนมูลค่ายุติธรรมของสิ่ง

ตอบแทนที่ โอนให้ โดยคำนึงถึงมูลค่ายุติธรรมของส่วน     

ของเจ้าของของผู้ถูกซื้อบวกด้วยผลผนึกจากการแลกหุ้น 

(Synergy) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ถูกซื้อที่จะเกิดขึ้นภายหลังการ

รวมธุรกิจ และราคาตลาดของหุ้นของผู้ซื้อในช่วงที่มีการตกลง

แลกหุ้นกันเพื่อประกอบการพิจารณามูลค่ายุติธรรม ซึ่งเป็นไป

ตามแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีที่ปรากฏในประเด็นคำถาม-

คำตอบ ประเด็นทางด้านการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดย

การแลกหุ้น ที่เปิดเผยในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ส่งผลให้ใน

งบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวนเงินลงทุนในทุนภัทรลดลง  

1,760 ล้านบาท เป็น 7,167 ล้านบาท และปรับบัญชีส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญในจำนวนเท่ากัน นอกจากนี้ ผลจากการปรับ

มูลค่าเงินลงทุนที่ลดลงทำให้ค่าความนิยมในงบการเงินรวม 

ลดลงจำนวน 1,760 ล้านบาท เป็น 3,010 ล้านบาท ณ สิ้นปี 

2555 

นอกจากนี้ ในปี 2555 ธนาคารได้นำมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาใช้ โดยมีการบันทึกภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี และได้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังตาม

มาตรฐานบัญชีกำหนดไว้  

 

งบการเงินรวมสำหรับปี 2555 

 เป้าหมายต่างๆ (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)1 ไม่รวมค่าความนิยม   

      กำไรสุทธิส่วนของธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 13.0-15.0 13.0 

      กำไรเบ็ดเสร็จส่วนของธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย - 12.9 

อัตราการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ  21.0 24.5 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย  4.3 3.9 

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (ไม่รวมรายการระหว่างธนาคาร) 3.5-3.7 3.3 

อัตราส่วนการตั้งสำรองต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม >100 109.5 

จำนวนสาขา (รวมสำนักงานใหญ่) 80-85 87 
 
1ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	=	(เฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวด	กับปลายงวดที่ไม่รวมการเพิ่มทุน)	+	ทุนที่เพิ่มไม่รวมค่าความนิยมที่เกิดจากการร่วมกิจการ	

ผลการดำเนินนงาน ปี 2555 เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ผลการดำเนินงานงวดปี 2555 เทียบกับ ปี 2554 ธนาคาร

และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 3,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

49.2 เป็นกำไรสุทธิของทุนภัทรจำนวน 403 ล้านบาท      

หากพิจารณากำไรเบ็ดเสร็จรวมจะเท่ากับ 3,375 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.0 เป็นกำไรเบ็ดเสร็จของทุนภัทรจำนวน    

403 ล้านบาท โดยรายได้จากการดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้น   

ร้อยละ 20.9  

รายไดด้อกเบีย้สทุธเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.8 โดยรายไดด้อกเบีย้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.9 ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง

ถึงร้อยละ 52.2 เป็นผลจากปริมาณเงินรับฝาก เงินกู้ยืม และ

ค่าธรรมเนียมนำส่งกองทุนเพื่อชำระหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) และเงินนำส่งเข้า

กองทุนคุ้มครองเงินฝาก (DPA) เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตรา 

ดอกเบีย้นโยบายยงัคงอยู่ในระดบัรอ้ยละ 3.0 ตอ่เนือ่งตัง้แตต่น้ปี 

ทำให้ธนาคารไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงได้ 

จนกระทัง่คณะกรรมการนโยบายการเงนิไดป้รบัลดอตัราดอกเบีย้

นโยบายลงในเดือนธันวาคม 2555 เป็นร้อยละ 2.75 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.7  

ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็น

นายหน้าขายประกัน ซึ่งเติบโตตามการขยายตัวของสินเชื่อเช่า

ซื้อรถยนต์เป็นหลัก และรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เพิ่มถึงร้อยละ 102.2 ซึ่งเป็นรายได้จากบล.เกียรตินาคินจำนวน 

463 ล้านบาท และบล.ภัทร จำนวน 387 ล้านบาท ที่รวมเข้า

มาตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2555 และยังมีรายได้ค่าธรรมเนียม

อื่นๆ จากทุนภัทร ประกอบด้วย รายได้จากการจัดจำหน่าย

หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และการยืมและให้ยืม    

หลักทรัพย์ ขณะที่กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย      

มีจำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน 

จากการร่วมกิจการกับทุนภัทร ทำให้กำไรสุทธิจาก    

ธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น     

จากกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ของ

บล.ภัทร กำไรสุทธิจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายเงินลงทุน

ของธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ของทุนภัทร 

ซึ่งมีจำนวน 324 ล้านบาท  

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 ส่วนใหญ่

เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

อาคารสถานที่และอุปกรณ์ เนื่องจากธนาคารเปิดสาขาเพิ่ม 15 

แห่งในปีนี้ อย่างไรก็ดี ผลจากนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่าย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรของกิจการ ส่งผลให้

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้สุทธิรวม (cost-

to-income ratio) ในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 51.1 เทียบกับ

ร้อยละ 51.3 ในปี 2554  

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 

1,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 โดยธนาคารได้ตั้งสำรอง

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มตามปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ (NPL) ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,755 ล้านบาท ทำให้

อัตราส่วนการตั้งสำรองต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เท่ากับร้อย

ละ 109.5 เทียบกับร้อยละ 108.0 ณ สิ้นปี 2554 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน และกำไรต่อหุ้นปรับลด เท่ากับ 

4.88 บาทต่อหุ้น และ 4.85 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ ทุนจด

ทะเบียนและชำระแล้ว ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 8,328,318,590 

บาท เพิ่มจากหุ้นเพิ่มทุนที่ออกเพื่อแลกหุ้นทุนภัทร และจาก

การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ในระหว่างปี 

โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นต้นงวด (ROE) และอัตราผล

ตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปี 2554 ปี 2555 

กำไรสุทธิส่วนของธนาคาร   

    ROAE ไม่รวมค่าความนิยม* 9.9 13.0 

    ROE ไม่รวมค่าความนิยม** 10.4 13.5 

    ROAA ไม่รวมค่าความนิยม 1.4 1.6 

กำไรเบ็ดเสร็จส่วนของธนาคาร       

    ROAE ไม่รวมค่าความนิยม* 9.6 12.9 

    ROE ไม่รวมค่าความนิยม** 10.0 13.4 

    ROAA ไม่รวมค่าความนิยม 1.3 1.6 

	*	ROAE	คำนวณส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	=	 (เฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวด	กับปลายงวดที่ไม่รวมการเพิ่มทุน)	+	ทุนที่เพิ่มไม่รวมค่าความนิยมที่เกิดจาก	 
	 	การร่วมกิจการกับทุนภัทร		

	**	ROE	คำนวณส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวด	+	ทุนที่เพิ่มไม่รวมค่าความนิยมที่เกิดจากการร่วมกิจการกับทุนภัทร	
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 (หน่วย : พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554

“ปรับปรุงใหม่”

2555

 

เปลี่ยนแปลง

จำนวนเงิน ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี้ย 11,296,385 14,451,703 3,155,318 27.9 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4,820,659 7,338,953 2,518,294 52.2 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,475,726 7,112,750 637,024 9.8 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,573,428 2,572,765 999,337 63.5 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 154,092 292,147 138,055 89.6 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,419,336 2,280,618 861,282 60.7 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา

ต่างประเทศ (11,640) 225,865 237,505 (2,040.4)
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน 179,544 443,304 263,760 146.9 

กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 1,244,851 1,223,813 (21,038) (1.7)

รายได้จากเงินปันผล 54,943 22,567 (32,376) (58.9)

รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ 166,901 208,714 41,813 25.1 

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 9,529,661 11,517,631 1,987,970 20.9 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 2,340,283 3,034,642 694,359 29.7 

ค่าตอบแทนกรรมการ 13,331 18,967 5,636 42.3 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 859,225 1,026,197 166,972 19.4 

ค่าภาษีอากร 270,843 288,136 17,293 6.4 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ) (110,748) 85,987 196,735 (177.6)

อื่นๆ 1,457,599 1,475,500 17,901 1.2 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ 4,830,533 5,929,429 1,098,896 22.7 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 1,277,642 1,554,971 277,329 21.7 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,421,486 4,033,231 611,745 17.9 

ภาษีเงินได้ 1,121,548 605,446 (516,102) (46.0)

กำไรสุทธิ 2,299,938 3,427,785 1,127,847 49.0 

การแบ่งปันกำไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,272,627 3,391,287 1,118,660 49.2 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 27,311 36,498 9,187 33.6 

การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,192,226 3,375,257 1,183,032 54.0 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 31,942 38,619 6,679 20.9 

กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 3.59 4.88

กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 3.57 4.85

 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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รายได้ดอกเบี้ย จำนวน 14,452 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

27.9 เป็นผลจากรายได้จากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสัญญา

เช่าทางการเงินจำนวน 8,365 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4  

ตามการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ร้อยละ 25.9 รายได้

ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจำนวน 3,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 25.9 จากการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจทุกประเภท รายได้

จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 134.9 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน

ในตราสารหนี้ที่ขนาดของพอร์ตเงินลงทุนเพิ่มขึ้นมากในช่วง

ไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่

ในระดับร้อยละ 3.0 ตั้งแต่ต้นปี และรายได้จากเงินลงทุนใน

สิทธิเรียกร้องจำนวน 886 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 ซึ่ง

รายได้ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการการเจรจาปรับ

โครงสร้างหนี้และการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย  

ขณะที่รายได้จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินจำนวน 

645 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.0 เป็นไปตามภาวะอัตราดอก

เบี้ยในตลาดเงิน และปริมาณสภาพคล่องของธนาคาร 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย จำนวน 7,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 52.2 จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อย

ละ 3.0 ทำให้อัตราดอกเบี้ยจ่ายไม่ได้ปรับลดลง อีกทั้งการแข่ง

ขันระดมเงินฝาก ทำให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในเกณฑ์สูง 

และ ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการฟื้น

ตัวทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตของสินเชื่ออย่างแข็งแกร่ง รวม

ทั้งค่าธรรมเนียมนำส่งเพื่อชำระหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ

พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) และสถาบันคุ้มครองเงิน

ฝาก (DPA) 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 7,113 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 9.8 โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.9 

เมือ่เทยีบกบัรอ้ยละ 4.3 ในปกีอ่นหนา้ เปน็ผลจากอตัราดอกเบีย้

จ่ายที่ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 4.0 ตามภาวะ

อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ ในระดับสูงและปริมาณเงินฝากและเงิน     

กู้ยืมที่เพิ่มขึ้น 

ในปี 2555 อัตราดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเชื่อผันผวนใน

ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2555 เนื่องจากในไตรมาส 1/2555 อัตรา

ดอกเบี้ยรับลดลงมากจากการหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยสำหรับ

ลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อธุรกิจขนส่ง (Fleet) ที่ได้

รับมาตรการช่วยเหลือกรณีน้ำท่วม โดยหยุดพักชำระหนี้เป็น

ระยะเวลา 3-6 เดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยรับประมาณร้อยละ 

0.47 และในไตรมาส 2/2555 อัตราดอกเบี้ยรับปรับตัวดีขึ้น

หลังจากมาตรการช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมสำหรับลูกหนี้สินเชื่อ

เช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อธุรกิจขนส่ง (Fleet) ได้สิ้นสุดลง 

ทำให้ธนาคารกลับมาบันทึกรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อดังกล่าว 

และดอกเบี้ยรับของสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับ

โครงสร้างหนี้ได้สำเร็จ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยรับของเงินให้สิน

เชื่อในไตรมาส 2/2555 สูงกว่าปกติ  

 

งวดปี สิ้นสุดวันที่ 
งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย 11,296 14,452 3,156 27.9

เงินให้สินเชื่อ 2,876 3,620 744 25.9

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 717 645 (72) (10.0)

เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 6,565 8,365 1,800 27.4

เงินลงทุน 398 935 537 134.9

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 740 886 146 19.7

งวดปี สิ้นสุดวันที่ 
งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 ล้านบาท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4,821 7,339 2,518 52.2

เงินรับฝาก 2,084 3,850 1,766 84.8

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 167 199 32 19.0

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 2,276 2,599 323 14.2

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน 7 9 1 17.0

เงินนำส่ง FIDF และ DPA 287 683 396 138.3

ตารางค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

ตารางรายได้ดอกเบี้ย 
(หน่วย  : ล้านบาท)

(หน่วย  : ล้านบาท)
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รายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิารสทุธ ิจำนวน 2,281 ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.7 จากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

จำนวน 2,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.5 ประกอบด้วย 1) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการธุรกิจธนาคารพาณิชย์จำนวน 

1,537 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.8 ประกอบด้วยค่านาย

หน้าขายประกันจำนวน 928 ล้านบาท เป็นรายได้หลัก 2) ราย

ได้จากธุรกิจตลาดทุน ได้แก่ รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลัก

ทรัพย์ของบล.เกียรตินาคิน จำนวน 463 ล้านบาท และของ

บล.ภัทร จำนวน 387 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามภาวะการลงทุน

ในตลาดทุน รายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจของบล.ภัทร จำนวน 

102 ล้านบาท จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของกองทุน  

รวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท 

(TLGF) และบรษิทั ปตท.สผ. จำกดั (มหาชน) และรายไดค้า่

ธรรมเนยีมธรุกจิจดัการกองทนุดำเนนิการโดย บลจ.เกยีรตนิาคนิ 

จำนวน 81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 172.5 ขณะที่มีค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 292 ล้านบาท เพิ่มขึ้น    

ร้อยละ 89.6  

รายได้จากการดำเนินงานรวม จำนวน 11,518 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้

ค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น และกำไร

สุทธิจากเงินลงทุนจำนวน 443 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

146.9 โดยมาจากธุรกิจการลงทุนโดยตรงของทุนภัทรจำนวน 

324 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต

เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการซื้อขาย

หลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ของทุนภัทรและบล.ภัทร

จำนวน 150 ล้านบาท ขณะที่กำไรจากการขายทรัพย์สินรอ

การขายจำนวน 1,224 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดย

ในปี 2555 ธนาคารสามารถขายทรัพย์รอขายได้ทั้งสิ้น 3,209 

ล้านบาท  

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ จำนวน 5,929 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์และสถานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.7 และ 

19.4 ตามลำดับ สอดคล้องกับจำนวนสาขา และพนักงานที่

เพิ่มขึ้น และจากการร่วมกิจการกับทุนภัทร ทั้งนี้ อัตราส่วน 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้สุทธิรวมเท่ากับร้อยละ 

ร้อยละ 51.1 เทียบกับร้อยละ 51.3 ในปี 2554  

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

จำนวน 1,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 ประกอบด้วย

การตั้งสำรองสำหรับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 1,755 

ลา้นบาท ซึง่เปน็การตัง้ตามเกณฑค์ณุภาพตาม NPL ทีเ่พิม่ขึน้ 

หากพิจารณาเป็นรายไตรมาส ธนาคารได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะ

สูญทั่วไปในไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4 จำนวน 120 ล้านบาท 

ต่อไตรมาส 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 605 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

ภาษีเงินได้ร้อยละ 15.0 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้ โดยในปี 

2555 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากร้อยละ 30 ในปี 

2554 มาเป็นร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิในปี 2555 รวมทั้งราย

ได้จากการขายทรัพย์สินรอการขายในส่วนของกองทุนรวม 8 

กองทุนที่เป็นบริษัทย่อยของธนาคารได้รับการยกเว้นภาษี  

เงินได้ 

 

 

 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 

233,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43,017 ล้านบาท หรือร้อยละ 

22.6 จากสิ้นปี 2554 โดยส่วนหนึ่งมาจากการร่วมกิจการกับ

ทุนภัทรเป็นผลสำเร็จ ทำให้มีสินทรัพย์ของทุนภัทรจำนวน 

12,000 ล้านบาท และค่าความนิยมจำนวน 3,010 ล้านบาท  

นอกจากนี้ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 

(หักรายได้รอตัดบัญชี) 168,994 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

24.5 จาก 135,749 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 ตามการขยาย

ตัวของเงินให้สินเชื่อทุกประเภท เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

เท่ากับ 37,624 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.6 จากเงินลงทุน

ในพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจของธนาคาร ลูกหนี้ธุรกิจ

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากธุรกิจของ

บล.ภัทร   

ขณะที่ เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิจำนวน 4,726    

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.7 เป็นไปตามการบริหารจัดการปรับ

โครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง รายการระหว่างธนาคารและ  

ตลาดเงินสุทธิลดลงร้อยละ 53.2 เป็นไปตามการบริหารจัดการ

สภาพคล่องให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและอัตราดอกเบี้ย   

และทรัพย์สินรอการขายสุทธิมีจำนวน 4,980 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 23.9 นอกจากนี้ ธนาคารได้เริ่มนำมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาใช้ตั้งแต่ต้นปี 2555 โดย       

มีการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 619 

ล้านบาท  

 

 (ร้อยละ) ปี 2554 ไตรมาส 
1/2555

ไตรมาส 
2/2555

ไตรมาส 
3/2555

ไตรมาส 
4/2555

ปี 2555

อัตราดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเชื่อ 7.8 7.3 8.4 7.8 7.9 7.9

อัตราดอกเบี้ยจ่าย 3.5 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 4.3 3.5 4.4 3.8 3.9 3.9

ตารางส่วนต่างอัตรดอกเบี้ย 

ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย 
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ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร

และบริษัทย่อยมีจำนวน 5,628 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 

ของสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจาก 4,742 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 

ของสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2554 โดยมีอัตราส่วนการตั้งสำรอง

ต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ร้อยละ 109.5 เทียบกับสิ้นปีที่  

ร้อยละ 108.0  

สำหรับกรณีที่กรมบังคับคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก

ธนาคารจำนวน 575 ล้านบาท ที่บันทึกรายการเจ้าหนี้กรม

บังคับคดีในงบแสดงฐานะการเงินตั้งแต่ไตรมาส 4/2553 นั้น  

ปัจจุบัน คดีความยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากยังอยู่ในกระบวนการ

ทางกฎหมาย ดงันัน้ ธนาคารจงึยงัไมม่กีารบนัทกึบญัชเีกีย่วกบั

กรณีดังกล่าวในปี 2555 

หนี้สินรวม มีจำนวน 199,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

20.6 จากสิ้นปี 2554 โดยเป็นเงินรับฝากจำนวน 153,027 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 121.7 ประกอบด้วย เงินฝากประเภท

จา่ยคนืเมือ่สิน้ระยะเวลารอ้ยละ 83.2 และเงนิฝากกระแสรายวนั

และเงินฝากออมทรัพย์สัดส่วนร้อยละ 16.8 ของเงินฝาก

ทั้งหมด เทียบกับสัดส่วน ณ สิ้นปี 2554 ที่ร้อยละ 82.7 และ 

17.3 ตามลำดับ เป็นผลจากการทยอยปรับลดสัดส่วนตั๋วแลก

เงิน (BE) ลง และเปลี่ยนเป็นเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้น

ระยะเวลาแทน  

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีจำนวน 29,123 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 66.1 ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 16,999 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 4.0 ขณะที่ตั๋วแลกเงินมีจำนวน 12,124 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 82.1 ตามนโยบายของธนาคารที่จะลดสัดส่วน

ของตั๋วแลกเงินลง หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเรียก

สินทรัพย์
31 ธ.ค. 54

“ปรับปรุงใหม่”

31 ธ.ค. 55 เปลี่ยนแปลง

จำนวนเงิน ร้อยละ 

 เงินสด 381,614 1,392,284 1,010,670 264.8 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 16,081,082 7,525,276 (8,555,806) (53.2)

 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์  - 84,536 84,536 -

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 26,753,350 37,623,838 10,870,488 40.6 

 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 5,291,730 4,726,345 (565,385) (10.7)

 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 77,518 77,746 228 0.3 

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 151,922,307 190,260,440 38,338,133 25.2 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 446,249 606,437 160,188 35.9 

ดอกเบี้ยค้างรับ 798,198 1,010,596 212,398 26.6 

 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 153,166,754 191,877,474 38,710,720 25.3 

หัก รายได้รอตัดบัญชี (16,619,783) (21,872,843) (5,253,060) 31.6 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,119,272) (6,143,902) (1,024,630) 20.0 

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (733) (27,789) (27,056) 3,691.1 

 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 131,426,966 163,832,940 32,405,974 24.7 

 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 6,543,304 4,979,625 (1,563,679) (23.9)

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 938,478 1,369,832 431,354 46.0 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 292,432 325,486 33,054 11.3 

 ค่าความนิยม 56,071 3,085,290 3,029,219 5,402.5 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 668,882 618,666 (50,216) (7.5)

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 279,192 4,818,085 4,538,893 1,625.7 

 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 33,168 756,716 723,548 2,181.5 

 สินทรัพย์อื่นสุทธิ 1,171,829 1,796,015 624,186 53.3 

 รวมสินทรัพย์ 189,995,616 233,012,680 43,017,064 22.6 

ตารางสินทรัพย์ (หน่วย : พันบาท)
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เก็บค่าธรรมเนียมนำส่งเพื่อชำระหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู  

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) โดยคิดจากเงินฝาก 

ตั๋วแลกเงิน และเงินกู้ยืมทุกประเภทอัตราร้อยละ 0.46  

สัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ต่อ

หนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวมเท่ากับร้อยละ 13.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 

7.4 สิ้นปี 2554 และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากและ 

เงินกู้ยืมเท่ากับร้อยละ 92.8 เทียบกับร้อยละ 87.6 ณ สิ้นปี 

2554  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของธนาคาร) จำนวน 32,902 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.8 เป็นผลจากการร่วมกิจการกับ

ทนุภทัรดว้ยการแลกหุน้สง่ผลใหหุ้น้สามญัเพิม่ขึน้ 1,920 ลา้นบาท 

และส่วนเกินมูลค่าหุ้น (หลังปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์

ที่ได้มา) เพิ่มขึ้นจำนวน 5,247 ล้านบาท ประกอบกับการใช้

สิทธิ ESOP-W2 ในระหว่างปี ทำให้ทุนจดทะเบียนและชำระ

แล้ว ณ สิ้นปี 2555 มีจำนวน 8,328,318,590 บาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 31.3 และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเท่ากับ 9,088 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 144.6 กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมีจำนวน 

13,577 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 ทำให้เงินกองทุนของ

ธนาคารเพิม่ขึน้ โดยอตัราเงนิกองทนุตอ่สนิทรพัยเ์สีย่ง ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2555 คำนวณตามเกณฑ์ Basel II ซึ่งรวมกำไร

ถึงครึ่งปีแรกของปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 14.69 โดยเงินกองทุน

ชั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 14.01 หากรวมกำไรถึงสิ้นปี 2555 เงิน

กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 15.20 และเงินกองทุน

ชั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 14.52 

ผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของธนาคาร ที่จัดสรรให้กรรมการ และ/หรือ พนักงานของ

ธนาคารและบริษัทย่อย (ESOP-W2) ในอัตราส่วนใบสำคัญ

แสดงสิทธิ : หุ้นสามัญ เท่ากับ 1:1 ที่ราคาใช้สิทธิ 29.27 บาท

ต่อหน่วย รวม 6 ครั้ง ดังนี้ 

 

ตารางหนี้สิน 

หนี้สิน
31 ธ.ค. 54

“ปรับปรุงใหม่”
31 ธ.ค. 55

เปลี่ยนแปลง

จำนวนเงิน ร้อยละ

 เงินรับฝาก 69,039,581 153,027,238 83,987,657 121.7

กระแสรายวัน 164,376 206,153 41,778 25.4

ออมทรัพย์ 11,769,864 25,541,035 13,771,171 117.0

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 57,105,342 127,280,050 70,174,708  122.9

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5,220,382 5,468,407 248,025 4.8 

 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 231,839 374,595 142,756 61.6 

 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 701 7,931 7,230 1,031.4 

 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 86,012,821 29,123,336 (56,889,485) (66.1)

หุ้นกู้ 17,707,000 16,999,360 (707,640) (4.0)

ตั๋วแลกเงิน 67,651,871 12,123,975 (55,527,896) (82.1)

ตราสารหนี้อื่น 653,950 - (653,950) (100.0)

 ประมาณการหนี้สิน 223,676 327,599 103,923 46.5 

 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี    -   163,329 163,329 -   

 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 90,294 149,364 59,070 65.4 

 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 170,996 4,757,450 4,586,454 2,682.2 

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 872,048 834,779 (37,269) (4.3)

 เจ้าหนี้อื่น 1,537,726 1,962,853 425,127 27.6 

 เจ้าหนี้กรมบังคับคดี 575,380 575,380 0 0.0 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 61,583 376,285 314,702 511.0 

 หนี้สินอื่น 1,694,365 2,666,576 972,211 57.4 

 รวมหนี้สิน 165,731,392 199,815,122 34,083,729 20.6 

(หน่วย : พันบาท)
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ตารางแสดงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 

ตารางเงินให้สินเชื่อ 

 วันกำหนด 

ใช้สิทธิ 

จำนวนผู้ขอใช้สิทธิ 

(ราย) 

จำนวนหุ้นสามัญที่ได้ 

จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 

ทุนจดทะเบียนเรียก 

ชำระแล้ว (บาท) 

วันที่เริ่มซื้อขาย

หุ้นเพิ่มทุน 

1 30 ก.ย. 2554 - - 6,343,288,640 - 

2 30 ธ.ค. 2554 31 319,400 6,346,482,640 11 ม.ค. 2555 

3 30 มี.ค. 2555 143 1,921,050 6,365,693,140 11 เม.ย. 2555 

4 29 มิ.ย. 2555 30 234,900 6,368,042,140 10 ก.ค. 2555 

5 28 ก.ย. 2555 239 4,047,900 8,328,318,590 11 ต.ค. 2555 

6 28 ธ.ค. 2555 70 846,400 8,336,782,590 11 ม.ค. 2556 

สินเชื่อ  
 31 ธันวาคม 2554  31 ธันวาคม 2555 เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

 สินเชื่อรายย่อย 103,210 76.0 127,780 75.6 23.8 
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 96,946 71.4 122,093 72.2 25.9 
สินเชื่อบุคคล 3,079 2.3 3,490 2.1 13.4 
สินเชื่อ Micro SMEs 1,667 1.2 1,692 1.1 1.5 
สินเชื่อเคหะ 1,517 1.1 505 0.3 (66.7) 

 สินเชื่อธุรกิจ 30,491 22.5 39,306 23.2 28.9 
สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 16,851 12.4 20,446 12.2 21.3 
สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี 13,640 10.0 18,860 11.0 38.3 

 สินเชื่อสายบริหารหนี้ 1,601 1.2 1,302 0.9 (18.7) 
 สินเชื่ออื่น 446 0.3 606 0.3 36.0 
 รวมเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 135,749 100.0 168,994 100.0 24.5 

ทัง้นี ้ ใบสำคญัแสดงสทิธคิงเหลอืจำนวน 18,520,350 หนว่ย 

โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

นอกจากนี้ ธนาคารได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สำหรบัผลการดำเนนิงานงวดครึง่ปแีรกป ี 2555 ตามมตทิีป่ระชมุ 

คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 

2555 ในอัตรา 1.00 บาท ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 คิดเป็นจำนวนเงิน 829 ล้านบาท 

 

 

 

1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย สินเชื่อรายย่อย 

สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อสายบริหารหนี้ รายละเอียดในตาราง

เงินให้สินเชื่อ 

 สินเชื่อรายย่อย มีจำนวน 127,780 ล้านบาท 

ประกอบด้วย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อ 

Micro SMEs และสินเชื่อเคหะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มีมูลค่า 122,093 ล้านบาท 

เติบโตร้อยละ 25.9 จากสิ้นปี 2554 สำหรับยอดสินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์ใหม่และรถมือสองที่อนุมัติใหม่ในปี 2555 มีจำนวน 

60,498 ล้านบาท (ไตรมาส 1/2555 จำนวน 15,674 ล้านบาท 

ไตรมาส 2/2555 จำนวน 14,743 ล้านบาท ไตรมาส 3/2555 

มจีำนวน 14,078 ลา้นบาท และไตรมาส 4/2555 จำนวน 16,002 

ล้านบาท) ตัง้แตก่ลางป ี2555 ธนาคารไดป้รบันโยบายการใหส้นิเชือ่ 

เช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วเพิ่มขึ้น 

เนือ่งจากใหอ้ตัราผลตอบแทนดกีวา่สนิเชือ่เช่าซื้อรถยนต์ใหม่  

ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่รวมทุกประเภทในปี 2555 มี

จำนวนทั้งสิ้น 1,436,335 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.9 เมื่อเทียบ

กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ฟื้น

ตัวดีขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยัง

มีนโยบายรถคันแรกที่ได้รับคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับผู้ซื้อ

รถยนต์คันแรก ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตและความนิยม

ในรถยนต์อีโคร์คาร์ (Eco car) ที่ตลาดมีการแข่งขันค่อนข้าง

สูง โดยธนาคารมีอัตราส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่

ต่อยอดจำหน่ายรถยนต์สำหรับปี 2555 เท่ากับร้อยละ 4.1 

และมมีหีนีท้ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายไดข้องสนิเชือ่เชา่ซือ้รถยนตร์อ้ยละ 

1.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.0 ณ สิ้นปี 2554 

การดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 
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ตารางแสดงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำแนกตามประเภทสินเชื่อ 

ประเภทของสินเชื่อ  

 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 

จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ร้อยละของสิน
เชื่อ 

จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ร้อยละของ 
สินเชื่อ 

สินเชื่อรายย่อย 1,375 29.0 1.3 2,345  41.7 1.8 

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 989 20.9 1.0         1,936  34.4 1.6 
สินเชื่อบุคคล 60 1.3 2.0             62 1.1 1.8 
สินเชื่อ Micro SMEs 67 1.4 4.0            112 2.0 6.6 
สินเชื่อเคหะ 258 5.4 17.0           236  4.2 46.6 

สินเชื่อธุรกิจ 2,449 51.6 8.0  2,584  45.9 6.6 

สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1,962 41.4 11.6         1,955  34.7 9.6 
สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี 486 10.3 3.6            629 11.2 3.3 

สินเชื่อสายบริหารหนี้ 912 19.2 57            692 12.3 53.1 
สินเชื่ออื่น 7 0.1 1.5                6  0.1 1.1 

รวม 4,742 100 3.5          5,628 100.0 3.3 

  สินเชื่อเคหะลดลง เนื่องจากธนาคารได้เข้าร่วม

โครงการการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับ บตท. ในไตรมาส  

3/2555 ส่งผลให้สินเชื่อเคหะลดลงจาก 1,517 ล้านบาท เหลือ 

502 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 3/2555 และมีกำไรจากการขาย    

สินเชื่อเคหะจำนวน 20 ล้านบาท  

 สินเชือ่ธรุกจิ ประกอบดว้ย สนิเชือ่ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์

และสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ จำนวน 20,446     

ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.3 จากสิน้ป ี 2554 เปน็ผลจากการ

ขยายสินเชื่อไปยังต่างจังหวัดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี 

โดยธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและแก้ปัญหา

ของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ลง โดยระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ร้อยละ 9.6 

ของยอดสินเชื่อรวม ลดลงจากร้อยละ 11.6 ณ สิ้นปี 2554 

  สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี จำนวน 18,860 ล้านบาท 

เตบิโตรอ้ยละ 38.3 จากสิน้ป ี2554 ประกอบดว้ย สนิเชือ่ธรุกจิ 

อพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจฟลอร์แพลน ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจสิ่งพิมพ์

และบรรจุภัณฑ์ โดยมีระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ร้อยละ 

3.3 ของยอดสินเชื่อรวม ลดลงจากร้อยละ 3.6 ณ สิ้นปี 2554 

 

  อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม 

อยู่ที่ร้อยละ 3.3 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 3.5 เนื่องจาก

ธนาคารเน้นการติดตามและบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ        

อย่างใกล้ชิด โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของสินเชื่อธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ที่ปรับโครงสร้างหนี้และมีการชำระหนี้คืน   

ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อเช่าซื้อปรับเพิ่มขึ้น

จากลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปลายปี 2554 

ประกอบกับพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อขยายตัวอย่างมากถึงร้อยละ 

25.9 และธนาคารได้เน้นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วมากขึ้น  

  ยอดสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการ

ปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ณ สิ้นปี 2555 มีจำนวน 

6,170 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 109.5 ของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้รวม โดยแบ่งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเฉพาะราย

จำนวน 5,721 ล้าบาท และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั่วไป  

จำนวน 423 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ของธนาคารต่อค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์คิดเป็น    

ร้อยละ 140.1 

 

2) ธุรกิจตลาดทุน  

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ระดับ 1,391.93 จุด ณ สิ้นปี 

2555 เทียบกับ 1,025.32 จุด ณ สิ้นปี 2554 มูลค่า        

การซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET index เท่ากับ 31,084    

ล้านบาท  

 • บล.เกยีรตนิาคนิ ใหบ้รกิารนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

แก่ลูกค้ารายย่อย มีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

จำนวน 463 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งตลาด (รวม SET และ 

mai) ในปี 2555 ร้อยละ 1.43 เป็นอันดับที่ 23 จากจำนวน

บริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด 32 แห่ง มีมูลค่าการซื้อขาย      

ผ่านบริษัทในช่วงดังกล่าวรวม 188,913 ล้านบาท  

 • บล.ภัทร ดำเนินธุรกิจธุรกิจนายหน้า (Agency 

Business) ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่   

ลูกค้าประเภทสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลูกค้า

บุคคลรายใหญ่ โดยบล.ภัทร มีส่วนแบ่งตลาด (รวม SET  

และ mai) ในปี 2555 ร้อยละ 4.42 เป็นอันดับที่ 9 ทั้งนี้ 

สำหรบังบการเงนิรวมป ี2555 ธนาคารไดร้วมรายไดค้า่ธรรมเนยีม 

จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 387 ล้านบาท 

รายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจจำนวน 102 ล้านบาท และรายได้

จากการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 3 ล้านบาท 
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 ธุรกิจหลักที่สำคัญของบล.ภัทร นอกเหนือจากที่ 

กล่าวมาข้างต้น คือธุรกิจลงทุน (Investment Business) 

ดำเนินงานผ่าน 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Equity and Derivatives Trading 

Department) เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภททุน (Equity) 

และกึ่งทุน (Equity-Linked Securities) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และตลาดอนุพันธ์ เป็นการลงทุนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี และฝ่าย

เฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund Department) เน้นการลงทุนใน 

หลักทรัพย์ประเภททุนและตราสารอนุพันธ์ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี  

โดยในงบการเงินรวมปี 2555 ธนาคารได้รวมรายได้จากการ

ซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์จำนวน 150 ล้านบาท 

ในกำไรสทุธจิากธรุกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราตา่งประเทศ 

นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากธุรกิจลงทุนของทุนภัทรจำนวน  

324 ล้านบาท ในกำไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 • บลจ.เกียรตินาคิน ให้บริการธุรกิจจัดการกองทุน

สำหรับนักลงทุนทั่วไป ธนาคารได้รวมรายได้ค่าธรรมเนียม

ธุรกิจจัดการกองทุนจำนวน 81 ล้านบาท ในงบการเงินรวม    

ปี 2555 ทั้งนี้ ธนาคารเริ่มรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจ

จัดการกองทุนตั้งแต่ไตรมาส 3/2554 หลังการเข้าถือหุ้นใน 

บลจ.เกียรตินาคิน ในสัดส่วนร้อยละ 60 ในเดือนกรกฎาคม 

2554 และได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บลจ.เกียรตินาคินเป็น

ร้อยละ 99.9   เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บลจ.เกียรตินาคิน      

มีทรัพย์สินภายใต้การจัดการจำนวน 24,464 ล้านบาท        

มีจำนวนกองทุนภายใต้การบริหารรวม 30 กองทุน ซึ่งเป็น  

กองทุนรวม (Mutual Fund) ทั้งหมด โดยมีส่วนแบ่งการตลาด

ร้อยละ 0.94 จากจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 1,399 กองทุน 

มูลค่าทรัพย์สินรวม 2,614,403 ล้านบาท ภายใต้บริษัทจัดการ

กองทุนทั้งหมด 24 บริษัท 

 

3) ธุรกิจบริหารหนี้  

ประกอบด้วย การบริหารเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องและ

บริการทรัพย์สินรอการขาย โดยเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ

มีจำนวน 4,726 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.7 จากสิ้นปี 2554 

และทรัพย์สินรอการขายสุทธิมีจำนวน 4,980 ล้านบาท ลดลง

รอ้ยละ 23.9 และจากความคบืหนา้ในการบรหิารหนี ้ทำใหส้นิเชือ่

เพื่อธุรกิจทั่วไปที่เกิดขึ้นก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ และเงินลงทุนใน

สทิธเิรยีกรอ้งทีป่รบัโครงสรา้งหนีแ้ลว้มจีำนวน 1,302 ลา้นบาท 

ลดลงร้อยละ 18.7 

ในปี 2555 ธนาคารตั้งเป้าขายทรัพย์รอขายจำนวน 

3,500 ล้านบาท โดยธนาคารสามารถขายทรัพย์รอขายได้

จำนวน 3,209 ล้านบาท เทียบกับราคาตามบัญชีเท่ากับ 

1,965 ล้านบาท และราคาประเมิน 2,875 ล้านบาท ส่งผลให้มี

กำไรจากการขายทรัพย์รอขาย 1,244 ล้านบาท   

 

 

 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีนโยบายดำรงเงิน

กองทุนที่เพียงพอรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงการขยาย

ตัวทางธุรกิจในอนาคต โดยเป้าหมายการดำรงเงินกองทุนและ

ระดับเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงจะต้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนด

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50  

โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 

4.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ 

ตารางแสดงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม (เฉพาะธนาคาร) 

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 อัตราขั้นต่ำตามกฎหมาย

เงินกองทุนชั้นที่ 1 14.55 14.70 14.01 4.25

เงินกองทุนทั้งสิ้น 15.18 15.40 14.69 8.50

ความเพียงพอของเงินกองทุน 
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ตารางแสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ผลอันดับเครดิต 30 พ.ย. 2554 14 ก.พ. 2555 14 มี.ค. 2556

อันดับเครดิตองค์กร A- A- A-

อันดับเครดิตตราสารหนี้

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

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

KK142A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,905 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557 - - A-

KK144A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,485 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557 - - A-

KK14OA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557 - - A-

KK16DA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 975 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 - A- A-

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

KK18DA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 625 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 - A- A-

KK18DB: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 10 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 - A- A-

แนวโน้มอันดับเครดิต Positive Positive Positive

 

 

ในปี 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้บริการสอบบัญชี

และบริการอื่นจากบริษัทดีลอย์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี 

จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย โดยมี  

ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี   

ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ

กิจการที่ เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี     

ดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมีจำนวนเงินรวม 10 ล้านบาท 

• ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 

ได้แก่ การตรวจสอบงานพิเศษตามประกาศของธนาคาร    

แหง่ประเทศไทย การตรวจสอบธรุกรรมโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์ 

และการให้คำปรึกษาและแนะนำทางการบัญชี และโครงการ

ต่างๆ ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี

บัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 15 ล้านบาท และจะต้องจ่าย

ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ     

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 59 ล้านบาท 

 

 

 

จากการจัดอันดับเครดิต โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

ได้ยืนยันอันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ของธนาคารเกีย

รตินาคิน คงเดิมที่ระดับ “A-” พร้อมทั้งกำหนดอันดับเครดิต

ตราสารหนี้คงเดิมที่ระดับ “A-” เช่นกัน และยังคงแนวโน้ม

อันดับเครดิตเป็น “บวก” หรือ “Positive” 

หมายเหตุ : อ้างอิงจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
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คณะกรรมการธนาคารให้ความสำคัญอย่างยิ่งและมีความ

มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้การกำกับดูแลกิจการของธนาคารเป็น

ไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดโดยหน่วยงาน

กำกับดูแลธนาคารอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้ธนาคารได้รับ

รางวัลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหลายรางวัล 

ดังนี้ 

• บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ดีเยี่ยมและ

สมควรเป็นแบบอย่างในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ประเมินโดยสมาคมส่งเสริม    

ผู้ลงทุนไทย โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

• รางวลั Investor’s Choice Award ซึง่เปน็รางวลัเกยีรตยิศ 

ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้

รับคะแนนเต็ม 100 จากการประเมินผลการจัดประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อเนื่องกัน 4 ปี (2552 - 2555) 

• รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล

ยอดเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards) 

และรางวลับรษิทัจดทะเบยีนดเีดน่ดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

จากงาน SET Awards 2012 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร 

• รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of 

Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยม ซึ่งตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร     

จากงาน SET Awards 2012 มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน    

ที่สามารถรักษาความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง   

ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  

• การกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ ในการสำรวจโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• รางวัล “บริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นของเอเชียประจำปี 

2555” จากวารสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็น

วารสารชัน้นำดา้นธรรมาภบิาลแหง่เอเชยี เมือ่วนัที ่ 20 มถินุายน 

2555 ซึง่มบีรษิทัจดทะเบยีนไทยเพยีง 12 บรษิทัทีไ่ดร้บัรางวลันี้ 

 

คณะกรรมการธนาคาร ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถใน

การทำธุรกิจ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ  

ผู้เกีย่วขอ้งทกุฝา่ย โดยคณะกรรมการธนาคารไดอ้นมุตันิโยบาย 

การกำกับดูแลกิจการของธนาคารในการประชุมครั้งที่ 2/2549 

และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเนื้อหาในรายละเอียด 

เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีเนื้อหาครอบคลุม

ถึงด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน    

ได้เสีย ด้านคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ 

ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระ ด้านการเปิดเผยข้อมูล

และความโปร่งใส ด้านการควบคุมและบริหารความเสี่ยง    

และด้านจริยธรรมธุรกิจ และได้ดูแลให้มีการทบทวนปรับปรุง

นโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามโอกาสที่ 

เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม

ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยได้เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวใน

เว็บไซต์ของธนาคารแล้ว (www.kiatnakin.co.th) รวมถึงการ

จัดสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหารของธนาคารเพื่อ

ให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น  

 

ธนาคารนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ปฏิบัติต่อ  

ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องในรอบปี 2555 

ที่ผ่านมา ดังนี้   

1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น 

 1.1) การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างเพียงพอ   

   และทันเวลา 

  ธนาคารกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของ

ธนาคาร และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระ

เป็นกรณีพิเศษที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ธนาคาร

จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2555 

ธนาคารได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 26 

เมษายน 2555 และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้น โดยธนาคารมีวิธีดำเนินการในการจัดการประชุม   

โดยปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริม        

ผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. คือ จะมี

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม

ตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซต์     

ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

31 วัน โดยธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝาก    

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน      

หลักทรัพย์ของธนาคาร เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน รวมทั้งได้ทำการ

ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษา

อังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ ติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งในหนังสือเชิญ

ประชุมมีข้อมูลประกอบไปด้วย รายชื่อกรรมการ พร้อมทั้ง

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ  

การกำกับดูแลกิจการ
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ประวัติของกรรมการแต่ละคน ทั้งกรรมการใหม่ที่ได้รับการ 

เสนอชือ่ และกรรมการเดมิทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่โดยคณะกรรมการ 

ธนาคารใหก้ลบัเขา้มาดำรงตำแหนง่อกีวาระหนึง่ รายชือ่ผูส้อบบญัช ี

และค่าตอบแทน การจ่ายเงินปันผล โดยระบุจำนวนเงินที่จ่าย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการ

จ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุมมี   

การระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมทั้งความเห็นของ     

คณะกรรมการในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน  

  ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดโอกาส    

ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่คำถามทีเ่กีย่วกบัวาระการประชมุลว่งหนา้ 

ได้ตั้งแต่วันที่มีคำบอกกล่าวเรียกประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ

ประโยชนส์งูสดุจากการประชมุรวมทัง้เปน็การรกัษาสทิธปิระโยชน์ 

ของผู้ถือหุ้นเต็มที่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งถึงคณะกรรมการ

ผา่นทางเวบ็ไซตข์องธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) หรอืตดิตอ่ 

ผ่าน Email address: investor_relations@kiatnakin.co.th 

โดยสำนกักรรมการจะรวบรวมคำถามทัง้หมดสง่ใหค้ณะกรรมการ 

ก่อนการประชุม 

  นอกจากนี้ ในการประชุมจะมีการบันทึกการ

ประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการบันทึกภาพการ

ประชุมไว้เป็นวีดิทัศน์ ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการ

เป็นผู้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน  

ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมถึงบันทึกคำถามของผู้ถือหุ้น

และคำตอบของกรรมการ และบันทึกข้อมูลและผลของการ  

ลงมติคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของ

แต่ละวาระ รวมทั้งไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

หนังสือนัดประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอีกด้วย ทำให้     

ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ

ลงคะแนนในวาระต่างๆ ทั้งนี้ ธนาคารได้ใช้บริการระบบการ 

จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จำกัด และนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลง

ทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับ      

ปีที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อ

ความรวดเร็วและถูกต้อง  

  ในป ี 2555 ธนาคารได้จัดทำรายงานการประชุม    

ผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และได้จัดส่งรายงานการ

ประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของ

ธนาคาร (www.kiatnakin.co.th)  

 1.2) การอำนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการ   

   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ 

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ธนาคารได้

อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ด้วยการจัดประชุมในวัน เวลา 

และสถานที่ที่ให้ความสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ถือหุ้น 

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ก็สามารถมอบ

ฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และซักถามในการประชมุ รวมทัง้

ออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้ ในป ี 2555 ธนาคารได้เปิดโอกาส 

ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 

ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยเปิดโอกาสให้เสนอระหว่างวันที่ 

1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2554 โดยได้แจ้งข่าวผ่านระบบของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการการ

เสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบน

เว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th)  

 1.3) การจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้   

   มีโอกาสแสดงความเห็น 

  ธนาคารเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มี

โอกาสแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และถามคำถาม  

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธนาคารในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น 

โดยจัดสรรเวลาอภิปรายอย่ าง เหมาะสมและเพียงพอ        

ซึ่งกรรมการและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน        

ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม นอกจากนี้ 

ธนาคารยังได้บันทึกไว้โดยละเอียดในรายงานการประชุม     

อีกด้วย  

 1.4) การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการธนาคาร  

   อย่างครบถ้วน 

  ธนาคารมีนโยบายให้ประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด    

ค่าตอบแทน ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

ประธานสายงานและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้า

ร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถาม

แก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายงาน และผู้บริหาร

ระดับสูงสุดด้านการเงิน รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุม

อย่างครบถ้วน 

  นอกจากนั้น ธนาคารยังตระหนักถึงการให้ความ

สำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามกฎหมายที่ กำหนดไว้ 

ธนาคารยังมุ่งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิของตนมากยิ่งขึ้น 

เช่น การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ หรือ

กิจกรรมที่สำคัญของธนาคาร ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร 

(www.kiatnakin.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูล

ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ทันเวลาเท่าเทียมกันไม่เป็นการ

จำกัดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร 

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

ธนาคารตระหนักถึงสิทธิที่ เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น      

ในทุกด้าน ดังนั้น ธนาคารจึงได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย   

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา 

ธนาคารได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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 2.1) การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ  

   วาระการประชุมล่วงหน้า 

  ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิ

เสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้ง

เป็นกรรมการก่อนที่ธนาคารจะส่งหนังสือเชิญประชุม สำหรับ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ธนาคารได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล   

เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อน   

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยเปิดโอกาสให้เสนอระหว่างวันที่      

1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2554 โดยธนาคารได้แจ้งข่าวผ่าน

ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลอืกตัง้

เปน็กรรมการไวบ้นเวบ็ไซตข์องธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการ

ประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใน  

ระยะเวลาดงักลา่ว นอกจากนัน้ ธนาคารยงัเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ 

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการของธนาคารเป็นรายบุคคล 

และยังรวมถึงการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาหลักเกณฑ์ นโยบายของ

ธนาคารเรื่องค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปีด้วย  

 2.2) การกำหนดเกณฑ์พิจารณาที่ชัดเจนล่วงหน้าใน  

   การเพิ่มวาระของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

  (1) ธนาคารได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้น 

เสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บคุคล 

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยเปิดโอกาส   

ใหเ้สนอชือ่มายงัคณะกรรมการธนาคารลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 เดอืน 

ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีดังต่อไปนี้  

   • เปน็ผูถ้อืหุน้ของธนาคารอยา่งนอ้ย 200,000 

หุน้ (สองแสนหุน้) โดยอาจเปน็ผูถ้อืหุน้รายเดยีว หรอื หลายราย

รวมกนักไ็ด ้ ซึง่ตำ่กวา่แนวปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่ร้อยละ 

5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร 

   • ต้องถือหุ้นในธนาคารตามสัดส่วนข้างต้น  

ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าว

ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

   • สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น 

หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝาก   

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

  (2) ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑ์ 

ดังกล่าวข้างต้น สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม โดย

กรอกแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

สามญั ผูถ้อืหุน้ประจำป ี2555 โดยจดัสง่เอกสารพรอ้มหลกัฐาน 

ใหธ้นาคารภายในเวลาทีก่ำหนด และเพือ่ใหก้ารประชมุดำเนนิไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมที่จะได้รับ

การบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องอยู่ภายใต้

ประเด็นดังต่อไปนี้  

   • เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของ 

ธนาคารและผู้ถือหุ้นได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัย   

เกี่ยวกับความผิดปกติของการดำเนินธุรกิจของธนาคาร 

   • เรื่องที่อยู่ในวิสัยที่ธนาคารจะดำเนินการได้ 

   • เรื่องที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศข้อบังคับ

ของทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ

ธนาคาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือวัตถุประสงค์ข้อบังคับ

ของธนาคาร มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์การกำกับดูแลที่ดีของ

ธนาคาร และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 

   • เ รื่ อ งที่ เ ป็ นประ โยชน์ต่ อผู้ ถื อหุ้ นและ      

ต่อส่วนรวม 

   • เรื่ องที่ เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติ   

ครบถ้วนและได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ในการ

เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอ

บุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

   • เรื่ องที่ ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อมูลหรือหลักฐาน

ประกอบการเสนอครบถ้วน เพียงพอ ถูกต้อง และภายใน 

ระยะเวลาที่กำหนด 

   • เรื่องที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้ว

เห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องบรรจุเป็นวาระ 

   • เรื่องที่ธนาคารไม่เคยดำเนินการมาก่อน  

และคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์

ต่อการดำเนินงานของธนาคาร 

   • เรื่องที่ธนาคารไม่เคยพิจารณาหรือมีมติ   

ในเรื่องดังกล่าวมาก่อน  

    คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้พิจารณา

ความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ       

โดยจะต้องมีลักษณะเข้าข่ายตามข้อกำหนดข้างต้น เว้นแต่

คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น อีกทั้งมติ   

ของคณะกรรมการธนาคารถือเป็นที่สุด ในกรณีที่มีการเสนอ

ระเบียบวาระเรื่องเดียวกันจากผู้ถือหุ้นหลายราย หรือเป็น 

เรื่องที่อาจจะนำมาพิจารณาร่วมกันได้ คณะกรรมการธนาคาร

อาจนำมารวมเป็นวาระเดียวกันได้ ซึ่งระเบียบวาระเรื่องใดที่

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว ธนาคารจะ

บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ส่วนเรื่อง

ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคาร

จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

ธนาคารก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร 

หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป  

   นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่มี

การเพิ่มวาระการประชุมแต่อย่างใด การประชุมจะเป็นไปตาม
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วาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ 

เข้าร่วมประชุมได้ ธนาคารจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะรูปแบบ   

ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้   

(แบบ ข.) และยังเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นทางเลือกให้     

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้ด้วย รวมทั้งธนาคารสนับสนุนให้

มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่สำคัญ เช่น การทำ

รายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

   

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

ธนาคารให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

โดยมีนโยบายที่จะดูแลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจให้

อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจได้

คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    

รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม  

ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร

ของธนาคารและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก    

โดยหากมีธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างธนาคารกับบุคคล และ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ธนาคารจะมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

เปน็ธรรม โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้ ซึง่ธนาคารไดน้ำเสนอ 

รายละเอียดของธุรกรรมดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการ

เงินของธนาคารทุกไตรมาส รวมถึงในรายงานประจำปีด้วย  

ทั้งนี้ ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญของการสนับสนุนจาก 

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ว่ามีส่วนทำให้ธนาคารสามารถสร้าง

ความสำเร็จได้ในระยะยาว ธนาคารจึงมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มี

ส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

 • ด้านผู้ถือหุ้น 

  คณะกรรมการธนาคารถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้    

ผู้บริหาร และพนักงานทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความ

สำนึกในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติ   

เพื่อทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการตัดสินใจว่า 

การดำเนินการใดๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึง

ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ ่และรายยอ่ย  

  นอกจากนี ้ ผูถ้อืหุน้ยงัสามารถใชส้ทิธใินการดแูลรกัษา 

ผลประโยชน์ของตนด้วยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ 

และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ต่างๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการธนาคารและกำหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงิน ปันผล 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในที่ประชุม   

ผู้ถือหุ้น โดยธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็น

จริงถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้  

 • ด้านลูกค้า 

  ธนาคารดูแลและให้ความสำคัญกับความต้องการ 

ของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเสมอ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ธนาคาร

จะใส่ใจในรายละเอียด และพร้อมรับฟังทุกปัญหาอย่างใกล้ชิด 

เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีในระยะยาว ไว้ใจได้และพร้อม  

เคียงข้างลูกค้า ให้การสนับสนุนตามศักยภาพในการแข่งขัน

ของลูกค้าเพื่อสู่ความสำเร็จ ดังนั้น ธนาคารจึงมีการพัฒนา

ระบบงานเครือข่ายสาขา และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้มีความรวดเร็ว    

ยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด  

ตลอดจนธนาคารยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มี

ความพร้อมและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจและ

ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งพร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้าน

การเงินและการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

แก่ลูกค้าทุกๆ คน  

  ในกรณีที่ ลู กค้ ามีข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับบริการ 

สอบถามข้อมูลหรือต้องการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการ 

ปฏิบัติงานที่มิชอบ โดยลูกค้าสามารถที่จะส่งข้อความผ่าน

มาทางเว็บไซต์ธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) หรือติดต่อ   

ไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (โทรศัพท์ 0-2680-3333)       

เพื่อร้องเรียนได้ทันที ทั้งนี้ ธนาคารให้ความสำคัญอย่างยิ่ง  

ต่อคำแนะนำ คำร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริต  

หรือการดำเนินการที่ไม่โปร่งใส ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้ 

แก่ธนาคาร โดยธนาคารมีกระบวนการที่จะรักษาความลับของ      

ผู้ส่งข้อมูล ความคิดเห็น หรือแจ้งเบาะแสมายังธนาคาร 

 • ด้านพนักงาน 

  ธนาคารเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่ง    

ถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่า จึงได้มีการพัฒนาระบบการ   

บริหารงาน บุคคลทั้งในแง่การบริหาร และพัฒนาบุคลากร

อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้อยู่ในระดับ

มาตรฐานเมื่อเทียบกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในธุรกิจและเป็นกำลัง

สำคัญในการพัฒนาให้ธนาคารมีความเป็นสถาบันการเงิน   

ชั้นนำที่สามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ธนาคารกำหนดนโยบาย     

การฝึกอบรมและพัฒนา และตั้งแต่ปี 2554 ธนาคารได้จัดตั้ง

ทีม Care เพื่อพัฒนาบุคลากรผ่าน Care program โดย    

สายบริหารทรัพยากรบุคคลอีกด้วย  

  ธนาคารได้กำหนดนโยบายด้านผลตอบแทน โดย   

จัดให้มีการบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารและ  

พนักงานที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียงและแข่งขันกับบริษัท

ชั้นนำทั่วไปได้มีการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานไว้อย่าง

ชัดเจน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ 

ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา     

ทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้า       

ในอาชีพ 

  สำหรับนโยบายด้านสวัสดิการ ธนาคารจัดให้มี

สวัสดิการสำหรับพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ     

พนักงาน กองทุนประกันสังคม การประกันสุขภาพกลุ่ม     

การประกนัชวีติกลุม่ การประกนัอบุตัเิหตกุลุม่ การตรวจสขุภาพ 



080 รายงานประจำปี 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน

ประจำปี ห้องพยาบาลของธนาคาร ห้อง Mother Corner 

(ห้องสำหรับพนักงานที่เป็นมารดาในการเก็บน้ำนมให้บุตร) 

ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี 

(Kiatnakin Responsibility Scholarships) สำหรับบุตรของ

พนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงาน       

ในโอกาสต่างๆ เป็นต้น 

  นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสำคัญยิ่งในการกำกับ

ดูแลกิจการตามหลัก “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดย คำนึง 

ถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรม นำมาซึ่ง 

วัฒนธรรมและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร หรือธุรกิจโดยรวม 

ธนาคารจึงกำหนดเป็นแนวการปฏิบัติ “จริยธรรมทางวิชาชีพ” 

(Code of Ethics) และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” (Code of 

Conduct) และประกาศให้พนักงานทุกคน ทั้งระดับบังคับ

บัญชา และระดับใต้บังคับบัญชา ยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานภายใต้บรรทัดฐานเดียวกัน โดยพนักงานสามารถ

เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและสามารถนำไปใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

  ธนาคารยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติกรณีพบ

ข้อผิดพลาดหรือปัญหาในการทำงาน และกรณีรับของขวัญ 

การบริการ หรือผลประโยชน์ต่างๆ จากบุคคลภายนอก เพื่อให้

เกิดความชัดเจนและเข้าใจการปฏิบัติที่ตรงกัน เป็นการช่วย

ป้องกัน/แก้ไข ความเสียหายหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ในการทำงานหรือการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิด

ความโปร่งใส และบรรยากาศที่ดีในการทำงานด้วย อันแสดง

ถึงการมีจริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่  

  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารได้กำหนดระเบียบ

วิธีการปฏิบัติเรื่อง “มาตรการประหยัดพลังงานของธนาคาร” 

ตั้งแต่ปี 2549 และดำเนินโครงการ Save Energy @ 

Kiatnakin Bank ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่า

พนักงานมีการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเป็นการปลูก 

จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานและขยายผล 

สู่ครอบครัวของพนักงาน นอกจากนี้ ธนาคารจัดอบรมการ  

คัดแยกขยะในสำนักงานและที่อยู่อาศัย โดยวิทยากรผู้

เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงานจิตอาสาที่ทำหน้าที่ทูตพลังงาน  

KK แม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นแกนนำ

ในการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร 

  ในส่วนของการบริหารจัดการสำนักงาน ธนาคารได้

ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟจำนวน 6,213 หลอด ในสำนักงาน

ที่อาคารเค ทาวเวอร์ เป็นหลอดผอมประหยัดพลังงาน ซึ่ง

สามารถประหยัดค่าไฟในพื้นที่นี้ลงได้ร้อยละ 3.7 สำหรับ 

สาขาทั่วประเทศนั้น สายเครือข่ายการขายและบริการร่วมกับ

สายปฏิบัติการได้รณรงค์เชิงรุกให้ทุกสาขาใช้พลังงานไฟฟ้า 

น้ำประปาและโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

  ธนาคารยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล

กับรถยนต์ทุกคันของธนาคาร (293 คัน) เพื่อเปลี่ยนมาใช้ 

แก็สโซฮอล 91 ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก สามารถลดการ

ปล่อยแก็สพิษสู่ชั้นบรรยากาศและช่วยประหยัดค่าน้ำมันลงได้

ร้อยละ 4 - 5 ต่อปี 

  ธนาคารดำเนินมาตรการควบคุมการใช้ทรัพยากรโดย

เลือกอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ 

ที่สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร เช่น    

การเลอืกใชโ้ถสขุภณัฑป์ระหยดันำ้ การใชร้ะบบควบคมุการเปดิ 

ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้ พัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์

ต่างๆ ร่วมกับคู่ค้าให้มีการคัดสรรเฉพาะวัสดุที่ได้รับตรา

สัญลักษณ์ Green Label หรือพิสูจน์ได้ว่ามีกระบวนการผลิตที่

สร้างมลพิษต่ำ รวมทั้งส่งเสริมให้สาขาทุกแห่งร่วมโครงการ 

“KK Clean & Green” เพื่อรักษามาตรฐานการบริหารจัดการ

ด้านสภาพแวดล้อมและความสะอาด และสาขาสีเขียว 

  ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานได้ริ เริ่มโครงการ     

เพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ โครงการ 1 เดือน 1 คน 1 ต้น: 

มอบสวนสวยเพือ่นอ้งโรงเรยีนจารศุรบำรงุ ในจงัหวดัปทมุธาน,ี 

ร่วมสนับสนุนโครงการ “คุณ….ช่วยได้ เพียงหยุดใช้รถ    

เดือนละวัน เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร” จัดโดยกระทรวง

คมนาคม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ จส.100, โครงการ KK 

กล้าใหม่ ร้อยดวงใจปลูกป่าชายเลน, โครงการ KK ปรับโฉม

โรงเรียนใหม่ มอบรอยยิ้มสดใสให้น้องทุกวัน เป็นต้น 

  นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ธนาคาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความ

ปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน และเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า 

นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกัน

ภัยในอาคารสำนักงาน รวมทั้งธนาคารได้ประกาศเรื่อง     

“แนวการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและกรณีพบเหตุการณ์    

ผิดปกติ” เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่ออาคารสถานที่และ   

ต่อพนักงานทุกคน และมี “ระเบียบวิธีการปฏิบัติ เรื่อง ระบบ

ความปลอดภัยสำนักงาน” 

  ธนาคารยังมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ

บรรยากาศในการทำงานที่ดี และปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง   

เท่าเทียม เป็นธรรม ด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และ

สิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน ตลอดจนมุ่งส่งเสริมและ

พัฒนาให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้เพื่อ   

เพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงานมากยิ่งขึ้น  

  ธนาคารกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัย 

ด้านกายภาพ สถานที่ และสภาวะแวดล้อมเทคโนโลยี       

สารสนเทศ เพื่อรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ สถานที่ 

สภาวะแวดล้อมของทรัพย์สินสารสนเทศ และโครงสร้าง     

พื้นฐาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ป้องกันการเสียหาย หรือ   

การถูกเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งดูแลให้   
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พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยเรื่องการ

ป้องกันสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา และประกาศเป็น      

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ

ลิขสิทธิ์ ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ  

  ธนาคารไดจ้ดัเตรยีมชอ่งทางสำหรบัรบัฟงัความคดิเหน็ 

จากพนักงานในการร้องเรียนปัญหาการทำงาน การบริหารงาน

และการแจ้งเบาะแสการทำงานที่มิชอบผ่านทางชอ่งทางต่างๆ 

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

สามารถส่งข้อมูลไปที่สายตรวจสอบภายในของธนาคาร หรือ

สายบริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรง นอกจากนั้น ธนาคารยัง

จัดให้มีกระบวนการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต

หรือการดำเนินการใดที่ไม่โปร่งใสซึ่งจะสร้างความเสียหายให้

กับธนาคาร 

 •	ด้านเจ้าหนี้ 

  ธนาคารยึดถือแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไข

ข้อตกลงที่ได้ทำไว้อย่างเคร่งครัดด้วยธนาคารตระหนักถึง

คุณูปการสำคัญที่ธนาคารได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างดีจาก 

เจ้าหนี้และผู้ฝากเงินในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา 

 •	ด้านคู่ค้า  

  ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าเสมอมา 

เนื่องจากความสำเร็จของธนาคารส่วนหนึ่งมาจากการได้รับ

การสนับสนุนจากคู่ค้า ซึ่งธนาคารยึดมั่นในแนวปฏิบัติตาม

สัญญาที่มีกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และอยู่บนพื้นฐานที่มุ่ง  

ความสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกัน โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา 

ธนาคารไม่มีข้อพิพาทในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่ค้าแต่อย่างใด  

 •	สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม 

  ธนาคารมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บนหลักการที่ว่า การดำเนินความ    

รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นมากกว่า

การนำกำไรมาดำเนินกิจกรรมต่างๆ แต่ต้องนำทรัพย์สินที่มีอยู่

มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับสังคม สิ่งสำคัญอีกประการคือ

แนวทางการดำเนินธุรกิจของเราต้องมีความรับผิดชอบต่อ 

สังคม โดยหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบเชิงลบให้มากที่สุด 

เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของธนาคารว่า “ธนาคารเพื่อความ

สำเร็จของลูกค้า และประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม” 

  ธนาคารได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม จากงาน SET Awards 2012     

ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสาร 

การเงินธนาคาร และรางวัล “บริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นของ

เอเชีย ประจำปี 2555” โดยวารสาร Corporate Governance 

Asia ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำด้านธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย และได้

รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 องค์กรเอกชนนำร่องโครงการ    

“การพัฒนาพนักงานจิตอาสา สู่การพัฒนาองค์กรและสังคม  

อย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับสถาบันคีนัน   

แหง่เอเชยี เพือ่สรา้งวฒันธรรมจติอาสาใหเ้กดิขึน้อยา่งเขม้แขง็ 

และต่อเนื่อง โดยแสดงออกผ่านพฤติกรรมของพนักงานและ

โครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ  

  ธนาคารให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการ

ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพิ่มระดับ

ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ (CSR In Process) อาทิ  

การลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการ 5 ส.   

การลดเวลาการตรวจสอบพื้นที่ไกล การลดระยะเวลาปิดบัญชี

เช่าซื้อรถยนต์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการบริการ การนำ

ความเชี่ยวชาญด้านการเงินของบุคลากรมาถ่ายทอดในรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทางการเงินให้กับ

ลูกค้า พนักงาน เยาวชน และชุมชนรอบข้าง เป็นต้น      

ขณะเดียวกัน ธนาคารมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากร    

บุคคลของประเทศภายใต้โครงการ “พัฒนาคน พัฒนาชาติ  

กับเกียรตินาคิน” ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 3 ด้าน คือ ส่งเสริม      

การศึกษา พัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม และ    

บรรเทาทุกข์และสาธารณกุศลต่างๆ และได้จัดตั้งมูลนิธิ

ธนาคารเกียรตินาคินซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กร

สาธารณประโยชน์ ในปี 2555 เพื่อสนับสนุนงานด้าน   

สาธารณกุศลอื่นๆ ด้วย 

  ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียนกับคณะกรรมการ   

อิสระ: ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ธนาคารจัดให้มีช่องทาง    

ให้ผู้มีส่วน ได้ เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนต่อ      

คณะกรรมการอิสระได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร 

(www.kiatnakin.co.th) 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ธนาคารให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความ  

ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งรายงาน 

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป เช่น งบการเงิน แบบแสดง

รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี 

(แบบ 56-2) รวมทั้งข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น 

ของธนาคาร จึงได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ

ธนาคารที่เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้

รับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และเวบ็ไซต ์ ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) พร้อมทั้งมี

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ให้บริการข้อมูล

ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น 

นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยผู้ถือหุ้นหรือบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารองค์กรได้ที่  

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

โทรศัพท์  0-2841-5925  

โทรสาร  0-2841-5529 

อีเมล์ : investor_relations@kiatnakin.co.th 

เว็บไซต์ : www.kiatnakin.co.th 
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ที่อยู่ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

เลขที่ 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชั้น 31 

ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ธนาคารได้ดำเนินเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญผ่าน  

ช่องทางต่างๆ และผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้      

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่กลางไตรมาส 2 ปี 2555 จนกระทั่งการ   

รวมกิจการกับ บมจ. ทุนภัทร เป็นผลสำเร็จในวันที่ 11 

กันยายน 2555 ธนาคารได้งดการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุน 

เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการรวมกิจการ 

ทั้งนี้ ในปี 2555 ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร รวมถึง       

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ      

นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในโอกาสต่างๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากนี้ ผู้บริหารของธนาคารตระหนักถึงความ

สำคัญของงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการ

ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย        

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนได้มีการ

พัฒนากิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการ

สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเวลาให้กับนักลงทุนทั้งใน  

และต่างประเทศ และสนับสนุนให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เข้าร่วม

กิจกรรมของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 

ประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติ และสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างบริษัทจดทะเบียน 

  ธนาคารยังได้จัดให้คณะกรรมการแสดงความ     

รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของ       

ผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี 2555 นี้ และคณะกรรมการ  

ยังดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ รายละเอียดของนโยบายผลตอบแทน จำนวนครั้ง

ของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม     

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการเปิดเผย

ผลตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งแสดงไว้ใน

ตารางผลตอบแทนของกรรมการแล้ว 

  

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 • โครงสร้างกรรมการ

  ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการธนาคาร

มจีำนวน 15 คน ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร 3 คน 

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 คน กรรมการอิสระ 6 คน 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้

แต่งตั้งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารขึ้นเป็นประธานกรรมการ

ของธนาคาร มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคล

เดียวกัน ทำให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย 

การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่าง

ชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้ 

  ประธานกรรมการ 

  รับผิดชอบต่อคณะกรรมการของธนาคารในการ

ดำเนินการให้กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ มีผลในทางปฏิบัติ 

และผลกัดนัใหผ้ลการดำเนนิงานบรรลเุปา้หมายทีค่ณะกรรมการ 

ธนาคารกำหนดไว้ โดยกำกับดูแลให้มีจรรยาบรรณและ    

ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและจัดให้มีระบบการควบคุม

ภายในที่มีประสิทธิผล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและรักษาภาพลักษณ์    

ของธนาคารให้เป็นที่เชื่อถือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  กำกับดูแลองค์กรให้เป็นไปตามทิศทาง วิสัยทัศน์  

พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ที่กำหนด สร้างให้การดำเนินการของ

องค์กรทุกๆ ด้านมีการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีการบริหาร

จดัการตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ี โดยจดัใหม้นีโยบาย วธิปีฏบิตั ิ 

หลักเกณฑ์ และระบบควบคุมให้การดำเนินงานขององค์กร    

มีความโปร่งใส จรรยาบรรณ และมีความชัดเจน ตลอดจน    

มีระบบควบคุมภายใน การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ  

การบริหารความเสี่ยงที่พอเพียง เป็นไปตามกฎหมายและ     

กฎระเบียบของทางการ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่      

ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ   

ต่อสังคมที่ดีขององค์กร 

  กรรมการอิสระ 

  ธนาคารได้กำหนดความหมายคำนิยามกรรมการ

อิสระที่ธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ

สำนักงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้  

  (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสยีงทัง้หมดของธนาคาร บรษิทัใหญ ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้    

ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ    

รายนั้นๆ ด้วย 

  (2) ไม่ เป็นหรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่ วนร่วม 

บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ 

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย    

 

รูปแบบของกิจกรรม จำนวนครั้ง 

1. การเข้าพบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 39 

2. การประชุมทางโทรศัพท์ 10 

3. การประชุมนักวิเคราะห์ 3 

4. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุนในประเทศ 2 

5. การเดนิทางไปพบผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุตา่งประเทศ 4 

6. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 2 
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บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่      

หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้น    

จากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปี        

ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี         

ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ      

ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของธนาคาร 

  (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต       

หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็น     

บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

ของผู้บริหาร  ผู้ถอืหุน้รายใหญ ่ ผูม้อีำนาจควบคมุหรอืบคุคล    

ที่จะได้รับการเสนอ ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

ธนาคารหรอืบรษิทัยอ่ย 

  (4) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบัธนาคาร 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง

การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ    

เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มี   

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

ธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้ ง        

ในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึง

การทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์

หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็น     

หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน    

ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระ      

ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ    

ของธนาคารหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด 

จะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธี

การคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ

กรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่

เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว  

ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ        

ผู้มีอำนาจควบคุม ของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี      

นัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี  

ซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองธนาคาร บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม    

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและ   

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ 

ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจาก

ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  

ผูม้อีำนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและใน

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

  (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น

ตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ หรอืผูถ้อืหุน้ 

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

  (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ

เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี

ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง 

ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง

เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร  

หรือบริษัทย่อย 

  (9) ไมม่ลีักษณะอืน่ใดทีท่ำใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็ 

อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร ภายหลัง 

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ข้อที่ 1-9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดำเนนิกจิการของธนาคาร 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร โดยมี

การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 

  คณะกรรมการชุดย่อย 

  คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชุด

ย่อย 5 คณะ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองโดยเฉพาะใน    

ด้านต่างๆ คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และ 

คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ 

โดยมีรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ

การจัดการแล้ว 

 • บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  

  รายละเอยีดกลา่วไวใ้นหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” แลว้ 

 • จรยิธรรมทางธรุกจิ 

  เพื่อให้เกิดความสุจริต เที่ยงธรรมและเพื่อเป็น

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี ธนาคารจึงได้มีประกาศเกี่ยวกับ

จริยธรรมทางวิชาชีพ รวมถึงข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม

ทางวิชาชีพของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ ธนาคารด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการปฏิบัติต่อธนาคารและผู้มีส่วน
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ได้เสียทุกกลุ่ม โดยธนาคารได้สื่อสารกับพนักงานและติดตาม

การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงการจัด

สัมมนาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร

และพนักงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ     

โดยแนวทางทางจริยธรรมมีรายละเอียด ดังนี้  

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

  มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน

ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อ

ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของ      

ผู้ถือหุ้นโดยรวม บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ 

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหา    

ผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของ

ธนาคาร รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของธนาคารต่อบุคคล

ภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขันของธนาคาร 

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า	 

  นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

และใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ มกีารเปดิเผยขอ้มลู ขา่วสารเกีย่วกบั

สินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อ

เท็จจริง โดยคำนึงถึงประโยชน์สำหรับลูกค้า และเปิดโอกาสให้

ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และดำเนินการ

อย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว 

รวมทั้งรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัดและไม่กำหนด

เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า 

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้	 

  ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่   

ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากมีข้อมูลดังกล่าว

เกิดขึ้น ให้เปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว รวมถึงการปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ 

  มีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งปฏิบัติ      

ตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

และดำเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบและสนับสนุนกิจกรรม

ต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นต่างๆ 

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน  

  จัดให้มีระบบผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเสมอภาค

แก่พนักงาน รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

รวมทั้งจัดให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องการแต่งตั้ง

โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษที่ชัดเจน มีการปฏิบัติโดย

ความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและ

ความเหมาะสมของพนักงาน รวมทั้ง ให้ความสำคัญต่อ     

การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาส    

พนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ บริหารงานโดยหลีกเลี่ยง

การกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ

มั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรืออาจคุกคามและสร้าง

ความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 

  มีการประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขัน  

ที่ดี คือ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า   

ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่พยายามทำลาย    

ชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาใส่ร้าย 

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

  ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากร 

ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วน

สร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกของ

ความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ

อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง 

 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

  คณะกรรมการธนาคารได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิด

รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบาย

และขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์

อักษร โดยกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง งดออกเสียง 

ลงมติในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง

มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

โดยกำหนดราคาและเงือ่นไขเสมอืนทำรายการกบับคุคลภายนอก 

ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการคู่สัญญาไว้ในรายงาน

ประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายให้

กรรมการและผู้บริหารของธนาคารต้องรายงานการมีส่วน     

ได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องภายใน 30 วัน

ทำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดย     

จัดส่งให้แก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทมีหน้าที่   

จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ   

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับ

แต่วันที่ธนาคารได้รับรายงานนั้น และรายงานให้ที่ประชุม     

คณะกรรมการรับทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  

 • ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  

  ธนาคารให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและ

ตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้ในระดบับรหิาร และระดบั 

ปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 

และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่ง

แยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม และผู้อนุมัติออกจากกัน 

เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

และมีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ รายงาน

ทางการเงินของธนาคารที่เปิดเผยต่อสาธารณะจัดทำขึ้นตาม

หลักการและมาตรฐานทางบัญชีที่บังคับใช้ในธุรกิจสถาบัน  

การเงิน ภายใต้การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภายนอก โดย   

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ       
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ผู้สอบบญัชภีายนอกรวม 4 ครัง้ เพือ่รบัทราบผลการตรวจสอบ 

ขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็สำหรบัการตดิตาม ปรบัปรงุแกไ้ข 

มีการสอบทานระบบการควบคุม การเสนอรายงานต่อผู้บริหาร

สายงานที่รับผิดชอบ 

  ธนาคารมีสายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ 

เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่

สำคัญของธนาคารได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมี

ประสทิธภิาพ รวมถงึการตรวจสอบใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย 

และข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับธนาคาร และเพื่อให้สาย     

ตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ 

และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้สาย 

ตรวจสอบภายในรายงานผลตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร 

  นอกจากนี้ เพื่อให้กรรมการทุกคนได้พิจารณา

ทบทวนระบบการควบคุมภายในของธนาคารให้มีความถูกต้อง 

รัดกุม ตามแนวทางที่กำหนด คณะกรรมการธนาคารจึงมี   

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี 

โดยสายตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวม สรุปผล นำเสนอใน

รายงานประจำปี และเปิดเผยต่อสาธารณะ  

  คณะกรรมการตระหนักเสมอว่า การควบคุมภายใน 

เป็นกระบวนการที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของธนาคาร 

ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้      

คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ 

เป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธนาคาร

ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน

แนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ รวมถึงประเพณีที่ถือ

ปฏิบัติในตลาดมาตรฐานในวิชาชีพ บทบัญญัติเกี่ยวกับการกับ

ดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายด้านการปฏิบัติ 

ตามกฎเกณฑโ์ดยผา่นหนว่ยงานกำกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 

รวมทัง้กำหนดใหม้รีะบบการกำกบัดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์

และการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สาย

กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีความเป็นอิสระที่จะกำกับดูแล

ให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์ที่ดีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล    

คณะกรรมการจึงกำหนดให้สายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

รายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการกำกบัการ

ปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละกำกบักจิการและคณะกรรมการ ธนาคาร 

 • นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

  คณะกรรมการธนาคารมีการกำกับดูแลการบริหาร    

ความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

โดยธนาคารมีนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม

ทั้งองค์กรของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมถึงมีการ

ทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่ง 

อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับสัญญาณ

เตอืนภยัลว่งหนา้และรายการผดิปกตทิัง้หลาย โดยคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงมีสายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติตาม

นโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ  

 • การประชุมคณะกรรมการ 

  ธนาคารมีการกำหนดวันประชุมและกำหนดวาระ 

การประชุมประจำเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี และจะแจ้ง

กำหนดวันประชุมและกำหนดวาระการประชุมทั้งปีให้กรรมการ 

ทราบล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป และอาจ

มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ 

โดยเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดประชุมและส่งหนังสือ

เชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบ 

การประชุมไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูล

อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน 

โดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

เลขานุการบริษัทและมีความเป็นอิสระที่จะ เสนอเรื่องเข้าสู่

วาระการประชุมได้ ทั้งนี้ วาระการประชุมจะระบุอย่างชัดเจน

ว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และ

วาระติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ  

  นอกจากนั้น ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาการ

ประชุมไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอรายงาน     

และมากพอ ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบ 

มีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่าน

การรับรองจากคณะกรรมการทุกครั้ง พร้อมให้คณะกรรมการ

และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งในปี 2555 ที่ผ่านมา    

คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมรวม 10 ครั้ง  

  ทั้งนี้ ประธานกรรมการยังสนับสนุนให้ประธาน    

เจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้

ข้อมูลเพิ่มเติมและสร้างความคุ้นเคยกับคณะกรรมการ     

และธนาคารยังเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่

จำเป็นเพิ่มเติมจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานธุรกิจ

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหาร

ระดับสูงท่านอื่นได้ ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้     

ซึ่งรวมถึงการเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้    

มีโอกาสประชุมภายในร่วมกันเอง เพื่อเป็นการอภิปรายปัญหา

เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ  

  โดยในปี 2555 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการ

ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ด้วยจำนวน 1 ครั้ง  

 • การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

  คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้กำหนด และมีส่วนร่วม     

ในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ      

งบประมาณของธนาคาร ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ดำเนินการให้ เป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจ และ       

งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมถ่ายทอดแผนธุรกิจให้แก่    
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ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

ร่วมกัน มีการรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเทียบกับ   

เป้าหมายให้พนักงานทราบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งจัดให้มี

ระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหาร

ความเสี่ยงที่ดี  

  นอกจากนั้น คณะกรรมการธนาคารทั้งหมดยังได้ 

เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ    

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ธนาคารจะมีการชี้แจงถึงขอบเขตหน้าที่ รวมถึงการให้ข้อมูล

พื้นฐานของธนาคารเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้ที่จะดำรง

ตำแหน่งกรรมการธนาคาร  

  คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหาร   

มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีการแบ่งแยก

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการธนาคารกับ

คณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน โดยแสดงรายละเอียดไว้   

ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการแล้ว 

  ในปี 2555 มีกรรมการ 3 คน ได้เข้ารับการอบรมใน

หลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จัดขึ้น ได้แก่ นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ นายบรรยง พงษ์พานิช 

และนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน (ธนาคารได้แสดงรายละเอียด

การอบรมของกรรมการในหมวดประวัติคณะกรรมการ) และ

กรรมการ 2 คน ไดเ้ขา้รบัการสมัมนาเชงิวชิาการ ทีส่มาคมสง่เสรมิ 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดขึ้น ได้แก่ นายเชษฐ์ 

ภทัรากรกลุ และ นายประวทิย ์วรตุบางกรุ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

  - งาน IOD Director Briefing “The Global 

Economy 2012” 

  - Moving Corporate Governance Forward: 

Challenge for Thai Directors 

  - Directors Forum 2/2012 หวัขอ้ Risk Oversight 

VS Risk Management: Whose Role is it? 

 

 • การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ   

   และผู้บริหาร 

  ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับ

ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงมีข้อกำหนดที่ชัดเจน  

เกี่ยวกับการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและ      

ผู้บริหารระดับสูงตามประกาศที่ สนส. 60/2551 ลงวันที่      

3 สิงหาคม 2551 ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร     

ระดับสูงของธนาคารเป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 

หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ    

หลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยพิจารณา

ความเป็นกลุ่มธุรกิจจากอำนาจควบคุมกิจการ โดยธนาคาร    

ได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน  

รวมถึงกรรมการบริหารในรายงานประจำปีหัวข้อคณะกรรมการ

ธนาคารและคณะผู้บริหาร  

 • การปฐมนเิทศกรรมการใหม ่ 

  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ สำนักกรรมการ    

รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ 

ประกอบด้วย รายงานประจำปีเล่มล่าสุด ซึ่งประกอบด้วย  

พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และรายละเอียดการ   

ดำเนินธุรกิจของธนาคารในรอบปี ข้อบังคับและหนังสือ

บริคณห์สนธิของธนาคาร คู่มือสำหรับกรรมการและประกาศ   

ที่เกี่ยวข้อง 

 • วาระการดำรงตำแหนง่ของกรรมการ 

  (1) ธนาคารกำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ 18 ของธนาคาร 

ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งจะมีการให้

กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวน

กรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกใน

จำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสามที่สุด กล่าวคือ การดำรง

ตำแหน่งของกรรมการแต่ละวาระ มีอายุเฉลี่ย 3 ปี  

  (2) วาระการดำรงตำแหนง่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

3 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการกำกับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการกำหนดให้วาระการ

ดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ธนาคาร ทั้งนี้ ผู้บริหารที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการจะมีวาระการดำรง

ตำแหน่ง 3 ปี 

   ในปี 2555 มีกรรมการชุดย่อยที่ครบวาระการ   

ดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน คือ 1) นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 2) รศ.มานพ พงศทัต ประธานกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 3) นายธานินทร์      

จิระสุนทร กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ   

กำกับกิจการ โดยทั้ง 3 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้า   

ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง  

 • การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท  

  ธนาคารได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวพรทิพย ์ ชูพระคุณ   

ทำหนา้ทีเ่ลขานกุารบรษิทัอยา่งเปน็ทางการ เมือ่วนัที ่ 13 มกราคม 

2554 โดยทำหน้าที่ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ ดังนี้  

  - ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย 

ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของธนาคาร ที่คณะกรรมการ  

ต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและ

สม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด

กฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ 

  - จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ ทะเบียน

กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น 

  - เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย

กรรมการหรือผู้บริหาร  
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  - ดำเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกำกบัตลาด

ทนุ ประกาศกำหนด 

 • แผนพฒันาเพือ่ทดแทนตำแหนง่งาน (Succession Plan) 

  คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแล   

ให้ฝ่ายจัดการมีการกำหนดนโยบายการวางแผนผู้สืบทอด

ตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อดำเนินการสรรหาผู้สืบทอด

ตำแหน่งงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป 

รวมถงึประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (CEO) และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

(President) ต่อคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนิน

ธุรกิจของธนาคารมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบาย

และมาตรฐานของสถาบันการเงิน  

  โดยในปี 2555 คณะกรรมการธนาคารและ      

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนธนาคารได้

ทบทวนและพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน

ประจำปี 2556 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)       

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) และผู้บริหารระดับสูง 

รวมทั้งได้กำหนดกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสมในการ

วางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคาร

มรีะบบการสรรหา คดัเลอืก รกัษา และพฒันาขดีความสามารถ 

และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการดำรงตำแหน่งงานที่

มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารและกำหนด    

ให้มีการทบทวนแผนและความก้าวหน้าของแผนเป็นประจำ      

ทุกปี (รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้ใน การวางแผนสืบทอด

ตำแหน่ง)  

  การกำกับดูแลกิจการที่ดี แสดงให้เห็นถึงระบบ   

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้       

ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และช่วย      

ส่งเสริมให้ธนาคารเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน      

อีกทั้งธนาคารยังยึดมั่นที่จะพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการ   

การกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่งๆ ขึน้ไป รวมทัง้ในบางประเดน็   

ทีธ่นาคารยงัไมไ่ดด้ำเนนิการ เชน่ 

 • มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความ  

   เสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมาย  

   ของผู้มีส่วนได้เสีย 

  ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร เช่น ลูกค้า พนักงาน    

เจา้หนี ้ คู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ที่ผ่านมา

ธนาคารยังไม่มีข้อขัดแย้งที่ เป็นการละเมิดผู้มีส่วนได้เสีย     

ดังกล่าวจึงยังไม่ได้มีการกำหนดมาตรการชดเชยใดๆ แต่หาก 

มีการละเมิดเกิดขึ้น ธนาคารต้องมีการชดเชยให้ผู้ถูกละเมิด

ตามที่กฎหมายกำหนด 

 • การรายงานผลการดำเนนิงานของคณะกรรมการทราบ   

   ทุกเดือน กรณีที่ไม่ได้ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน 

  ธนาคารไมไ่ดม้กีารประชมุคณะกรรมการธนาคารทกุเดอืน 

แต่มีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการธนาคาร

ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ยกเว้นในกรณีที่เห็นว่า ในระหว่าง

เดือนการดำเนินงานของธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็น    

นัยสำคัญ  

  อย่างไรก็ตาม แม้คณะกรรมการจะไม่ได้มีการ

ประชุมเป็นประจำทุกเดือน ในปี 2555 คณะกรรมการได้

กำหนดให้มีการจัดประชุมและจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือ

จากกำหนดการประชุมที่ ได้กำหนดไว้ เป็นประจำปีแล้ว      

เพื่อให้คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่าย

จัดการอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้  

  (1) จั ดกิ จกรรมให้ คณะกรรมการธนาคารได้    

พบปะกับคณะกรรมการบริหารจำนวน 7 ครั้ง ในรูปแบบ    

การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ 

ติดตามผลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

อย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธนาคารและ

คณะกรรมการบริหารได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคาร ได้รับทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และ/หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งจะช่วยทำให้กรรมการมีความรู้

ความเข้าใจในธุรกิจของธนาคารอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้การ

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ

พบปะพูดคุยอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะสร้างความคุ้นเคย 

และสัมพันธ์อันดีแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการขอ 

คำแนะนำจากกรรมการได้อย่างเป็นกันเอง และกรรมการ

ธนาคารยังสามารถซักถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อเสนอในที่

ประชุมกับกรรมการบริหารได้อีกด้วย  

  (2) จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริหารแต่ละคน

นำเสนองานที่ตนรับผิดชอบและเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการ

ทำงาน 3 ข้อ พร้อมระบุตัวชี้วัดจำนวน 1 ครั้ง  

 • การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็น  

   รายบุคคล 

  เนือ่งจากการประเมนิผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการ 

เปน็รายบคุคลอาจยงัมคีวามคลาดเคลือ่น ธนาคารจงึประเมนิผล 

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นแบบรายคณะ  

 

  

 

เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ธนาคารกำหนดให้กรรมการ

และผู้บริหารของธนาคารทุกคนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและ/หรือ    

ผู้บริหารธนาคาร ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ของธนาคารที่ตนถือครองอยู่ภายใน 3 วันทำการให้

สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พร้อมกับส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลง (แบบ 59-2)     

ไปยังเลขานุการบริษัทในวันเดียวกัน เพื่อรายงานการ

การใช้ข้อมูลภายใน 
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เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ     

และมีข้อกำหนดเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โดยห้ามกรรมการ

และพนักงานของธนาคารทุกคน อาศัยอำนาจหน้าที่ หรือ

โอกาสในการทำงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ใดๆ อันขัด        

ต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ธนาคารกำหนด 

รวมถึงระเบียบประเพณีในการทำงานหรือผลประโยชน์ของ

ธนาคาร สายตรวจสอบภายในมีการสอบทานการปฏิบัติใน

เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด     

เกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพ ซึ่งหากพบผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระทำ

ความผิดจะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

ธนาคารเพื่อพิจารณาความผิดตามระเบียบของธนาคารต่อไป 
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คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารเกยีรตนิาคนิ จำกดั (มหาชน) 

ประกอบด้วย นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ เป็นประธานกรรมการ

ตรวจสอบ นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล นายประวิทย์ วรุตบางกูร 

และ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน (ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

ธนาคาร ครั้งที่ 8/2555 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 ให้เป็น

กรรมการตรวจสอบ แทน รศ.มานพ พงศทัต) เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ และในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ

ประชุมรวม 14 ครั้ง โดยได้ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่      

ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร สรุปดังนี้  

 

• ในทุกไตรมาสได้ทบทวนรายงานทางการเงินโดยประชุม

พิจารณาร่วมกับผู้บริหารในสายงานการเงินและงบประมาณ 

และผูส้อบบญัชภีายนอกของธนาคารเพือ่พจิารณาขอ้สงัเกตตา่งๆ 

จากการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงิน และมีการประชุม

ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีผู้บริหารที่รับผิดชอบ    

อยู่ด้วย 

 

• สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบความ

ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน   

เพื่อประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน และระบบควบคุมความปลอดภัยในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

รายงานการประเมินระบบควบคุมภายในและดูแลให้มีการ

ทบทวนระบบควบคุมภายในกรณีเรื่องที่มีความเสี่ยงในด้าน

ความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม 

และพิจารณาผลการตรวจสอบการบริหารร่วมกับผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

แผนแม่บทสำหรับการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบภายใน

ประจำปี 2556 

 

• สอบทานการบริหารความเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงกับ

ระบบการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงทั่ว       

ทั้งธนาคาร โดยการสอบทานการบริหารความเสี่ยงผ่าน    

การรายงานของสายบริหารความเสี่ยง และสายตรวจสอบ

ภายใน โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ข้อบ่งชี้ความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตามผล

ความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความ

รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

เสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งถือเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า มีการจัดทำ

แผนการดำเนินการกรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤตให้เหมาะสม   

ตามสถานการณ์ มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยง 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงที่ธนาคารกำหนด และเป็นไปตามแนวทางการ

บริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์   

ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงที่

เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

 

• ทบทวนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และพิจารณา  

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการทำรายการระหว่างกันโดย

ถือหลักความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  

เป็นหลักในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร

และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 

• ทบทวนระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติ งานตาม       

ข้อกำหนดกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ 

ธนาคาร รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยประชุมร่วมกับ

ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดำเนินการให้ถูกต้อง 

 

• พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก  

ในการทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี ในปีที่ผ่านมา และเนื่องจาก        

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีให้ธนาคารครบ 5 ปีแล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ทำการทบทวนคัดเลือก โดย

พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากสำนัก  

สอบบัญชีชั้นนำต่างๆ และได้เสนอแนะรายชื่อผู้สอบบัญชี

ภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกและค่าสอบบัญชีประจำปี 2556   

ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา 

 

ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ   

ตรวจสอบ ได้ทบทวนและพิจารณาการดำเนินงานหลักของ

ธนาคารโดยพิจารณาร่วมกับผู้บริหารของธนาคารที่รับผิดชอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการ
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ตรวจสอบเหน็วา่กระบวนการจดัทำงบการเงนิของธนาคารมรีะบบ 

การควบคมุอยา่งเหมาะสมเพยีงพอ และงบการเงนิของธนาคาได้

จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติอยู่

ในประเทศไทย เชื่อถือได้ ซึ่งได้นำระบบการบริหารความเสี่ยง 

และกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาด้วยแล้ว 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี    

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขที่ 4301 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3427 หรื นายนิติ จึงนิจนิรันดร์     

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3809 แห่งสำนักงาน 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ  สอบบัญชี จำกัด เป็น   

ผู้สอบบญัชขีองธนาคารประจำป ี2556 และได้ใหค้วามเหน็ชอบ 

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อ

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

อนุมัติค่าสอบบัญชีต่อไป 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน

รศ.มานพ พงศทัต 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 

26 ตุลาคม 2549 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายมานพ 

พงศทัต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนด 

ค่าตอบแทน นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล และนายสุรพล  กุลศิริ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  

ค่าตอบแทน ทำใหค้ณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน 

มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คนและ   

อีก 1 คน เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 

12 กันยายน 2555 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับปรุงองค์ประกอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 

   เดิม 

 (1) รศ.มานพ พงศทัต  ประธาน  

 (2) นายสุรพล กุลศิริ  กรรมการ 

 (3) นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล  กรรมการ 

   นางสาวนุจรี ศิษฏศรีวงศ์ เลขานุการ 

 

   ใหม่ 

 (1) รศ.มานพ พงศทัต  ประธาน 

 (2) นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล  กรรมการ 

 (3) นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการ 

 (4) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการ 

 (5) นายสุรพล กุลศิริ  กรรมการ 

  นางสาวนุจรี ศิษฏศรีวงศ์ เลขานุการ 

 

โดยม ีนายมานพ พงศทตั ดำรงตำแหนง่ประธานกรรมการ 

สรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน นายเชษฐ ์ภทัรากรกลุ นายสรุพล 

กุลศิริ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ และนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน 

ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  

ค่าตอบแทน ทำใหค้ณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน 

มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คนและ

อีก 2 คน เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 

ในรอบป ี2555 ทีผ่า่นมา มกีารประชมุ 7 ครัง้ คณะกรรมการ 

ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่มีอย่างเคร่งครัด มีการเสนอชื่อ

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ใน   

คณะกรรมการ ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและ   

องค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของ

คณะกรรมการธนาคารที่ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม 

กำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและ  

ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป 

กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อพิจารณา

ปรบัผลตอบแทนประจำปโีดยคำนงึถงึหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่า

ของส่วนผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณา การจ่าย   

ค่าตอบแทนและแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผย

ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานกำหนด

ค่าตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี 2555 แล้ว 
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คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับ

กิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมี นายเชษฐ์   

ภัทรากรกุล กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการกำกับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ นายประวิทย์   

วรุตบางกูร กรรมการอิสระ นายธานินทร์ จิระสุนทร กรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และนางภัทรพร มิลินทสูต กรรมการบริษัท

ในกลุ่มธุรกิจการเงิน เป็นกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการ

กำกับดูแลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

การเงินให้มีการปฏิบัติงาน ผ่านสายกำกับการปฏิบัติตาม  

กฎเกณฑ์ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อ

บังคับ รวมถึงการกำกับดูแลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

พร้อมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

กำกับฯ ให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบ อย่างสม่ำเสมอ 

 

ในปี 2555 คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

และกำกบักจิการ มกีารประชมุรวม 12 ครัง้ ซีง่มกีารดำเนนิการ 

ที่สำคัญ ดังนี้ 

• ด้านการอนุมัติ/เห็นชอบ 

 • แผนงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี 2556   

    และรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์   

    ประจำปี 2555 ของสายกำกับการปฏิบัติตาม   

    กฎเกณฑ์ของธนาคาร 

 • พิจารณากำหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงจากการไม่  

    ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่ ตามแผนกลยุทธ์ระดับ  

    องค์กร สำหรับปี 2555 - 2559 ที่ธนาคารกำหนด   

 • กำหนดแผนการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ประสานงาน  

    กำกับตามกฎเกณฑ์ ประจำหน่วยงาน (Compliance   

    Coordinator : C-Co) เพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการ  

    บริหารความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ  

    หน่วยงานต่างๆ  

 

รายงานคณะกรรมการ

กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

• ด้านการกำกับดูแล 

 • กำกบัดแูลการปฏบิตังิานของสายกำกบัการปฏบิตัติาม   

    กฎเกณฑ์ ให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแผนงานที่  

    กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 • ตดิตามและใหข้อ้เสนอแนะการดำเนนิการตามความเหน็   

    จากการตรวจสอบกิจการของหน่วยงานทางการ เช่น   

    ธนาคารแหง่ประเทศไทย สำนกังานก.ล.ต. บรษิทัขอ้มลู   

    เครดิตแห่งชาติ จำกัด โดยผ่านสายกำกับการปฏิบัติ  

    ตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามผลตรวจสอบ 

 • รบัทราบรายงานการสอบทานการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์   

    ของหน่วยงานต่างๆ ในธนาคารที่นำเสนอโดย   

    สายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็นประจำ   

    ทุกเดือน พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและ   

    ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของ  

    ธนาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางการ และเกณฑ์  

    ภายในกำหนด 

• ด้านการกำกับกิจการ 

 • อนุมัติกำหนดช่วงเวลาเปิดรับเรื่องการให้ผู้ถือหุ้น   

    ส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อ  

    บุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า  

    ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 3 เดอืน กอ่นวนัสิน้รอบปบีญัชี 

 

จากการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับฯ ที่ได้ให้

ความสำคัญในการกำกับและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการ

และเกณฑ์ธนาคาร แม้ว่าในปี 2555 กลุ่มธุรกิจการเงินของ

ธนาคารมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วม

กิจการของธนาคารกับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) การ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการก็สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ได้ตามแผนงานที่กำหนด ผลจากการดำเนินการ

ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้ธนาคารได้รับรางวัลกำกับ

กิจการที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
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• รางวัลบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นของเอเชียประจำปี 

2555 โดยวารสาร Corporate Governance Asia  

• การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 

2555 ระดับดีเลิศ 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6   

โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสำนักคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

• รางวลั SET Award of Honor ดา้นการรายงานบรรษทัภบิาล  

ต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2553-2555) และรางวัลบริษัทจดทะเบียน

ดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม “ดเีดน่” จากพธิมีอบรางวลั SET 

Awards 2012 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

วารสารการเงินธนาคาร  

• รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ เชิดชูเกียรติผู้ เสียภาษีที่ดี     

และถูกต้อง สมควรแก่การยกย่อง เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับ    

บุคคลทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการทั่วประเทศในปี 2554 โดย   

กรมสรรพากร 

 

ธนาคารเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจด้วยการยึดถือหลัก

ธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นเครื่องมือ เพื่อ

เพิ่มมูลค่า สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึง ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ

ธนาคาร ซึง่ธนาคารพรอ้มจะยดึถอืปฏบิตัอิยา่งตอ่เนือ่งตลอดไป 

นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล 

ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

และกำกับกิจการ 
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* บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด ถือหุ้นโดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน ร้อยละ 12.5 และนายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน ร้อยละ 25.6 ซึ่งถือหุ้นในธนาคาร  
 ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 1.9 ตามลำดับ  

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น  ร้อยละ 

1. CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH 71,618,397  8.6 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 54,993,648  6.6 

3. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน 34,782,761  4.2 

4. บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด* 34,750,804  4.2 

5. CHASE NOMINEES LIMITED 42 31,927,000  3.9 

6. นางวรรณสมร วรรณเมธี 31,785,003  3.8 

7. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 30,527,243  3.7 

8. CHASE NOMINEES LIMITED 30 22,466,422  2.7 

9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 21,355,031  2.6 

10. HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C 21,330,374  2.6 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 355,536,683 42.9 

ผู้ถือหุ้นอื่น 473,247,276 57.1 

ยอดรวมทุนชำระแล้ว	 828,783,959 100.0 

แบ่งตามสัญชาติผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น  ร้อยละ 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 507,728,593 61.3 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 321,055,366 38.7 

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของธนาคาร ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 กันยายน 2555 เพื่อกำหนด   

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล มีดังนี้ 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
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การบรหิารงานธนาคารมกีารแบง่โครงสรา้งกรรมการธนาคาร 

เป็น 6 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ประกอบด้วย คณะกรรมการสินเชื่อและทรัพย์รอขาย // คณะกรรมการพัฒนาระบบงานและ  
 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจธนาคารพาณิชย์ // คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจธนาคาร  
 พาณชิย ์ // คณะอนกุรรมการสนิเชือ่ // คณะอนกุรรมการธรุกจิธนาคารรายยอ่ย // คณะอนกุรรมการ   
 ทรัพย์รอขาย // คณะอนุกรรมการจัดการทรัพย์สิน // คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (Non-IT) //   
 คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) // คณะอนุกรรมการประเมินราคา  
 ทรัพย์สิน 
2. ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณภาพสินทรัพย์  
3. ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงธุรกิจตลาดทุน // คณะกรรมการบริหารทรัพยากร  
 บุคคลธุรกิจตลาดทุน  
4. รวม บล.เกียรตินาคิน 
5. รวม บลจ.เกียรตินาคิน 

คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการ

สรรหาและกำหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง
(2) 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

กำกับการปฎิบัติ 

ตามกฎเกณฑ์และ 

กำกับกิจการ 

สายบริหาร 

ความเสี่ยง 

สายตรวจสอบ 

ภายใน 

สายกำกับการ 

ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ 

คณะกรรมการ 

บริหารสินทรัพย์

และหนี้สิน 

คณะกรรมการ 

สินเชื่อรายใหญ่ 

และทรัพย์รอขาย

รายใหญ่ 

คณะกรรมการ 

การลงทุน 

ประธานเจ้าหน้าที่ 

บริหาร 

คณะกรรมการ 

พัฒนาระบบและ

เทคโนโลยี 

สารสนเทศกลุ่ม 

คณะกรรมการ 

บริหารทรัพยากร 

บุคคลกลุ่ม 

OFFICE PMO 

สายกลยุทธ์ สำนักกรรมการและสื่อสารองค์กร 

ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประธานธุรกิจตลาดทุน 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการ 

อำนวยการ 

ธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์ 

คณะกรรมการ 

ด้านปฎิบัติการ 

ชุดอื่นๆ
(1) 

คณะกรรมการ 

อำนวยการ 

ธุรกิจลูกค้า

บุคคล 

คณะกรรมการ 

อำนวยการ 

ธุรกิจสถาบัน 

คณะกรรมการ 

ด้านปฎิบัติการ 

ชุดอื่นๆ
(3) 

สายบริหารหนี้ สายธนบดีธนกิจ 
สายการเงิน 

และงบประมาณ 

สายสินเชื่อ 

ธุรกิจ 
สายปฎิบัติการ 

สายธนาคาร 

รายย่อย 

สายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

สายเครือข่าย 

การขายและบริการ 

สายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สายวิจัย สายวานิชธนกิจ 
สายธุรกิจ 

ลูกค้าบุคคล
(4) สายการลงทุน 

สายธุรกิจ 

หลักทรัพย์ 

จัดการกองทุน
(5) 

สายตลาด

ตราสารหนี้ 

โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร รายละเอียดของ

คณะกรรมการแต่ละชุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้ 

โครงสร้างการจัดการ 
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• คณะกรรมการธนาคาร

ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารมี

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของ

ธนาคารให้มีความมั่นคง มีผลตอบแทนที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทาง       

ผลประโยชน์ โดยมีขอบเขตอำนาจและหน้าที่ ดังนี้  

 (1) กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพ

รวมของธนาคารรวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทาง

การดำเนินงานของธนาคารที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 

และกำกับควบคุมดูแลฝ่ายจัดการโดยผ่านคณะกรรมการ

บริหารให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติ 

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อระวังรักษา       

ผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น รวมถึงกำหนดและ

อนุมัตินโยบายต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานทางการ   

ที่กำกับดูแลกำหนด 

 (2) จัดให้มีบทบัญญัติ เกี่ ยวกับจรรยาบรรณทาง   

ธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้มีอำนาจ       

ในการจัดการและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน

องค์กร 

 (3) กำกบัดแูลใหค้ณะกรรมการยอ่ยชดุอืน่ๆ ดำเนนิการ 

ให้ฝ่ายจัดการกำหนดและจัดทำระบบการกำกับดูแลกิจการ

ธนาคารที่จำเป็นทั้งตามที่กฎหมายกำหนดและที่จำเป็นตาม

ลักษณะของการประกอบการ พิจารณาอนุมัติระบบการกำกับ

ดูแล ตลอดจนติดตามประสิทธิผลของระบบกำกับดูแลเพื่อให้

คำแนะนำในการปรับปรุง 

 (4) ดูแลใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของธนาคาร 

มีการกำหนดนโยบายกระบวนการ และการควบคุมทางด้าน

การบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้อง

ครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ การตลาดและการ

ลงทุน สภาพคล่อง การปฏิบัติการ ชื่อเสียง กฎหมาย และ

กลยุทธ์ ทั้งนี้คณะกรรมการต้องทำหน้าที่อนุมัตินโยบาย     

ดังกล่าว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติงานจริงและนโยบาย

ในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ 

 (5) ดำเนินการให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

 (6) จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการและ/หรือ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยให้ความสำคัญ

ต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของ

ธนาคารด้วย 

 (7) พิ จ ารณาแต่ งตั้ ง และกำหนดบทบาทหน้ าที่     

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสมของธนาคาร 

เพื่อช่วยดูแลการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด    

เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น  

 (8) ดูแลให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องที่สำคัญของ

ธนาคารต่อคณะกรรมการ และมีกระบวนการในการจัดส่ง

ข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะ  

ทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ได้อย่างสมบูรณ์ 

 (9) ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจำปีที่

ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการสอบทานของ   

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว     

เพื่อขอการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรับทราบความเห็น

จากผู้สอบบัญชี (Management Letter) พร้อมความเห็นจาก

คณะกรรมการบริหาร 

 (10) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของ      

ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป 

 (11) ดูแลให้ธนาคารกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้   

สินเชื่อและการลงทุนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร  

(12)  พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ายจัดการ 

โดยผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในการกำหนดอำนาจใน

การอนมุตัวิงเงนิสนิเชือ่ ลงทนุ กอ่ภาระผกูพนั หรอืทำธรุกรรม 

ที่มลีกัษณะคลา้ยการใหส้นิเชือ่ รวมทัง้การจดัซือ้ และคา่ใชจ้า่ย 

เพื่อการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ของธนาคารภายใต้กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง 

(13)  กำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย

ที่สุดกึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี 

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเห็น

ทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ

ของธนาคารได้ด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือน

ครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมาก

ของกรรมการที่เข้าประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่มีสิทธิ

ออกเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น    

15 คน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่เป็น        

ผู้บริหาร 3 คน กรรมการที่ ไม่ ได้ เป็นผู้บริหาร 6 คน        

และเลขานุการบริษัทจำนวน 1 คน ดังนี้  

 1. นายสุพล วัธนเวคิน 

 	 ประธานกรรมการ	/	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

 2. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล 

  รองประธานกรรมการ	/	กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ปน็ผูบ้รหิาร 

 3. นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ 

  กรรมการอิสระ 

 4. รศ.มานพ พงศทัต 

  กรรมการอิสระ 

 5. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล 

  กรรมการอิสระ 
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 6. นายประวิทย์ วรุตบางกูร 

  กรรมการอิสระ 

 7. ดร. อนุมงคล ศิริเวทิน        

  กรรมการอิสระ 

 8. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์    

  กรรมการอิสระ 

 9. นายธานินทร์ จิระสุนทร 

  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

 10. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ 

  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

11. นายสุรพล กุลศิริ* 

  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

 12. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน* 

  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

 13. นายบรรยง พงษ์พานิช* 

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 14. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์* 

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 15. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน* 

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

  นางสาวพรทิพย์ ชูพระคุณ 

  เลขานุการบริษัท 

หมายเหตุ	* เป็นกรรมการมีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร  

 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

มีองค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขตอำนาจและหน้าที่ 

ดังนี้ 

 (1) สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่าง

ถูกต้องและเพียงพอ 

 (2) สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน 

(Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ    

เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า   

หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 (3) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ

เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และ   

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ

ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย   

ปีละ 1 ครั้ง  

 (4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร รายการที่

เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้เป็นไปตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า

รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

ธนาคาร  

 (5) กำหนดหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจน 

การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มี 

นัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้

อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ได้รับอนุมัติจาก   

คณะกรรมการ และต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงาน

ประจำปีของธนาคาร  

 (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิด

เผยไว้ในรายงานประจำปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ

ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

  (ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เปน็ที ่  

    เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร 

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ  

    ควบคุมภายในของธนาคาร 

  (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย     

    ว่ าด้ วยหลั กทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์         

    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย  

    ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร 

  (ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง  

    ทางผลประโยชน์ 

  (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   

    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ  

    แต่ละท่าน 

  (ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการ   

    ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม  

    กฎบัตร (Charter) 

  (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป  

    ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ     

    รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ   

    ธนาคาร 

 (7) รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อดำเนินการปรับปรุง

แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในกรณี

ที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ

การกระทำ ดังต่อไปนี้ 

  (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  (ข) การทจุรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่ง   

    ที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 

  (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

    กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด  

    ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น  
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    ที่เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของธนาคารและหลกัทรพัย ์  

    และกฎหมายอื่นๆ หากคณะกรรมการหรือ      

    ผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข  

    ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ  

    กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง      

    เปิดเผยการกระทำดังกล่าวไว้ ในรายงาน   

    ประจำป ี และรายงานตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย   

    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  

    ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง  

    ประเทศไทย 

 (8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบ 

และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขต

ของอำนาจและหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอำนาจ 

ในการว่าจ้าง หรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงาน

ตรวจสอบ และสอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาว่าเหมาะสม  

 (9) เมื่อมีความจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ 

ฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูล     

ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้  

 (10) ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงของธนาคาร 

 (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือน

ครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนกรรมการทั้งหมด มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของ

กรรมการที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ

ธนาคารมีประธานกรรมการและกรรมการทุกคนเป็นกรรมการ

อิสระ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระทัง้หมด 

จำนวน 4 คน ดังนี้ 

 1. นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ   

 2. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล 

  กรรมการ 

 3. นายประวิทย์ วรุตบางกูร 

  กรรมการ 

 4. ดร. อนุมงคล ศิริเวทิน    

  กรรมการ 

  ดร. ณรงค์ ปรีดานันท์ 

  เลขานุการ 

    

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปฏบิตังิานตามหนา้ทีท่ีค่ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ม ี

องคป์ระกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอำนาจและหนา้ที ่ดงันี้ 

 (1) กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ

สรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคาร     

ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล    

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการ

ชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

โดยตรงจากคณะกรรมการธนาคารและผู้มีอำนาจในการจัดการ

ของธนาคาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร  

 (2) ดู แล ให้ คณะกรรมการธนาคารมี ขนาดและ       

องค์ประกอบ ที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยน

ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ ยนแปลงไปโดย       

คณะกรรมการธนาคารจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

 (3) เปิดเผย นโยบายการสรรหา และรายละเอียดของ 

กระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของธนาคาร  

 (4) ดูแลให้กรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการได้รับ

ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดย

กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ 

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น  

 (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 

ที่ให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานธุรกิจ

หรือเทียบเท่า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และกำหนด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ ให้แก่      

ผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ตำแหน่งระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่ม 

 (6) กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า  

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการ

พิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการธนาคาร และ

กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ 

ตำแหน่งระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเป็น

แนวทางในการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากร

บุคคลกลุ่ม เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยคำนึงถึง

หน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงความ

สำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ประกอบการพิจารณาในการประเมินผล 

 (7) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน 

และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทำ

รายงานการกำหนดคา่ตอบแทน และความเหน็ของคณะกรรมการ 

กำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี 
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 (8) กำกับดูแลให้มีการวางแผนและดำเนินการสรรหา  

ผู้สืบทอดตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้น

ไปต่อคณะกรรมการธนาคาร 

 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการ

ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และ

มติที่ประชุม ใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม 

องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 

5 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ที่เหลือเป็น

กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คน 

ดังนี้  

 1. รศ.มานพ พงศทัต 

  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน* 

 2. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล 

  กรรมการ* 

 3. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ 

  กรรมการ* 

 4. นายสุรพล กุลศิริ 

  กรรมการ 

 5. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน 

  กรรมการ 

  นางสาวนุจรี ศิษฏศรีวงศ์ 

  เลขานุการ 

หมายเหตุ * เป็นกรรมการอิสระ 

 

• คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับ  

  กิจการ 

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอำนาจและหน้าที่ 

ดังนี้ 

 (1) กำกับดูแลให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจการเงินมีการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับมาตรฐานแนวปฏิบัติ

ที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ รวมถึงประเพณีที่ถือปฏิบัติ      

ในตลาด มาตรฐานในวิชาชีพ บทบัญญัติเกี่ยวกับการกับดูแล  

ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายด้านการปฏิบัติตาม   

กฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยผ่านหน่วยงานกำกับ 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

 (2) กำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม   

กฎเกณฑ์ (Compliance) และการกำกับดูแลกิจการ (Good 

Governance) ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ 

 (3) อนุมัติแผนงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ประจำปี (Annual Compliance Plan) ของหน่วยงานกำกับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และติดตามการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีการดำเนินการ

ตามแผนงานประจำปี เป็นไปอย่างครบถ้วนและบรรลุผลที่

กำหนดไว้ 

 (4) พิจารณาใหค้วามเหน็ตอ่รายงานการกำกบัการปฏบิตัิ 

ตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) เพื่อ

รายงาน ให้คณะกรรมการธนาคารทราบ ก่อนนำส่งหน่วยงาน

ทางการที่กำกับดูแลภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 (5) พจิารณากำหนดขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีำหรบัคณะกรรมการ 

ธนาคารหรอืคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถงึผูบ้รหิารและพนกังาน 

บทบัญญัติ เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

 (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง  

โยกย้ายและประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานการกำกับ     

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  

คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับ

กิจการมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง องค์ประชุม

ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมด และมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้า

ประชุม  

องคป์ระกอบคณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการจำนวน 

4 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้  

 1. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล 

  ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ	 

	 	 	 กำกับกิจการ*  

 2. นายประวิทย์ วรุตบางกูร 

  กรรมการ* 

 3. นายธานินทร์ จิระสุนทร 

  กรรมการ 

 4. นางภัทรพร มิลินทสูต 

  กรรมการ 

  นายพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ 

  เลขานุการ 

หมายเหตุ * เป็นกรรมการอิสระ 

 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอำนาจและหน้าที่

ดังนี้ 

 (1) กำหนดนโยบายเพื่ อ เสนอต่อคณะกรรมการ

ธนาคารเพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง      

โดยรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่ง     

ต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น  

ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้าน

สภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มี   

ผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน เป็นต้น  
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 (2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงของธนาคาร ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และ

กำกับดูแลปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึง

กำหนดหลักเกณฑ์ในการกันสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้น 

 (3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการ

บริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ 

และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด 

 (4) รายงานผลการปฏิบัติ งานต่อคณะกรรมการ

ธนาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ เกิดการปรับปรุงแก้ไข       

ให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง 

ที่กำหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ    

คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ 

(Compliance & Governance Committee) เพื่อทราบใน     

สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ    

หลักเกณฑ์บริหารความเสี่ยงที่กำหนด 

 (5) พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/

หรือเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ การก่อภาระผูกพัน และการทำ

ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ที่สอดคล้องกับกรอบ

การบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและทางการกำหนด รวมทั้ง

การพิจารณากลั่นกรองนโยบายการให้สินเชื่อ เพื่อขออนุมัติ 

ต่อคณะกรรมการธนาคารต่อไป 

 (6) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและ 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

ธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย  

3 เดือนครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุม ใช้เสียง

ข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 คน ดังนี้  

 1. นายสุพล วัธนเวคิน 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 2. นายบรรยง พงษ์พานิช 

  กรรมการ 

 3. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ 

  กรรมการ 

 4. นายชวลิต จินดาวณิค 

  กรรมการ 

 5. นายประชา ชำนาญกิจโกศล 

  กรรมการ 

 6. ดร. อัญญา ขันธวิทย์    

  กรรมการ 

  ดร. พบพนิต ภุมราพันธุ์ 

  เลขานุการ 

 

• คณะกรรมการบริหาร 

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอำนาจและหน้าที่ 

ดังนี้ 

 (1) นำเสนอทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ใน     

ภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน    

เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร 

 (2) พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนการดำเนินงาน

ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินตามที่ประธาน  

เจ้าหน้าที่บริหารเสนอเพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร 

กำกับควบคุมดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  

 (3) จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้มีอำนาจ      

ในการจัดการและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเพื่อนำเสนอต่อ     

คณะกรรมการธนาคาร 

 (4) พิจารณาอนมุตัริะเบยีบการทำงานและการปฏบิตังิาน 

ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน 

 (5) ติดตามการดำเนินกิจการของธนาคารและบริษัท 

ในกลุ่มธุรกิจการเงินตามที่ธนาคารกำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินกิจการตามกฎหมายและ

นโยบายที่วางไว้ 

 (6) กำหนดโครงสร้างองค์กรของธนาคารและบริษัท  

ในกลุ่มธุรกิจการเงินรวมถึงมอบหมายเรื่องต่างๆ ในการ 

ดำเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน       

ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

เพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร 

 (7) กำกับดูแลการปฏิบัติงานและกำหนดอำนาจหน้าที่

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และ     

ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาอนุมัติงานเฉพาะด้าน 

แทนคณะกรรมการบริหารตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 

 (8) พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ สินเชื่อปรับโครงสร้างหนี้ 

การขายสินทรัพย์รอการขายรายใหญ่ และกำหนดราคา   

ทรัพย์สินที่จะซื้อจากการขายทอดตลาดและใช้สิทธิคัดค้าน 

ตามวงเงินที่กำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายและการดำเนินการ   

เกี่ยวกับคดีความของลูกหนี้ 

คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อย 1 เดือน 

ครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจำนวนกรรมการทัง้หมด และมตทิีป่ระชมุ ใชเ้สยีงขา้งมาก 

ของกรรมการที่เข้าประชุม หากเสียงไม่เอกฉันท์ให้กรรมการที่

เข้าประชุมมีสิทธิเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อ

พิจารณา โดยหากมีผู้ใช้สิทธิ ให้ถือว่าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารได้มีมติให้เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา 
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กรณีใช้มติเวียน กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในเอกสารของ

มตินั้น โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 

5 คน โดยนายสุพล วัธนเวคิน เป็นที่ปรึกษา ดังนี้  

 1. นายบรรยง พงษ์พานิช 

  ประธานกรรมการบริหาร 

 2. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ 

  กรรมการ 

 3. นายกฤติยา วีรบุรุษ 

  กรรมการ 

 4. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน 

  กรรมการ 

 5. นายประชา ชำนาญกิจโกศล 

  กรรมการ 

  นายชวลิต จินดาวณิค 

  เลขานุการ 

  นางภัทรพร มิลินทสูต 

  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

• คณะกรรมการและอนุกรรมการ 

ในป ี 2555 คณะกรรมการธนาคารไดพ้จิารณาทบทวนและ 

มีมติอนุมัติให้มีคณะกรรมการและอนุกรรมการคณะต่างๆ  

ภายใตก้ารกำกบัดแูลของคณะกรรมการบรหิารจำนวน 16 คณะ 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 1 คณะ ดังนี้  

 1. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 

 2. คณะกรรมการสนิเชือ่รายใหญแ่ละทรพัยร์อขายรายใหญ่ 

 3. คณะกรรมการการลงทุน 

 4. คณะกรรมการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยี  

   สารสนเทศกลุ่ม 

 5. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่ม 

 6. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจธนาคาร  

   พาณิชย์ 

 7. คณะกรรมการอำนวยการธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

 8. คณะกรรมการสินเชื่อและทรัพย์รอขาย 

 9. คณะกรรมการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยี  

   สารสนเทศธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

 10. คณะอนุกรรมการธุรกิจธนาคารรายย่อย 

 11. คณะอนุกรรมการสินเชื่อ 

 12. คณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน  

 13. คณะอนุกรรมการทรัพย์รอขาย 

 14. คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (Non-IT) 

 15. คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานเทคโนโลยี  

   สารสนเทศ 

 16. คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณภาพสินทรัพย์/1 

 17. คณะอนุกรรมการจัดการทรัพย์สิน  

หมายเหตุ - /1 อยูภ่ายใตก้ารกำกบัดแูลของคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง  

  

และคณะกรรมการภายใต้การกำกับดูแลของประธานธุรกิจ

ตลาดทุนและกรรมการผู้จัดการใหญ่อีก 4 คณะ ได้แก่ 

 1. คณะกรรมการอำนวยการธุรกิจลูกค้าบุคคล 

 2. คณะกรรมการอำนวยการธุรกิจสถาบัน 

 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงธุรกิจตลาดทุน  

 4. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจตลาดทุน  
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รายชื่อกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2555 

 การดำรงตำแหน่ง 

กรรมการระหว่างปี 

 

  

กรรมการ 
ธนาคาร 

รวม 10 ครั้ง 
 

ตรวจสอบ 
รวม 14 ครั้ง 

 

สรรหา 
และกำหนด 
ค่าตอบแทน 
รวม 7 ครั้ง 

 

กำกับการ
ปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์และ
กำกับกิจการ 
รวม 12 ครั้ง 

บริหาร 
ความเสี่ยง 
รวม 13 ครั้ง 

 

บริหาร 
รวม 7 ครั้ง 

 

  1. นายสุพล วัธนเวคิน 10/10 - - - 12/13 7/7 เข้าประชุมคณะกรรมการ 
บริหารในฐานะที่ปรึกษา 

  2. นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ 10/10 13/13/1 - - - -  

  3. รศ. มานพ พงศทัต 10/10 5/6/1 5/5/2 - - - ลาออกจากกรรมการตรวจสอบ 
(12 กันยายน 2555) 

  4. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล 10/10 14/14 7/7 12/12 - -  

  5. นายประวิทย์ วรุตบางกูร 10/10 14/14 - 12/12 - -  

  6. ดร. อนุมงคล ศิริเวทิน 7/7 5/5 - - - - 26 เมษายน 2555 
(แต่งตั้งใหม่) 

  7. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ 6/7 - 1/1 - - - 26 เมษายน 2555 
(แต่งตั้งใหม่) 

  8. นายธานินทร์ จิระสุนทร 10/10 - - 9/9/2 - -  

  9. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ 2/2 - - - - - 12 กันยายน 2555 
(แทนนายประชา ชำนาญกจิโกศล) 

  10. นายสุรพล กุลศิริ 10/10 - 7/7 - - -  

  11. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน 2/2 - 1/1 - - - 12 กันยายน 2555 
(แทนนายกฤติยา วีรบุรุษ) 

  12. นายบรรยง พงษ์พานิช 7/7 - - - 4/4 7/7 26 เมษายน 2555 
(แต่งตั้งใหม่) 

  13. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล 10/10 - - - 11/13 6/7  

  14. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ 2/2 - - - 4/4 6/7 12 กันยายน 2555 
(แทนนางภัทรพร มิลินทสูต) 

  15. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน 10/10 - - - 9/9 7/7  

 กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2555 

  1. นายประชา ชำนาญกิจโกศล 6/7 - - - 12/13 7/7  

  2. นายกฤติยา วีรบุรุษ 3/4 - - - - 6/7  

  3. นางภัทรพร มิลินทสูต 3/4 - - - - -  

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2555

หมายเหตุ /1 นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ และ รศ.มานพ พงศทัต ครบวาระการเป็นกรรมการในเดือนเมษายน 2555 และได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้า  
   ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ  ในเดือนพฤษภาคม 2555 ตามลำดับ 
  /2 รศ.มานพ พงศทัต และ นายธานินทร์ จิระสุนทร ครบวาระการเป็นกรรมการในเดือนเมษายน 2555 และได้รับการแต่งตั้งให้  
   กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ   
   ในเดือนกรกฎาคม 2555 ตามลำดับ 
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• การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารจดัทำแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะเป็นประจำทุกปี อันรวมถึง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า เพื่อให้ทราบว่าระยะเวลา 1 ปี

ที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขต

อำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ

ไม่อย่างไร โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม และสรุปผล  

หัวข้อการประเมินในปี 2555 แบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก 

ประกอบดว้ย 1) ดา้นโครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2) ดา้นบทบาท หนา้ที ่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

3) ด้านการประชุมคณะกรรมการ 4) ด้านการทำหน้าที่     

ของคณะกรรมการ 5) ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 

6) ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

ซึ่งแต่ละหัวข้อหลักประกอบไปด้วยหลายหัวข้อย่อยต่างๆ กัน 

รวมทัง้สิน้ 55 ขอ้ยอ่ย ผลคะแนนการประเมนิโดยรวมอยูใ่นระดบั 

คะแนน 3-4 (จากคะแนนสูงสุด 4) แสดงถึงระดับการเห็นด้วย

ค่อนข้างมากจนถึงการเห็นด้วยอย่างมาก คะแนนเฉลี่ยใน 

ภาพรวมเท่ากับ 3.26 โดยมีสัดส่วนผลการประเมนิตนเองของ

คณะกรรมการธนาคารสรุปตามแต่ละหัวข้อหลักดังแผนในภูมิ

แสดงผลประเมนิตนเองของคณะกรรมการธนาคารประจำป ี2555 

 

 

 

• การคัดเลือกบุคคลที่ธนาคารจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา

คัดเลือก และกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึง

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความจำเป็นขององค์กร โดย 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอ

แนะของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับ

การแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของธนาคารด้วย 

ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

อิสระนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีคุณสมบัติตามนิยาม

กรรมการอิสระของธนาคารด้วย ธนาคารมีกระบวนการสรรหา

บุคคล คือ ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง นำเสนอ

ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และประวัติโดยละเอียด    

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

คุณสมบัติ ความเหมาะสม และผลตอบแทน แล้วนำเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของ

ธนาคารดังต่อไปนี้ 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

3.5

4.0

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

17.9

48.6

36.6

19.5

49.8

31.1

7.1

41.3

50.8

9.3

46.4 45.4

5.7

47.1 47.1

14.5

54.2

31.3

14.1

48.0

38.1

3.13 3.12

3.42 3.36 3.41
3.13

3.26

รอยละ คะแนน
ด
าน

โค
รง

สร
าง

แล
ะค

ุณ
สม

บ
ัต
ิข
อง

ค
ณ

ะก
รร

ม
กา

ร 
(1

0 
ข
อ)

เห็นดวย (2)

ด
าน

บ
ท
บ
าท

 ห
น
าท

ี่แล
ะ

คว
าม

รับ
ผ
ิด
ช
อบ

ข
อง

ค
ณ

ะก
รร

ม
กา

ร 
(1

8 
ข
อ)

ด
าน

กา
รป

ระ
ช
ุม

ค
ณ

ะก
รร

ม
กา

ร 
(9

 ข
อ)

ด
าน

กา
รท

ำห
น
าท

ี่ข
อง

ค
ณ

ะก
รร

ม
กา

ร 
(7

 ข
อ)

ด
าน

คว
าม

สัม
พ
ัน
ธก

ับ

ฝ
าย

จัด
กา

ร 
(5

 ข
อ)

ด
าน

กา
รพ

ัฒ
น
าต

น
เอ

งข
อง

ค
ณ

ะก
รร

ม
กา

รแ
ละ

กา
รพ

ัฒ
น
า

ผ
ูบ
ริห

าร
 (
6 

ข
อ)

ภ
าพ

รว
ม
 (
55

 ข
อ)

เห็นดวยคอนขางมาก (3)

การประเมินเปนรายดาน

เห็นดวยอยางมาก (4)

แผนภูมิแสดงผลประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารประจำปี 2555

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
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• ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด  

ตามข้อ (1) เลือกตั้ งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น 

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย   

เพียงใดไม่ได้ 

• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้    

ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง    

ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่

พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น    

ผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 

• การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม     

  สามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง  

  เป็นกรรมการ

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการ

ประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

และมีแนวทางชัดเจนในการกลั่นกรองระเบียบวาระที่เสนอว่า

เกี่ยวข้องกับกิจการของธนาคาร และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร

อย่างแท้จริง ธนาคารจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า  

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

• เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารซึ่งต้องถือหุ้นอย่างน้อย 

200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว 

หรือหลายรายรวมกันได้ 

• ต้องถือหุ้นในธนาคารตามสัดส่วนข้างต้นต่อเนื่องมา 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวในวันที่

เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

• สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรอง

จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย หรอืบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) 

จำกัด 

 

 

 

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ พิจารณา

จาก 3 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ 

 • คา่ตอบแทนทีธ่นาคารจา่ยใหเ้ปน็รายเดอืน ในขณะที่ 

ดำรงตำแหนง่ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ 

ของธนาคาร 

 • ค่าเบี้ยประชุม คือ ค่าตอบแทนที่ประธานกรรมการ

และกรรมการไดร้บัในการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการชดุตา่งๆ 

ในแต่ละครั้ง จะจ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่เข้าประชุม 

 • ค่าบำเหน็จกรรมการ คือ ค่าตอบแทนที่ธนาคารจ่าย 

ให้กรรมการครั้งเดียวต่อปี จะพิจารณาตามผลประกอบการ

ของธนาคารในแต่ละปี 

 อีกทั้ง ยังมีค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ในกรณีที่

กรรมการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุด

ย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการกำกับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสิน

เชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม

ตามความเหมาะสม รายละเอยีดดงัทีแ่สดงในตารางผลตอบแทน 

กรรมการธนาคารปี 2555  

 ธนาคารได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับ

กรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวน โดยค่าตอบแทน

กรรมการอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และอยู่ใน

อัตราที่สามารถดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่

ธนาคารต้องการ รวมทั้งเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขต

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณานำเสนอจำนวนค่าตอบแทน

ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี  

 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

 สำหรับในปี 2555 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้      

คณะกรรมการบริหารรวม 16 คน (รวมผู้อำนวยการอาวุโส 

ฝ่ายบัญชี) เป็นจำนวนเงินรวม 103.5 ล้านบาท ลักษณะ     

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร จะอยู่ ในรูป        

ค่าตอบแทนที่ เป็นเงินเดือน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ     

และโบนัส ซึ่งแปรผันตามผลการดำเนินงานของธนาคาร 

นอกจากนี้ ธนาคารไม่มีการเสนอเอกสารสิทธิ์ที่จะซื้อหรือขาย

ทรัพย์สินให้กับผู้บริหารระดับสูง  

 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลประธาน      

เจ้าหน้าที่บริหาร และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า เป็นประจำ

ทุกปีและใช้ผลประเมินดังกล่าวพิจารณาให้ผลตอบแทน      

แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า 

โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็น

กรรมการอิสระและเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดในคณะกรรมการ

ธนาคาร ได้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า รับทราบด้วย  

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
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ตารางผลตอบแทนกรรมการธนาคารปี 2555 

/1 ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 
/2 ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 
/3 ลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 
* ค่าบำเหน็จกรรมการจ่ายให้กรรมการที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำในฐานะผู้บริหารของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน 

(หน่วย : บาท) 

ลำดับ รายชื่อ 

คณะ

กรรมการ

ธนาคาร 

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะ

กรรมการ

สรรหาและ

กำหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะ

กรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะ

กรรมการ 

สินเชื่อ 

รายใหญ่ 

และทรัพย์ 

รอขาย 

คณะ

กรรมการ

กำกับการ

ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์

และกำกับ

กิจการ 

ที่ปรึกษา

คณะ

กรรมการ

บริหาร 

ค่าบำเหน็จ 

ปี 2555 

จ่ายปี 2556 

รวมค่า

ตอบแทน 

ทั้งสิ้น  

 

1 นายสพุล วธันเวคนิ 864,000 - - 2,160,000 - - 600,000 909,050 4,533,050 

2 นายพชิยั ดชัณาภริมย์  432,000   336,000   -   -   -   -   -   454,550  1,222,550  

3 รศ.มานพ พงศทตั  432,000   85,000   140,000   -   -   -   -   454,550  1,111,550  

4 นายเชษฐ ์ภทัรากรกลุ  432,000   221,000   119,000   -   -   336,000   -   454,550  1,562,550  

5 นายประวทิย ์วรตุบางกรู  432,000   221,000   -   -   -   204,000   -   454,550  1,311,550  

6 ดร. อนมุงคล ศริเิวทนิ/1   288,000   85,000   -   -   -   -   -   454,550   827,550  

7 นายพงษเ์ทพ ผลอนนัต์/1   288,000   -   17,000   -   181,667   -   -   454,550   941,217  

8 นายธานนิทร ์จริะสนุทร  432,000   -   -   -   -   153,000   -   454,550  1,039,550  

9 นายวรีวฒัน ์ชตุเิชษฐพงศ์/2  130,800   -   -   -   -   -   -   454,550   585,350  

10 นายสรุพล กลุศริิ  432,000   -   119,000   -   600,000   -   -   454,550  1,605,550  

11 นายสวุทิย ์มาไพศาลสนิ/2  130,800   -   -   -    -   -   -   130,800  

12 นายบรรยง พงษพ์านชิ/1  288,000   -   -   -   -   -   -   -   288,000  

13 นายธวชัไชย สทุธกิจิพศิาล  432,000   -   -   -   -   -   -   -   432,000  

14 นายอภนินัท ์เกลยีวปฏนินท์/2  130,800   -   -   -   -   -   -   -   130,800  

15 นางสาวฐตินินัท ์วธันเวคนิ  432,000   -   -   -   -   -   -   -   432,000  

 กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2555 ที่ได้รับค่าตอบแทน มีดังนี้ 

1 นายประชา ชำนาญกจิโกศล/3  324,000   -   -   -   -   -   -   -   324,000  

2 นายกฤตยิา วรีบรุษุ/1 และ /3  180,000   -   -   -   -   -   -   -   180,000  

3 นางภทัรพร มลินิทสตู/1 และ /3  180,000   -   -   -   -   -   -   -   180,000  

 รวม 6,260,400 948,000 395,000 2,160,000 781,667 693,000 600,000 5,000,000 16,838,067 
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• ค่าตอบแทนอื่น

ธนาคารมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้แก่กรรมการ และพนักงาน (ESOP-W2) โดยสามารถ

แสดงจำนวนใบสำคญัแสดงสทิธขิองคณะกรรมการ ดงันี้ 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในธนาคาร และ ESOP-W2 ของคณะกรรมการ

ลำดับ รายชื่อ 

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น) เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น /  

(ลดลง)  

(หุ้น) 

จำนวน ESOP-W2 ที่ถือ 

(หน่วย) 

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น /  

(ลดลง) 

(หน่วย) 
31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 

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

2 นายพิชัย ดัชณาภิรมย์  50,000   75,000   25,000   100,000   75,000  (25,000) 

3 รศ.มานพ พงศทัต -  25,000   25,000   100,000   75,000  (25,000) 

4 นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล  10,000  - (10,000)  100,000   75,000  (25,000) 

5 นายประวิทย์ วรุตบางกูร  280,000   230,000  (50,000)  100,000   75,000  (25,000) 

6 ดร. อนุมงคล ศิริเวทิน/1  -   18,270   18,270  - -  - 

7 นายพงษ์เทพ ผลอนันต์/1  -   38,488   38,488  - - - 

8 นายธานินทร์ จิระสุนทร -  25,000   25,000   100,000   75,000  (25,000) 

9 นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์/2 -  2,329,739   2,329,739  - - - 

10 นายสุรพล กุลศิริ - - -  194,000   194,000  - 

11 นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน/2 -  4,029,406   4,029,406  - - - 

12 นายบรรยง พงษ์พานิช/1 -  2,336,246   2,336,246  - - - 

13 นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล  100,000   100,000  -   1,250,000   1,250,000  - 

14 นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์/2 - - - - - - 

15 นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน 34,782,761 34,782,761 - 750,000 750,000 - 

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2555 มีดังนี้ 

1 นายประชา ชำนาญกิจโกศล/3  -  -  -  750,000   375,000  (375,000) 

2 นายกฤติยา วีรบุรุษ/1 /3 -  172   172  - - - 

3 นางภัทรพร มิลินทสูต/1 /3 - - - - - - 

ESOP-W2 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
/1 ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 
/2 ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 
/3 ลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 
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ตารางการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในธนาคาร และ ESOP-W2 ของผู้บริหาร

ลำดับ รายชื่อ 

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ  

(หุ้น) 

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น /  

(ลดลง)  

(หุ้น) 

จำนวน ESOP-W2 ที่ถือ 

(หน่วย) 

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น /  

(ลดลง) 

(หน่วย) 
31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 

1 นายกฤติยา วีรบุรุษ -  172   172  - - - 

2 นายชวลิต จินดาวณิค -  187,500   187,500   375,000   187,500  (187,500) 

3 นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ - - - - - - 

4 นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา - - - - - - 

5 นางสาวนุจรี ศิษฎศรีวงศ์ -  42,600   42,600   303,000   227,250  (75,750) 

6 นายปฐม อมรเดชาวัฒน์ -  75,000   75,000   375,000   300,000  (75,000) 

7 นายประชา ชำนาญกิจโกศล - - -  750,000   375,000  (375,000) 

8 ดร.พบพนิต ภุมราพันธุ์ - - - - - - 

9 นายมานิตย์ วรรณวานิช - - - - - - 

10 นายศราวุธ จารุจินดา -  97,500   97,500   750,000   525,000  (225,000) 

11 นายสิริ เสนาจักร์ -  78,400   78,400   224,000   112,000  (112,000) 

12 นางสุรีย์ หาญพินิจศักดิ์  10,000  - (10,000)  93,000   46,500  (46,500) 

ESOP-W2 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
ลำดับที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสาย มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 
ลำดับที่ 4 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสาย มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 
ลำดับที่ 8 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสาย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
ลำดับที่ 9 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสาย มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2555 
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ในปี 2555 ธนาคารได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร

ใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้

สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรติ

นาคินภัทร รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นให้รองรับการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มธุรกิจการ

เงินเกียรตินาคินภัทร มีพนักงาน (รวมพนักงาน Outsource) 

จำนวน 3,860 คน แบ่งออกเป็น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ผลตอบแทนพนักงาน 

ธนาคารให้ความสำคัญกับระบบคุณธรรมในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการพิจารณาตอบแทนผลการ

ทำงานของพนักงาน ดังนั้น จึงกำหนดหลักการพื้นฐานว่า  

การจ่ายผลตอบแทนการทำงานแก่พนักงานให้เป็นไปตาม    

ผลการปฏบิตังิานทีแ่ทจ้รงิของพนกังาน (Pay per performance) 

อย่างไรก็ดี ธนาคารตระหนักดีว่า การบริหารผลตอบแทน   

มิได้มีเฉพาะเรื่องการบริหารค่าจ่างและเงินเดือนเท่านั้น      

แต่รวมถึงการกำหนดลักษณะงาน ค่าของงาน การวัดผลการ

ทำงาน ตลอดจนการบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ 

ซึ่งกำหนดให้เป็นผลตอบแทนการทำงาน และการกำหนด

ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่าย หรือการจัดให้พนักงานได้รับ

ผลตอบแทนจากการทำงานดังกล่าวอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

 

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ  

 (1) ส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก  

  (2) เป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัว 

และได้นำเงินกองทุนเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตาม   

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ในนาม 

“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกียรตินาคิน และกองทุนสำรอง   

เลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”    

โดยมีรายละเอียดเงินสะสมและเงินสมทบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

เพือ่เปน็การเพิม่ทางเลอืกนโยบายการลงทนุใหก้บัพนกังาน 

ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน

สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน 

มกราคม และ กรกฎาคม ของทุกปี 

 

• การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ 

เนื่องด้วยธนาคารมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น

กลยุทธ์ด้านบุคลากรจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุ

ผลสำเร็จของกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้ตั้งไว้ โดย   

มุ่งเน้นในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ การพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่     

ความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า ตลอดจนการสร้าง

ขวัญกำลังใจของพนักงาน และการสื่อสารภายในองค์กรอย่าง

ทั่วถึงและรวดเร็ว 

 

• นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล  

 (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

  ธนาคารได้ใช้เทคโนโลยีที่รวดเร็วทันสมัย และใช้

ชอ่งทางทีห่ลากหลายในการเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูของกลุม่เปา้หมาย 

ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ ในการรับสมัครและ     

คดัเลอืกผูส้มคัรงานเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพในภาวะทีม่กีารแขง่ขนั 

ด้านแรงงานคุณภาพสูง มีการพัฒนาทักษะของผู้คัดเลือกและ

กรรมการผู้สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ให้

ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มเครื่องมือ ในการคัดเลือก

บุคลากรให้มากขึ้น เพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติ ทักษะ  

ขีดความสามารถ (Competency-based Selection) ให้ 

เหมาะสมกับตำแหน่งงานและการเติบโตขององค์กร ตลอดจน

ทัศนคติ จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันธุรกิจ

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

 (2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  ธนาคารเห็นความสำคัญและจัดให้มีการดำเนินการ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทักษะและ

ความรู้เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงานและสร้างความ

ประทับใจให้แก่ลูกค้า ดังนี้ 

  2.1) การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความชำนาญที่

สอดคล้องกับกรอบความสามารถหลักขององค์กร (core 

competencies) กรอบความสามารถหลักตามตำแหน่งงาน 

(functional competencies) และกรอบความสามารถด้าน

ภาวะผู้นำ (leadership competency) สำหรับพนักงาน     

นโยบายด้านบุคลากร จำนวนปีที่ทำงาน อัตราเงินสะสมและ 

อัตราเงินสมทบ (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 5 ปี 5 

ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 10 

กลุ่มธุรกิจการเงิน

เกียรตินาคินภัทร

จำนวนพนักงาน 

(คน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 3,120
บริษัท สำนักกฏหมายเอราวัณ จำกัด 131
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด 276
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

เกียรตินาคิน จำกัด

54

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 21
บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) 257

รวม 3,860
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ทกุระดบัตัง้แตผู่บ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิารระดบักลาง และพนกังาน 

ระดับปฏิบัติการ ผ่านกระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย ไม่ว่า

จะเป็นการอบรมในห้องเรียนโดยวิทยากรภายในที่มีความ

ชำนาญและวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ 

การทำโครงการพิเศษเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน การจัด

ประชุมสัมมนา การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน eLearning และ

ห้องสมุด Link & Learn ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นการพัฒนาที่      

ตรงกับบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและสามารถนำไปใช้ได้จริง     

ในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของธนาคารมี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่าง     

มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการเติบโต     

ของพนักงานควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตขององค์กร 

  2.2) การพัฒนาผ่ านการจั ดการองค์ความรู้ 

(Knowledge Management) ซึ่งแต่ละสายงานจะมีการ

รวบรวม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือประสบการณ์ที่

เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และจัดเก็บเป็นองค์

ความรู้เก็บไว้บนระบบสารสนเทศภายในของธนาคาร เพื่อให้

ง่ายต่อการสืบค้นและ นำไปใช้งานต่อยอดอย่างกว้างขวาง   

จนนำไปสู่การปรับปรุงหรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ในแต่ละสายงาน 

โดยธนาคารได้ส่งเสริมให้มีการจัดประกวดนวัตกรรมและ 

ความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวในงาน KM Day ประจำปี เพื่อนำ

ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

 (3) การประเมินผล (People Assessment) 

  ธนาคารมีการประเมินผลการดำเนินงานของ    

พนักงานประจำปี โดยเน้นการประเมินศักยภาพในการ   

ปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนประเมินพัฒนาการและ

ทักษะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

และนโยบายทีก่ำหนดไว ้ การประเมนิผลการดำเนนิงานดงักลา่ว 

เน้นความโปร่งใส เป็นธรรมต่อพนักงานในทุกระดับ ผ่าน    

การผสมผสานเครื่องมือประเมินผลที่หลากหลาย อาทิ การ

ประเมนิผลตามสายบงัคบับญัชา และการประเมนิผล 360 องศา 

เป็นต้น 

  เป้าหมายสำคัญของธนาคารในการประเมินผลการ  

ดำเนินงานของพนักงาน มิได้จำกัดขอบเขตเพียงการวัดผล

การปฏิบัติงานเท่านั้น แต่มุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือสำหรับการ

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารทรัพยากร

บุคคลอย่างมีบูรณาการด้วย กล่าวคือ การประเมินผลประจำปี

ถกูใชเ้ปน็กลไกสำคญัในการรกัษาระดบัมาตรฐานการปฏบิตังิาน 

และการให้บริการลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างเป็น 

ระบบ ในขณะเดียวกัน ผลการประเมินได้ถูกใช้เป็นข้อมูล

สะท้อนกลับ (Feedback) แก่พนักงานในมิติของการพัฒนา

และยกระดับศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง มิติของโอกาส

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแก่ธนาคารในการคัดกรอง 

และรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับองค์กรผ่าน

มาตรการเชิงรุกต่างๆ  

 

 (4) ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee   

   Compensation and Benefits) 

  ธนาคารพิจารณาผลตอบแทนพนักงานตามผลการ 

ปฏิบัติงานที่แท้จริงของพนักงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง

และเป็นธรรม โดยจำแนกการให้ผลตอบแทนพนักงานเป็น     

3 ประเภท ได้แก่  

  4.1) ผลตอบแทนเป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นผลจากการ

ปฏิบัติงานของพนักงานและตอบแทนโดยตรง เช่น การจ่าย

ตามค่าของงานที่เพิ่มขึ้น การขึ้นค่าจ้างตามผลการทำงานที่ดี 

การตอบแทนความทุ่มเทและมีส่วนในความสำเร็จทางธุรกิจ 

และการให้รางวัลในฐานะที่มีผลงานดีเด่น เป็นต้น  

  4.2) ผลตอบแทนที่ เป็นตัวเงินแต่ตอบแทนใน     

ทางอ้อม เช่น การกำหนดระดับความมีอาวุโส การพิจารณาถึง

ความรับผิดชอบด้านสังคม และ สวัสดิการต่างๆ อาทิ กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กองทุนประกันสังคม การประกัน

สุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

การตรวจสขุภาพประจำป ีหอ้งพยาบาลของธนาคาร หอ้ง Mother 

Corner (ห้องสำหรับพนักงานที่เป็นมารดาในการเก็บน้ำนมให้

บุตร) ตลอดจนการให้ทุนการศึกษา Kiatnakin Responsibility 

Scholarships สำหรับบุตรของพนักงาน เป็นต้น  

  4.3) ผลตอบแทนซึ่ งไม่มีค่า เป็นตัวเงิน เช่น     

การ มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ อันจะเปิดโอกาส

ให้พนักงานก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาพนักงานผ่าน

ระบบการฝึกอบรมและระบบอื่นๆ การส่งเสริมให้พนักงาน

พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น เป็นต้น 

 (5) การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 

  ธนาคารยังคงดำเนินงานตามแผนนโยบายทดแทน

ตำแหน่งงานและกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession 

Plan) ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง     

โดย ในปี 2555 ได้เพิ่มเติมการกำหนดตัวผู้สืบทอดตำแหน่ง 

สำหรับตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจธนาคาร 

(critical positions) เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีบุคลากรภายใน 

ที่มีความรู้ความสามารถที่จะรองรับการดำเนินธุรกิจของ

ธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังได้มีการระบุกลุ่ม

บุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (talent/ high potentials) ในแต่ละ

สายงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสามารถพัฒนาให้

เป็นกำลังสำคัญของธนาคารได้ในอนาคต 

 

• งานด้านพัฒนาองค์กร 

 (1) การฝึกอบรม 

  ธนาคารมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานทั่วไป

จนถึงผู้บริหารระดับสูงได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ 

(Skill) และความรู้ความเชี่ยวชาญ (Knowledge) ตลอดจน

ผลักดันการสร้างเสริมทัศนคติ (Attitude) ที่เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานให้ได้ในระดับที่สามารถใส่ใจและไว้ใจได้ อันเป็น 
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แก่นหลักของค่านิยมองค์กร ดังนั้น ในภาพรวมการฝึกอบรม

ของธนาคารจึงเน้นที่การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ

ตามขีดความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) 

ความสามารถหลกัตามตำแหนง่งาน (Functional Competency) 

และภาวะผู้นำ (Leadership Competency) 

  ในปี 2555 ที่ผ่านมา ธนาคารได้จัดหลักสูตร    

การฝึกอบรมสำหรับพนักงานทั่วไปจนถึงหลักสูตรสำหรับ      

ผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรม

ที่จัดขึ้นภายใน อาทิ การจัดสัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การบรรยาย และ Team building โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งได้รับการยอมรับใน    

สายอาชีพอย่างกว้างขวางมาเป็นผู้ถ่ายทอดทักษะ ความรู้ 

และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งรูปแบบของ

การฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกองค์กร เป้าหมาย

เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสเสาะแสวงหาองค์ความ

รู้และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ อันจะนำมาสู่การสร้างคุณค่า

และประโยชน์ให้กับธนาคารต่อไปในอนาคต    

 (2) โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  

  ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝัง   

ค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการสร้าง

บรรยากาศในการทำงานที่ดี โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ 

พนักงานมีความยึดมั่นผูกพัน (Engagement) กับองค์กร 

พร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพด้วยความเต็มใจ    

และอยู่ร่วมงานกับองค์กรเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะเป็นกลไก

สำคญัในการสรา้งเสรมิใหธ้นาคารมคีวามแขง็แกรง่และสามารถ 

แข่งขันได้อย่างมีศักยภาพในระยะยาว  

  ในปี 2554 ธนาคารได้ดำเนินโครงการ Voice to 

KK โดยมีบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล 

(Gallup) มาเป็นผู้ให้คำแนะนำ โครงการนี้เป็นโครงการระยะ

ยาวที่บูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่ายในองค์กร ตั้งแต่      

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไปจนถึงพนักงานในทุกระดับ      

มีเป้าหมาย คือ สร้างเสริมให้พนักงานมีความยึดมั่นและ

ผูกพันกับองค์กรยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ธนาคารได้ดำเนินการ

ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ผ่านช่องทางการ

สื่อสารภายในรูปแบบต่างๆ และผ่านโครงการ Voice to You 

มาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้พนักงานทุกระดับของ

องค์กรยึดมั่นในค่านิยมเดียวกัน อันจะสะท้อนไปสู่พฤติกรรมที่

ดีขององค์กรที่เป็นหนึ่งเดียว  

 

• การสื่อสารภายในองค์กร 

ธนาคารมีระบบการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

สม่ำเสมอ และรวดเร็ว ผ่านสื่อทันสมัยรูปแบบต่างๆ เช่น 

อินทราเน็ต (KK World) การส่งข้อความสั้นถึงพนักงาน   

(KK SMS) การประชุมทางไกล (KK VDO Conference)  

ป้ายประกาศ ของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้    

พนักงานได้รับทราบข่าวสารครบถ้วน ทันเหตุการณ์ทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน 

เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและ

พนักงาน สร้างความร่วมมือในการทำงาน มีบรรยากาศที่ดี   

ในการทำงาน และสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อ

สนับสนุนให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ 
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นโยบาย

การจ่ายเงินปันผล 

ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 

ของกำไรสุทธิ ในแต่ละปีจากงบการเงินรวมของธนาคาร      

โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

และสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อธนาคารมีกำไร   

ที่สมควรจะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ  

ในการประชุมคราวต่อไป 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึง       

ผลประกอบการ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว และ

ระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งครอบคลุม

แผนการทำธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจธนาคารทั้งในภาวะ  

ปกติ และภาวะวิกฤต และผลกระทบทั้ งก่อนและหลัง        

จ่ายเงินปันผลนั้นๆ 

การจ่ายเงินปันผลของธนาคาร จะจ่ายในระดับที่ไม่ทำให้

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในภาวะปกติต่ำกว่า

ระดับเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงในภาวะปกติ ซึ่งกำหนดไว้

ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร     

รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อธนาคารในการทยอยเพิ่มระดับ    

เงินสำรองที่มีต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ เพื่อให้มีระดับ

ทัดเทียมกับค่า เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ไทยในระบบ       

ตามนโยบายการกันเงินสำรองของธนาคาร 
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีคดี

ข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุดที่เป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ

จำนวน 64 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์รวม 9,276 ล้านบาท แบ่ง

ออกเป็น 

• คดีข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น

จำนวน 40 คดี ทุนทรัพย์รวม 275 ล้านบาท  

• คดีข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสูง   

(ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา) จำนวน 24 คดี ทุนทรัพย์รวม 

9,001 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นคดีข้อพิพาทที่กองทุนรวม 

ซึ่งธนาคารเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 99.9 เป็น  

คู่ความ จำนวน 2 คดี ทุนทรัพย์รวม 7,850 ล้านบาท ซึ่ง   

ณ ปัจจุบัน ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องแล้ว 

แต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา  

 ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของธนาคารมีความเห็นว่า การถูก

ฟ้องคดีข้อพิพาทตามที่กล่าวมาทั้งหมด หากพิจารณามูลค่า

ของข้อพิพาททางกฎหมาย ณ สถานะปัจจุบัน ไม่ปรากฏว่ามี

ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับการดำเนินงานของธนาคาร  

 

สำหรับข้อพิพาทกรณีที่กรมบังคับคดีเรียกให้ธนาคารชำระ

ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญาขายทอดตลาดเป็นจำนวน

เท่ากับส่วนต่างของราคาขายทรัพย์หลักประกันในการขายทอด

ตลาดทรัพย์หลักประกันในคดีล้มละลายครั้งแรกกับราคาขาย

ทรัพย์หลักประกันดังกล่าวในการขายทอดตลาดครั้งที่ธนาคาร

เป็นผู้ประมูลได้ จำนวน 583 ล้านบาทนั้น ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2553 ธนาคารได้มีการบันทึกรายการเจ้าหนี้  

กรมบังคับคดี จำนวน 583 ล้านบาทไว้ในงบการเงินแล้ว 

พร้อมกันนี้ธนาคารได้บันทึกส่วนแบ่งที่จะได้รับจากการชำระ

หนี้เข้ากองทรัพย์สินหลักประกันของลูกหนี้ในกรณีดังกล่าว 

โดยการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียก

ร้องจำนวน 278 ล้านบาท และได้สำรองความเสียหายไว้ใน  

งบการเงินของธนาคาร สิ้นปี 2554 เรียบร้อยแล้วด้วย  

ทั้งนี้ สถานะข้อพิพาทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์กับเจ้าหนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามมติของที่

ประชุมเจ้าหนี้ ซึ่งฝ่ายบริหารของธนาคารมีความเห็นว่า มูลค่า

ของข้อพิพาททางกฎหมาย ณ สถานะปัจจุบัน ไม่ปรากฏว่ามี

ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของธนาคาร 

  

 คดีข้อพิพาทของบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในปี 2554 ได้แก่ 

คดีข้อพิพาทที่บล.เกียรตินาคิน เป็นคู่ความถูกฟ้องร้องเรียก  

ค่าเสียหายร่วมกับจำเลยรายอื่นๆ ในคดีทุจริตเป็นจำนวน  

เงิน 223 ล้านบาท ที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้อง   

บล.เกียรตินาคิน แล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 และ

สถานะของคดีพิพาทในปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี

ของศาลอุทธรณ์ ซึ่งฝ่ายบริหารของธนาคารมีความเห็นว่า 

มูลค่าของข้อพิพาททางกฎหมาย ณ สถานะปัจจุบัน ไม่

ปรากฏว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของ

ธนาคารและบริษัทย่อย 

 

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทย่อยไม่มีคดีข้อพิพาทใดๆ เพิ่มเติม 
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รายการระหว่างกัน

ในป ี2554 และป ี2555 ธนาคารมกีารทำรายการระหวา่งกนั 

กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ซึ่งเป็นรายการที่สนับสนุน 

การดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และมีการกำหนดขั้นตอน

การดำเนินการที่ เกี่ยวข้องของการทำรายการ ซึ่งเป็นไป    

ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยรายการระหว่างกันดังกล่าว     

ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้เปิดเผยอยู่

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.34  

 

 

 

ธนาคารให้ความสำคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ การพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารจะพิจารณา

เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก รวมทั้งกำหนด

ให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใด 

จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว 

ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสตามหลัก    

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 

 

 

ในปี 2554 และปี 2555 ธนาคารมีรายการระหว่างกัน 

ดังนี้ 

• รายการสินเชื่อ เงินรับฝาก และภาระผูกพัน  

 เงนิใหส้นิเชือ่ เงนิรบัฝาก และจำนวนเงนิการกอ่ภาระผกูพนั 

แก่กรรมการ ผู้บริหารสำคัญของธนาคาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

และกิจการที่กรรมการ ผู้บริหารสำคัญของธนาคาร และบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่

ชำระแล้วของกิจการ  

 

• รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ 

 รายการบัญชีเพิ่มเติมระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม ซึ่งธนาคารใช้ราคาตลาดในการคิดราคาระหว่างกัน  

โดยเป็นเงื่อนไขปกติของการทำธุรกิจ หรือเป็นไปตามสัญญา 

ที่ตกลงกันไว้  

 

มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนมุตักิารทำรายการระหวา่งกนั 

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมรายการระหว่างกันของธนาคารและบริษัทย่อย พิจารณาได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องรายการกับบุคคลและ  
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายเหตุที่ 7.32 ของงบการเงินประจำปี 2554 และหมายเหตุที่ 7.34 ของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่             
    31 ธันวาคม 2555 

ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ปี 2554 ปี 2555 

บรษิทั โชตธินวฒัน ์จำกดั กิจการที่ผู้บริหารและบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องถือหุ้น/มีอำนาจ

ควบคมุหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล 

อยา่งเปน็สาระสำคญั โดยถอื

หุ้นในบริษัท โชติธนวัฒน ์

จำกดั รอ้ยละ 99.96 

ธนาคารเชา่พืน้ทีจ่ากบรษิทั 

โชติธนวัฒน์ จำกัด เพื่อ

ใช้เป็นสถานที่จัดเก็บรถ

ยึดและใช้ เป็นสถานที่

ประมูลรถยึด  

8.9 8.9 

 

ธนาคารจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ

สำหรับพื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่จอด

และประมูลรถยึดของธนาคาร    

ทีม่คีวามตอ่เนือ่งมาตัง้แตป่ ี2547 

โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการมี 

เงื่อนไขที่เทียบเคียงได้กับราคา

ตลาด 

กรรมการ/ผู้บริหาร/

บุคคลที่เกี่ยวข้อง  

กรรมการ ผูบ้รหิาร ของธนาคาร 

และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

- ดอกเบี้ยจ่าย 

- เงินรับฝาก  

- เงินกู้ยืม  

- เงินให้สินเชื่อ 

9.1 

267.4 

42.8 

- 

8.1 

422.9 

28.1 

94.3 

ธนาคารให้บริการสินเชื่อ และ

การรบัฝากเงนิ ตามอตัราดอกเบีย้ 

ปกติในอตัราเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป 

กรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการ ผูบ้รหิาร ของธนาคาร รายไดค้า่นายหนา้ซือ้ขาย 

หลักทรัพย์  

  

1.2 1.9 บล.เกียรตินาคิน ให้บริการ  

นายหน้ าซื้ อขายหลักทรัพย์  

โดยคิดค่านายหน้าในอัตราเดียว

กับลูกค้าทั่วไป 
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ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายสนับสนุนการ       

ทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง      

ผลประโยชน์ แต่หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นก็จะเป็น

รายการธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ่งเป็นรายการที่มีราคาหรือ

เงื่อนไขไม่แตกต่างจากที่ธนาคารทำกับบุคคลภายนอก      

โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีการตรวจสอบรายการระหว่างกัน

เป็นประจำทุกไตรมาสและจะรายงานต่อคณะกรรมการ     

ตรวจสอบทุกครั้งที่มีรายการที่ไม่ปกติ 

 

 

 

 

 

ธนาคารไม่มีนโยบายให้บุคคลซึ่งมีความขัดแย้งถือหุ้น   

ในบริษัทย่อยแทนธนาคาร 

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการถือหุ้นของบริษัท

โดยตรง 
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คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  

เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร และงบการเงินรวม

ของธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงิน    

ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติอยู่ในประเทศไทย 

โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่ เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดี

ที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่าง  

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และปฏิบัติตาม    

ข้อกำหนดของประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย สำนกังาน 

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งบการเงินดังกล่าวได้    

ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจาก     

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและ

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง โปร่งใส่ และ  

เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป 

 

คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบบริหารความ

เสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ

กำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล

รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรง

รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร ตลอดจนป้องกันมิให้เกิด

ความเสี่ยงจากการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลคุณภาพ

ของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการ    

ตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยง

กัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์     

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 

และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว 

 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน 

โดยรวมของธนาคาร มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถ

ให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน

ของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย 

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

(นายสุพล  วัธนเวคิน) 

ประธานกรรมการ 

(นายบรรยง พงษ์พานิช) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของธนาคารเกยีรตนิาคนิ 

จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย   

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะ

ธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ

เฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคาร 

สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย  

การบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอ   

งบการเงนิเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิาร 

พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อ       

งบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า

ได้ปฏิบั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี         

ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูล     

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มา

ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับ    

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง 

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของ

งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการ

ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม

ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน  

โดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบ 

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน       

ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม

ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผล  

ของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้ง   

การประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ  

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

ธนาคารข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารเกียรตินาคิน 

จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของธนาคารเกียรตินาคิน 

จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการ

ดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน      

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

โดยที่มิใช่เป็นการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข ตามที่

กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ธนาคารและ

บรษิทัยอ่ยไดน้ำมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง “ภาษเีงนิได”้ 

มาใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้และได้ทำการปรับปรุงย้อนหลัง

ตัวเลขเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าธนาคารและบริษัทย่อย     

ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาโดยตลอด 

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด(มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554		และวันที่	1	มกราคม	2554	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

หน่วย : พันบาท 

  
 
 
 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2555 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2555 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

ณ วันที่ 
1มกราคม 

2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

สินทรัพย์        

เงินสด  1,392,284 381,614 282,132 1,391,033 380,384 280,882 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7.2 7,525,276 16,081,082 7,912,146 6,204,511 15,566,224 7,496,219 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 7.3 84,536 - 278,853 78,898 - 278,853 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 7.4 37,623,838 26,753,350 12,292,556 27,472,291 26,360,099 11,717,664 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 7.5 - - - 14,737,870 8,734,040 9,159,909 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 7.6 4,726,345 5,291,730 6,699,802 1,642,641 1,741,608 2,528,576 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ  77,746 77,518 78,070 - - - 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 7.7       

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  190,260,441 151,922,307 119,185,135 191,110,441 151,922,307 119,185,135 

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์  606,437 446,249 340,106 - - - 

 ดอกเบี้ยค้างรับ  1,010,596 798,198 586,330 1,008,073 795,848 584,928 

  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ  191,877,474 153,166,754 120,111,571 192,118,514 152,718,155 119,770,063 

 หัก รายได้รอตัดบัญชี  (21,872,843) (16,619,783) (12,212,380) (21,872,843) (16,619,783) (12,212,380) 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7.9 (6,143,902) (5,119,272) (4,233,393) (6,137,503) (5,112,494) (4,226,901) 

 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 7.11 (27,789) (733) (1,651) (27,789) (733) (1,651) 

  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  163,832,940 131,426,966 103,664,147 164,080,379 130,985,145 103,329,131 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 7.12 4,979,625 6,543,304 7,736,299 5,203,186 6,092,369 6,986,973 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 7.13 1,369,832 938,478 901,147 885,803 880,905 864,314 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 7.14.1 325,486 292,432 230,082 279,862 268,556 220,419 

ค่าความนิยม 7.14.2 3,085,290 56,071 - - - - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 7.15 618,666 668,882 1,206,814 594,291 660,229 1,196,175 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  4,818,085 279,192 413,556 - - - 

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี  756,716 33,168 140,780 - - - 

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 7.16 1,796,015 1,171,829 1,270,517 1,360,714 1,000,042 1,086,128 

รวมสินทรัพย์  233,012,680 189,995,616 143,106,901 223,931,479 192,669,601 145,145,243 
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หน่วย : พันบาท 
  

 
 
 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2555 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2555 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ        
เงินรับฝาก 7.17 153,027,238 69,039,581 75,931,269 153,531,709 69,530,884 75,932,389 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7.18 5,468,407 5,220,382 3,201,942 5,612,752 5,248,872 3,326,226 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  374,595 231,839 282,604 374,595 231,839 282,604 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 7.3 7,931 701 42 - 701 42 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 7.19 29,123,336 86,012,821 35,307,852 27,458,975 89,612,821 37,867,852 
ประมาณการหนี้สิน 7.20 327,599 223,676 192,639 214,194 187,238 163,965 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 7.21 163,329 - - - - - 
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี  149,364 90,294 16,135 - - - 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  4,757,450 170,996 475,853 - - - 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย  834,779 872,048 453,762 855,507 892,917 460,908 
เจ้าหนี้อื่น 7.22 1,962,853 1,537,726 1,094,058 1,738,562 1,398,477 1,029,388 
เจ้าหนี้กรมบังคับคดี 7.23 575,380 575,380 575,380 575,380 575,380 575,380 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย  376,285 61,583 745,638 279,815 46,894 698,507 
หนี้สินอื่น 7.24 2,666,576 1,694,365 2,711,829 2,238,304 1,726,227 2,729,529 
 รวมหนี้สิน  199,815,122 165,731,392 120,989,003 192,879,793 169,452,250 123,066,790 
ส่วนของเจ้าของ        
ทุนเรือนหุ้น 7.25       
 ทุนจดทะเบียน        
  หุน้สามญั 852,337,268 หุน้มลูคา่หุน้ละ 10 บาท        
  (31 ธนัวาคม 2554 : 660,328,864 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท)        
  (1 มกราคม 2554 : 696,099,987 หุน้ มลูคา่หุน้ละ10 บาท)  8,523,373 6,603,289 6,961,000 8,523,373 6,603,289 6,961,000 
 ทุนที่ออกและชำระแล้ว        
  หุน้สามญั 832,831,859 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท        
  (31 ธนัวาคม 2554 : 634,328,864 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท)        
  (1 มกราคม 2554 : 565,825,828 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท)  8,328,319 6,343,289 5,658,258 8,328,319 6,343,289 5,658,258 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  9,088,009 3,715,267 3,062,445 9,088,009 3,715,267 3,062,445 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 7.29 1,121,989 1,150,683 1,199,599 295,871 238,798 233,875 
กำไรสะสม        
 จัดสรรแล้ว        
  ทุนสำรองตามกฎหมาย 7.27 782,332 722,846 722,846 782,332 722,846 722,846 
  อื่นๆ  380 380 380 380 380 380 
 ยังไม่ได้จัดสรร  13,577,141 11,952,624 11,233,833 12,556,775 12,196,771 12,400,649 
 รวมส่วนของบริษัทใหญ่  32,898,170 23,885,089 21,877,361 31,051,686 23,217,351 22,078,453 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม  299,388 379,135 240,537 - - - 
 รวมส่วนของเจ้าของ  33,197,558 24,264,224 22,117,898 31,051,686 23,217,351 22,078,453 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  233,012,680 189,995,616 143,106,901 223,931,479 192,669,601 145,145,243 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554		และวันที่	1	มกราคม	2554	

(นายบรรยง พงษ์พานิช) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 (นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์) 

ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	

หน่วย : พันบาท

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
หมายเหตุ

2555 2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

2555 2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

รายได้ดอกเบี้ย 7.38 14,451,703 11,296,385 13,596,824 10,759,946

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 7.39 7,338,953 4,820,659 7,412,225 4,925,997

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 7,112,750 6,475,726 6,184,599 5,833,949

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 2,572,765 1,573,428 1,551,126 1,140,416

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 292,147 154,092 150,271 98,625

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 7.40 2,280,618 1,419,336 1,400,855 1,041,791

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า

 และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 7.41 225,865 (11,640) 15,223 (30,326)

กำไรสุทธิจากเงินลงทุน 7.42 443,304 179,544 219,550 267,299

กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 1,223,813 1,244,851 447,983 714,303

รายได้จากเงินปันผล 22,567 54,943 632,351 50,539

รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ 7.43 208,714 166,901 184,967 147,410

 รวมรายได้จากการดำเนินงาน 11,517,631 9,529,661 9,085,528 8,024,965

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 3,034,642 2,340,283 2,317,426 2,040,513

 ค่าตอบแทนกรรมการ 18,967 13,331 14,964 12,057

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 1,026,197 859,225 886,473 780,667

 ค่าภาษีอากร 288,136 270,843 284,758 269,090

 ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย(โอนกลับ) 85,987 (110,748) 86,345 (79,647)

 อื่นๆ 7.44 1,475,500 1,457,599 1,344,570 1,281,407

 รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ 5,929,429 4,830,533 4,934,536 4,304,087

หนี้สูญหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 7.45 1,554,971 1,277,642 1,566,616 1,287,357

กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 4,033,231 3,421,486 2,584,376 2,433,521

ภาษีเงินได้ 7.46 605,446 1,121,548 444,951 1,089,113

กำไรสุทธิ 3,427,785 2,299,938 2,139,425 1,344,408
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	

หน่วย : พันบาท

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
หมายเหตุ

2555 2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

2555 2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

 ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง (67,273) (67,862) (2,298) (12,289)

 กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 81,446 (16,954) 73,644 (23,321)

 กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

   ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 12,651 (31,487) - (25,936)

 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น 7.47 (40,733) 40,532 (14,273) 40,533

   รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ (13,909) (75,771) 57,073 (21,013)

กำไรเบ็ดเสร็จรวม 3,413,876 2,224,167 2,196,498 1,323,395

การแบ่งปันกำไรสุทธิ

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,391,287 2,272,627 2,139,425 1,344,408

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 36,498 27,311 - -

การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,375,257 2,192,225 2,196,498 1,323,395

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 38,619 31,942 - -

กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 7.32 4.88 3.59 3.08 2.12

 กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 7.32 4.85 3.57 3.06 2.11

(นายบรรยง พงษ์พานิช) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 (นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์) 

ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

2555 2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 4,033,231 3,421,486 2,584,376 2,433,521

รายการปรับกระทบกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

 เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน

  ค่าเสื่อมราคา 349,646 317,320 308,795 299,675

  รายจ่ายตัดบัญชี 110,628 102,179 97,423 95,285

  (ส่วนลด) ส่วนเกินตัดจำหน่ายของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (391,998) 62,903 (393,695) 62,201

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,754,727 1,549,677 1,755,566 1,549,391

  ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 1,724 2,106 1,724 2,106

  (กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง (919) 104,360 9,887 114,361

  กำไรที่ยังไม่เกิดจากการโอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ยืม (6,284) (154,359) (6,284) (154,359)

  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 289,748 4,999 291,218 4,999

  ขาดทุนจากการลดราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (โอนกลับ) (26,336) (375) (156,541) (60,961)

  ขาดทุนจากการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ) 85,988 (110,748) 86,345 (79,647)

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น 3,108 39,364 3,336 38,812

  (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (323,867) (26,454) 69,001 (32,120)

  ขาดทุนจากการจำหน่ายลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ 57,672 - 57,672 -

  กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ (7,199) (7,451) (5,000) (4,738)

  ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์ 14,503 1,422 12,595 1,404

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (7,112,750) (6,475,726) (6,184,599) (5,833,949)

  รายได้เงินปันผล (22,567) (54,943) (632,351) (50,539)

  เงินสดรับดอกเบี้ย 14,183,297 11,147,928 13,324,460 10,615,328

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (7,380,216) (4,402,374) (7,449,635) (4,493,988)

  เงินสดรับเงินปันผล 39,896 51,611 635,716 47,207

  เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (256,011) (1,229,077) (183,932) (1,165,835)

  ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 16,632 (9,553) 26,956 (9,148)

  ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายลดลง (1,685) (119) (1,467) (531)

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 601,390 81,841 343,880 71,950

  เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - (616,428) -

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 6,012,358 4,416,017 3,979,018 3,450,425

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,504,043 (8,110,423) 9,374,624 (8,087,423)

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย (6,501,311) (16,403,229) (532,702) (16,691,747)

  เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 462,983 674,763 50,734 99,231

  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (150,681) 134,364 - -

  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี (446,779) 107,612 - -

  เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ (36,085,413) (30,186,212) (36,639,606) (29,751,055)

  ทรัพย์สินรอการขาย 3,584,394 3,100,620 3,198,141 2,775,633

  สินทรัพย์อื่น (340,149) 16,597 (295,089) (15,975)
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

2555 2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
  เงินรับฝาก 83,987,657 (6,891,688) 84,000,825 (6,401,505)
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 248,025 2,018,440 363,880 1,922,646
  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 142,756 (50,765) 142,756 (50,765)
  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี (416,414) 74,159 - -
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 857,891 (304,857) - -
  เงินกู้ยืมระยะสั้น (56,181,846) 47,259,969 (56,711,846) 45,869,969
  เจ้าหนี้อื่น 406,407 436,119 372,420 366,669
  หนี้สินอื่น 112,436 (1,090,429) 87,268 (1,117,300)
   เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,196,357 (4,798,943) 7,390,423 (7,631,197)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว (602,940) (371,514) (484,155) (371,514)
  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว 515,251 2,637,667 155 2,635,734
  เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนบริษัทย่อย - - (8,900) -
  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - - - (234,000)
  เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย - - 156,638 -
  เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย - - 823,126 451,628
  เงินสดรับจากการรวมกิจการ 1,095,254 (205,973) - -
  เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อซื้อหุ้นเพิ่ม (63,038) - (63,038) -
  เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - 616,428 -
  เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (406,954) (338,077) (348,889) (316,174)
  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 7,547 8,376 5,220 5,662
  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (113,899) (134,662) (105,360) (131,140)
   เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 431,221 1,595,817 591,225 2,040,196

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 190,936 1,337,853 190,936 1,337,853
  เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 18,225,688 8,772,000 21,594,700 16,142,000
  เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ (20,296,700) (5,327,000) (27,036,700) (10,267,000)
  เงินปันผลจ่าย (1,719,935) (1,522,350) (1,719,935) (1,522,350)
  เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (3,884) - - -
  เงินลดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย (84,107) (11,963) - -
   เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (3,688,002) 3,248,540 (6,970,999) 5,690,503

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,939,576 45,414 1,010,649 99,502
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 898,473 853,059 380,384 280,882
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,838,049 898,473 1,391,033 380,384

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	

(นายบรรยง พงษ์พานิช) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 (นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์) 

ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์  

 ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นกิจกรรมหลักผ่านเครือข่ายสาขาใน       

 ประเทศไทย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมบีรษิทัยอ่ยและกองทนุรวม (“บรษิทัยอ่ย”) จำนวน 13 แหง่ และ 11 แหง่ ตามลำดบั ดงันี้ 

  1.1 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 252/6         

   อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ     

   ดำเนินธุรกิจการลงทุนและถือหุ้นบริษัทอื่น บริษัทเข้าเป็นบริษัทย่อยของธนาคารเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 (ดูหมายเหตุข้อ 7.5.1) 

 

  1.2 บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารในอัตราร้อยละ 99.99    

   บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2515 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1   

   ชั้น 6, 8 - 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการด้านธุรกิจ         

   หลักทรัพย์ บริษัทเข้าเป็นบริษัทย่อยของธนาคารเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 (ดูหมายเหตุข้อ 7.5.1) 

 

  1.3 บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 500      

   อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการ       

   ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ 

 

  1.4 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่   

   เลขที่ 942/135 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 4 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลัก       

   เพื่อประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล และตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2555 (ดูหมายเหตุข้อ 7.5.2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ  

   กองทุนเกียรตินาคิน จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)  

 

  1.5 บริษัท สำนักงานกฎหมายเอราวัณ จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 209/1   

   อาคารเคทาวเวอร์ (บี) ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบ  

   ธุรกิจให้บริการและปรึกษาคดี 

 

  1.6 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ  

   กองทุน กสิกรไทย จำกัด เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และ   

   มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทสินเชื่อธุรกิจ  

 

  1.7 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ บริษัทหลักทรัพย์  

   จัดการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั เลขที ่400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 6 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร   

   และมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทสินเชื่อธุรกิจ 

 

  1.8 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ บริษัทหลักทรัพย์  

   จัดการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั เลขที ่400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 6 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร   

   และมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทสินเชื่อพาณิชย์และสินเชื่ออื่น  

 

  1.9 กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ  

   กองทุนรวม วรรณ จำกัด เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และเป็น   

   กองทุนประเภทลงทุนในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง  

 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	
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  1.10 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่พร็อพเพอร์ตี้ 1 จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2544 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่       

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน   

   กรุงเทพมหานคร เป็นกองทุนประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ/หรือสิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 

 

  1.11 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่พร็อพเพอร์ตี้ 3 จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่         

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน   

   กรุงเทพมหานคร เป็นกองทุนประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ/หรือสิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 

 

  1.12 กองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ บริษัทหลักทรัพย์  

   จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร     

   เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ  

  

  1.13 กองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ บริษัทหลักทรัพย์  

   จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร     

   เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ  

 

2. เกณฑ์การเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  2.1 เกณฑ์การนำเสนองบการเงิน 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ได้จัดทำขึ้นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544    

   เรื่องการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยกำหนดรูปแบบ  

   การนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำเสนองบการเงิน” รวมทั้งวิธีการปฏิบัติ นโยบายและ   

   การแสดงรายการตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็น  

   บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 

 

   งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชี 

 

   ธนาคารจัดทำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   และแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

  2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับ  

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้ 

 

    2.2.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 

     มาตรฐานการบัญชี 

     ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ 

     ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

     ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำเนินงาน 

    	 แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

     แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การโอนและรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

    2.2.2 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 

     การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

     ฉบับที่ 4  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

     ฉบับที่ 13  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

 

   ผู้บริหารของธนาคารและบริษัทย่อยคาดว่าจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและบริษัทย่อยมาเริ่มถือปฏิบัติ  

   กับงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ และการนำมาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบ      

   อย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐาน       

   การบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได้” มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (ดูหมายเหตุข้อ 3) 

 



129รายงานประจำปี 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน

  2.3 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม 

   งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของสำนักงานใหญ่และสาขาธนาคารทุกแห่งและบริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 โดยได้ตัด  

    รายการค้าและยอดคงเหลือที่สำคัญระหว่างกันออกแล้ว บริษัทย่อยเหล่านี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยมีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยได้นำนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้โดย        

  ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได้” (ดูหมายเหตุข้อ 4.21) การนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวมาใช้ได้มีการปรับย้อนหลังตัวเลข  

 เปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าธนาคารและบริษัทย่อยได้ถือปฎิบัติมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาโดยตลอด (ดูหมายเหตุข้อ 7.15) โดยมีผลกระทบแสดงได้  

 ดังนี้ 

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น 99.93 -

บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย์ 99.67(1) -

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด ธุรกิจหลักทรัพย์ 99.99 99.99

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำกัด ธุรกิจจัดการกองทุน 99.92(2) 60.00

บริษัทสำนักกฎหมายเอราวัณ 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 99.52 99.50

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3 ธุรกิจลงทุน 98.77 98.77

กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล ธุรกิจลงทุน 95.72 95.72

กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล ธุรกิจลงทุน 94.03 94.03

(1) ถือหุ้นผ่านบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.74 
(2) ถือหุ้นผ่านบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  -  -  -  - 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 668,882 1,206,814 660,229 1,196,175 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 668,882 1,206,814 660,229 1,196,175 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  -  -  -  - 

การลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (59,700) (100,232) (59,699) (100,232) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (59,700) (100,232) (59,699) (100,232) 

กำไรสะสม	-	ยังไม่ได้จัดสรร     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 11,224,043 9,926,788 11,476,843 11,104,242 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 728,581 1,307,045 719,928 1,296,407 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 11,952,624 11,233,833 12,196,771 12,400,649 
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4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

  4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารหมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บซึ่งเป็นไปตาม  

   ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดรวมหมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บของธนาคารและเงินฝาก  

   ธนาคารกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เงินฝากประจำที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีภาระผูกพัน ตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียก   

    และตั๋วเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือน หรือน้อยกว่าของบริษัทย่อย 

 

  4.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

    4.2.1 เกณฑ์การจัดประเภทเงินลงทุน 

     ธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าเป็น 4 ประเภท   

     คือ เงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนที่ถือไว้ จนครบกำหนด เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทเป็นไปตามเป้าหมาย  

     การลงทุนที่ฝ่ายบริหารต้องการเมื่อได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น ฝ่ายบริหารกำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่  

     ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นปกติอย่างสม่ำเสมอ เงินลงทุนที่ได้มาเพื่อเป้าหมายหลักในการหากำไรจากการเปลี่ยนแปลง  

     ราคาในช่วงเวลาสั้นถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนที่มีระยะเวลาครบกำหนดซึ่งผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความ  

     สามารถถือไว้จนครบกำหนดถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยที่ไม่ระบุช่วงเวลาที่จะถือไว้  

     และอาจขายเมื่อต้องการเสริมสภาพคล่องหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุน  

     ในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป 

 

    4.2.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย  

     ธนาคารและบริษัทย่อยแสดงเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม  

     ของตราสารหนี้ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคำนวณโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่   

     ในงบแสดงฐานะการเงินหากไม่มีการซื้อขาย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารและบริษัทย่อยจะใช้ราคาหรืออัตรา           

     ผลตอบแทนที่ทำการซื้อขายครั้งสุดท้ายของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก่อนวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมของ  

     ตราสารหนี้ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย ธนาคารและบริษัทย่อยจะคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงปรับด้วย  

     อัตราความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตราสารหนี้นั้น มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนคำนวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่ประกาศโดย   

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณโดยใช้มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   

     (NAV) ซึ่งประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมนั้น 

 

     การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า รับรู้เป็นรายการกำไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นใน          

     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3,496,063 2,886,274 2,191,090 1,927,371

การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้ 68,278 586,336 51,665 582,963

กำไรสุทธิหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3,427,785 2,299,938 2,139,425 1,344,408

การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น

กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4.98 4.52 3.15 3.04

ลดลง (0.10) (0.93) (0.07) (0.92)

กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4.88 3.59 3.08 2.12

กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด

กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4.95 4.50 3.13 3.03

ลดลง (0.10) (0.93) (0.07) (0.92)

กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4.85 3.57 3.06 2.11
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     การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจะแสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

     อื่นจนกว่าจะจำหน่ายหลักทรัพย์ไป ซึ่งจะบันทึกผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวในกำไร (ขาดทุน) สุทธิจาก  

     เงินลงทุน  

 

    4.2.3 เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนด  

     ธนาคารและบริษัทย่อยแสดงเงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนดในงบแสดงฐานะการเงินด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ย  

     ที่แท้จริง 

 

    4.2.4 เงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพย์  

     ธนาคารและบรษิทัยอ่ยแสดงเงนิลงทนุทัว่ไปในหลกัทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยราคาทนุปรบัลดดว้ยคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุ 

 

    4.2.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

     เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคารตามวิธีราคาทุน 

 

     บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่ธนาคารมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด       

     หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทย่อยดังกล่าวได้ถูกนำมารวมในการจัดทำ         

     งบการเงินรวม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ธนาคารมีอำนาจในการควบคุม จนถึงวันที่อำนาจในการควบคุมสิ้นสุดลง ธนาคารและบริษัทย่อย  

     ใช้วิธีซื้อสำหรับการบันทึกการได้มาซึ่งบริษัทย่อย ต้นทุนการได้มาซึ่งบริษัทย่อยวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ส่งมอบให้  

     ในการได้มา มูลค่าของหุ้นที่ออกให้หรือหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบ ณ วันที่ได้มา และยังรวมถึงต้นทุนที่สัมพันธ์โดยตรงกับการได้มานั้น   

     รายการและยอดคงเหลือระหว่างธนาคารและบริษัทย่อย ตลอดจนกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว      

     เว้นแต่รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งธนาคารและบริษัทย่อยจะไม่สามารถได้รับคืนต้นทุนที่เสียไป นโยบายการบัญชีที่สำคัญ  

     ของบริษัทย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่ธนาคารถือปฏิบัติ ในการจัดทำงบการเงินรวมข้อมูลเกี่ยวกับ  

     ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 

     รายชื่อของบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 และข้อ 2.3 

 

    4.2.6 การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

     ธนาคารและบริษัทย่อยจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้นอาจมีการ  

     ด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในหลักทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้น  

     บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที 

 

    4.2.7 กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

     ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับ  

     จากการจำหน่ายเงินลงทุนกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นรายการกำไรหรือรายการขาดทุนจากการขาย   

     หลักทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

     เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่าย จะคำนวณโดยการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากจำนวน  

     เงินลงทุนทั้งหมดที่ลงทุนหรือถือไว 

 

  4.3 การวัดค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 

   เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง เป็นเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเช่าซื้อทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ซึ่งสิทธิ  

    เรียกร้องเหล่านี้ไม่มีข้อมูลราคาตลาดซื้อขายคล่อง ดังนั้น เงินลงทุนดังกล่าวจึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่า  

   ยุติธรรมคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน 

 

   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของและจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

   เมื่อธนาคารได้จำหน่ายเงินลงทุนนั้น 

 

   ธนาคารและบริษัทย่อยจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องนั้นมีการด้อยค่าเกิดขึ้น   

   โดยจะปรับลดราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกใน  

   งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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   สำหรับธนาคาร เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือทำข้อตกลงใหม่ในการชำระหนี้โดยมีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้   

   จะถูกโอนเป็นเงินให้กู้ยืมโดยเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 67/2551 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของ  

   สถาบันการเงิน ธนาคารใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม   

   ณ วันนั้น เป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีสำหรับกรณีที่มีกำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง      

   เป็นเงินให้สินเชื่อ ธนาคารจะคำนึงถึงความแน่นอนที่จะได้รับเงินสดในอนาคต 

 

  4.4 การวัดค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

   เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อยซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เงินลงทุน   

   เหล่านี้ไม่มีข้อมูลราคาตลาดซื้อขายคล่อง ดังนั้นเงินลงทุนดังกล่าวจึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมแล้วแต่  

   ราคาใดจะต่ำกว่า โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาประเมินที่ต้องประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระหรือตีราคาโดยผู้ประเมินภายในของ  

   ธนาคาร ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยและปรับลดราคาประเมินตามระยะเวลาการถือครอง 

 

  4.5 เงินให้สินเชื่อ 

    เงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงินต้น ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่อ       

    ที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ 

 

   ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้  

   ทางการเงนิทีย่งัไมถ่อืเปน็รายได ้ซึง่แสดงสทุธจิากคา่นายหนา้จา่ยลว่งหนา้และคา่ใชจ้า่ยทางตรงทีเ่กดิขึน้เมือ่เริม่แรกจากการใหเ้ชา่ซือ้รอตดับญัชี 

 

   ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า         

   โดยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกันและลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อ  

   หลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประนอมหนี้หรือ  

   ผ่อนชำระ และสำหรับลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดแสดงไว้ภายใต้รายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

  4.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

   ธนาคารถือปฏิบัติในการจัดชั้นหนี้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้สินเชื่อ ตามข้อกำหนดของประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   

   ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 และตามการประเมินผลของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากยอดเงินให้สินเชื่อที่คงค้างอยู่        

   ณ วันสิ้นงวด การจัดชั้นหนี้พิจารณาจากระยะเวลาที่ค้างชำระและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ส่วนมูลค่าหลักประกันที่ใช้ขึ้นอยู่กับ  

   ประเภทของหลักประกัน ธนาคารจัดชั้นเงินให้สินเชื่อทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นในอัตราที่กำหนด  

   สำหรับแต่ละประเภท การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ำ      

   ตามอัตราร้อยละที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้นำมูลค่าหลักประกันมาใช้ในการคำนวณเงินสำรองด้วย ส่วนหนี้จัดชั้นต่ำกว่า  

   มาตรฐาน จัดชั้นสงสัยและจัดชั้นสงสัยจะสูญ คำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 สำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้คงค้าง        

   ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกันซึ่งไม่รวมหลักประกันประเภทเครื่องจักร นอกจากนี้  

   ธนาคารและบริษัทย่อยได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจากอัตราขั้นต่ำตามร้อยละที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 

 

   บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการประเมินฐานะ  

   ของลูกหนี้แต่ละราย ประกอบกับการพิจารณาตามกฎเกณฑ์ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

   ที่ กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 ตามลำดับ ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณา  

   ความเสี่ยงและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมี  

   โอกาสที่ลูกหนี้จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนไม่ครบจำนวน 

 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มหรือลดลง ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือ โอนกลับค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี 

 

   หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้ หนี้สูญที่ได้รับคืนบันทึก ลดยอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในงบกำไรขาดทุน  

   เบ็ดเสร็จ 

 

  4.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 

   ธนาคารถือปฏิบัติในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารบันทึกบัญชีสินทรัพย์  

   หรือหุ้นทุนที่รับโอนมาจากการชำระหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหุ้นทุนหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย หรือเงินลงทุน  

   ในลูกหนี้แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า (รวมดอกเบี้ยที่หยุดรับรู้รายได้ ณ วันปรับปรุงโครงสร้างหนี้) 
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   ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่ธนาคารยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการชำระหนี้ ธนาคารคำนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี้   

   หลังการปรับโครงสร้างหนี้โดยคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงิน         

   ให้กู้ระยะยาว (MLR) ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ 

 

   ธนาคารรับรู้ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยการยินยอมลดเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่บันทึกในบัญชีหลังหักเงินสำรองที่กันไว้แล้ว    

   เป็นรายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้ 

 

   ธนาคารคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหนี้ใหม่ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินทุกเดือนและปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อการ     

   ปรับมูลค่าเมื่อมูลค่ายุติธรรมของหนี้เปลี่ยนแปลงไป การคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหนี้ใหม่ ณ วันที่ในงบการเงินทุกเดือนจะคำนวณตาม      

   หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยการปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าต้องไม่ทำให้ราคาตามบัญชี  

   ของลูกหนี้สูงกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้ 

 

   กรณีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีการโอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียของเจ้าของเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ธนาคารจะบันทึกสินทรัพย์หรือ  

   ส่วนได้เสียที่ได้รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายที่ไม่สูงกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้บวกดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้มีสิทธิ  

   ได้รับตามกฎหมาย 

 

   กรณีซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้และภายหลังมีการปรับโครงสร้างหนี้  ธนาคารคำนวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ และบันทึกผลต่าง  

   ระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมที่เป็นขาดทุน ณ วันนั้นไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดบัญชีนั้น และโอนเปลี่ยนประเภท     

   เงินลงทุนในลูกหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

   ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น 

 

  4.8 ทรัพย์สินรอการขาย 

   ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วย ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่า คอนโดมิเนียม และรถยึดคืน  

 

   ธนาคารแสดงทรัพย์สินรอการขายประเภทที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่าและคอนโดมิเนียมด้วยจำนวนเงินต้นคงค้างบวกดอกเบี้ย  

   ค้างรับหรือมูลค่ายุติธรรมแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า  

 

   รถยึดคืนบันทึกด้วยเงินต้นคงค้างหรือมูลค่ายุติธรรมแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ณ วันที่ได้รับโอนมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาตลาดของ   

    ทรัพย์สิน (Red book) 

 

   กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจำหน่าย และขาดทุน  

   จากการด้อยค่า (ถ้ามี) จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

  4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

   ธนาคารและบริษัทย่อยแสดงที่ดินด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 

 

   ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ถาวรทุกประเภทยกเว้นที่ดิน คำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุ   

   การใช้งานที่ประมาณการไว้ดังต่อไปนี้ 

 

   อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 ปี 20 ปี และ 30 ปี  

   อุปกรณ์    3 - 5 ปี 

   เครื่องตกแต่งและติดตั้ง  3 - 5 ปี 

   ยานพาหนะ  5 ปี 

 

   รายการกำไรขาดทนุจากการจำหนา่ยสนิทรพัย ์กำหนดโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนที่ไดร้บักบัราคาตามบญัชแีละรวมไว้ในงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

 

  4.10 ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ 

   ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจได้แก่ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ลงทุนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้  

   เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ซื้อ ธนาคารรับรู้ค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ ณ วันที่ซื้อกิจการในงบการเงินรวม 
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   ค่าความนิยมแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 

   ส่วนเกินของส่วนได้เสียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่สูงกว่าต้นทุนการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ลงทุน ธนาคารรับรู้ส่วนเกิน         

   ดังกล่าวเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินรวม 

 

  4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

    4.11.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

     สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเจาะจงที่ซื้อมาบันทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อมีการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์     

     เฉพาะเจาะจงที่นำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ที่ประมาณการภายในระยะเวลา     

     ไม่เกิน 10 ปี 

 

    4.11.2 ใบอนุญาตเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนของตลาดอนุพันธ์ 

     บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บันทึกรายจ่ายสำหรับใบอนุญาตเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนของตลาดอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์    

     โดยไม่มีการตัดจำหน่ายและมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกงวดบัญชี และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยบันทึกเป็นขาดทุน  

     จากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

    4.11.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดบัญชี  

     บริษัทย่อยตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดบัญชีอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 5 ปี  

 

  4.12 ประมาณการหนี้สิน 

   ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความ   

    เปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนท่ีจ่ะสญูเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิเพือ่จา่ยชำระภาระผกูพนัดงักลา่ว โดยสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนัไดอ้ยา่งนา่เชือ่ถอื  

 

  4.13 รายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ 

   ธนาคารและบริษัทย่อยแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และแปลง       

   ค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง   

   ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น 

 

   รายการกำไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น   

   ตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

  4.14 การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว 

   สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมด ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็น  

   รายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า   

   จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยก  

   แต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน    

   เบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรือ     

   อายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า 

 

   สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็น   

   สัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำไรขาดทุน      

   เบ็ดเสร็จ โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

 

   ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย        

   ในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

 

  4.15 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและเงินฝาก 

   รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและเงินฝากรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่ค้างชำระเกินกว่าสามเดือนนับตั้งแต่  

   วันครบกำหนดชำระซึ่งรับรู้เมื่อเก็บเงินได้ ธนาคารได้บันทึกยกเลิกรายได้สำหรับดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ที่ธนาคารบันทึกบัญชี     

   เปน็รายไดแ้ลว้ออกจากบญัช ี เมือ่ลกูหนีเ้ปน็ลกูหนีท้ีค่า้งชำระเงนิตน้หรอืดอกเบีย้เกนิกวา่สามเดอืนนบัจากวนัครบกำหนดชำระเพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม   

   ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารจะรับรู้รายได้เมื่อเก็บเงินได้และจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่  

   เมื่อลูกหนี้ได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว 
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  4.16 รายได้จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 

   รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  

 

   รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ธนาคารบันทึกยกเลิกรายได้สำหรับดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อที่ธนาคารบันทึกบัญชีเป็น  

   รายได้แล้วออกจากบัญชี เมื่อลูกหนี้นั้นเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันครบกำหนดชำระเพื่อให้          

   เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารจะรับรู้รายได้เมื่อเก็บเงินได้และจะรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง   

   ได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว 

 

   ธนาคารและบรษิทัยอ่ยรบัรูร้ายไดจ้ากการใหเ้ชา่สนิทรพัยร์ะยะยาวซึง่เปน็สญัญาเชา่การเงนิตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (effective interest method)   

   ตลอดอายุของสัญญาเช่า 

 

  4.17 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

   รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่าสามเดือนนับตั้งแต่   

   วันครบกำหนดชำระซึ่งรับรู้เมื่อเก็บเงินได้ เงินปันผลรับรู้เมื่อมีการประกาศจ่าย 

 

  4.18 รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 

   ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเมื่อรับชำระหนี้ โดยคำนวณจากเงินลงทุนคงเหลือคูณด้วยอัตรา       

   ผลตอบแทน (Yield) ที่คาดว่าจะได้รับตามสัญญาหรือตามข้อตกลงใหม่  

 

  4.19 ค่าธรรมเนียมและบริการ 

   ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ค่าธรรมเนียมและบริการเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว 

 

  4.20 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

   ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์คงค้าง  

 

  4.21 ภาษีเงินได้ 

   ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

    4.21.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

     ภาษีเงินได้ปัจจุบัน คือ จำนวนภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษี      

     ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 

    4.21.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

     ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับมูลค่า     

     ของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการคำนวณกำไรทางภาษี (ฐานภาษี) ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

     สำหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้  

     ค่อนข้างแน่ว่ากำไรทางภาษีจะมีจำนวนเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี     

     ณ วนัที่ในรายงาน สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะถกูปรบัลดลง เมือ่กำไรทางภาษทีีจ่ะนำมาใชป้ระโยชนล์ดลง การกลบัรายการ   

     จะทำเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

     บางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยไม่ได้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับ  

     รายการค่าความนิยม 

 

     ธนาคารและบริษัทย่อยคำนวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์         

     จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่คาดว่าจะจ่ายชำระหนี้สินภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาด      

     ได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 

     รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันจะหักกลบกันได้เมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิตามกฎหมายในการนำ  

     สินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกันและธนาคารและบริษัทย่อยตั้งใจจะชำระหนี้สินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชำระ  

     สินทรัพย์และหนี้สินในเวลาเดียวกันและทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับ   

     หน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน 
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     ธนาคารและบริษัทย่อยแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรหรือขาดทุนไว้ในงบกำไรขาดทุน  

     เบ็ดเสร็จ รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ   

     ถ้าภาษเีงนิไดท้ีเ่กดิขึน้นัน้เกีย่วขอ้งกบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัองคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของในงวดบญัชเีดยีวกนัหรอืตา่งงวด 

 

  4.22 กำไรต่อหุ้น 

    ธนาคารและบริษัทย่อยคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวด ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนหุ้นสามัญที่  

   ชำระแล้วและออกจำหน่ายในระหว่างงวด อย่างไรก็ตาม ธนาคารและบริษัทย่อยได้คำนวณกำไรต่อหุ้นลดลงอย่างเต็มที่เพื่อการเปรียบเทียบ   

    โดยนำกำไรสุทธิบวกค่าใช้จ่าย (สุทธิจากภาษีเงินได้) ที่สามารถประหยัดได้ หากมีการแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในงวดนั้นหารด้วย  

   จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนหุ้นสามัญ (รวมหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้น) 

 

  4.23 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

   เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

   ธนาคารและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่กำหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ          

    ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของธนาคารและบริษัทย่อย และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุน  

   จากพนักงานและเงินสมทบจากธนาคารและบริษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

   สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 

 

   ธนาคารและบริษัทย่อยและพนักงานทุกคนที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 

   เงินชดเชยตามกฎหมาย 

   พนักงานทุกคนจะได้รับเงินชดเชยเมื่อออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

 

   ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์นี้ได้ถูกพิจารณาเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ โดยมิได้จัดตั้งเป็นกองทุนตามนิยามของมาตรฐาน  

   ฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” และแยกคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่     

   ประมาณไว้ (The Projected Unit Credit Method) เพื่อคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต   

   โดยการคำนวณนี้ได้ปฎิบัติตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งรวมถึง ประมาณการเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการขึ้นเงินเดือน   

   อัตราการตาย อัตราคิดลด อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ  

 

   กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในรายการกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

 

   ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเป็นประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินและรับรู้เป็น     

   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

 

   ผลประโยชน์จากวันลาพักร้อนสะสม 

   ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ผลประโยชน์จากวันลาพักร้อนสะสมของพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานเป็นประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน   

   และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

  4.24 ตราสารอนุพันธ์ 

   ธนาคารและบริษัทย่อยมีวิธีการรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ทางการเงินดังนี้ 

   สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในรายงาน กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง  

   มูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

   สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย รับรู้จำนวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นรายได้/   

   ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง 

 

อายุงาน อัตราสมทบ (ร้อยละ)

ไม่ครบ 5 ปี 5

5 ปีขึ้นไป 8 - 10
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   ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาออปชั่นในบริษัท ตลาดอนุพันธ์   

   (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดประเภทเป็นอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อค้า สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินวางประกันในการทำสัญญา   

   ซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชี บริษัทรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขาย  

   ล่วงหน้าดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยปรับปรุงกับบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชี มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคำนวณจาก  

   ราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับสัญญาออปชั่น บริษัทย่อยบันทึกค่าสิทธิ  

   ที่จ่าย (สถานะซื้อ) และค่าสิทธิที่ได้รับ (สถานะขาย) ณ วันทำการซื้อหรือขายสัญญาออปชั่นที่อ้างอิงกับดัชนี SET 50 ในบัญชีสินทรัพย์อนุพันธ์  

   ทางการเงินอื่น และบัญชีหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินอื่น ตามลำดับ บริษัทย่อยรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ      

   ค่าสิทธิดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาออปชั่นคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท    

   ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

 

   บรษิทัยอ่ยบนัทกึภาระจากใบสำคญัแสดงสทิธอินพุนัธเ์ปน็รายการหนีส้นิ และรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยตุธิรรมในงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็   

   มลูคา่ยตุธิรรมของใบสำคญัแสดงสทิธอินพุนัธค์ำนวณจากราคาเสนอขายหลงัสดุ ณ สิน้วนัทำการสดุทา้ยของป ีของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

  4.25 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

   บริษัทย่อยบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทย่อยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสดและเงินที่ลูกค้าวางเป็นหลักประกันเพื่อการซื้อขาย  

   สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเพื่อการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน   

   บริษัทย่อยได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทย่อยเท่านั้น 

 

  4.26 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

   บริษัทย่อยบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย     

   ล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นปีบริษัทย่อยปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้หุ้นยืม โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สิ้นวัน  

   ทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทย่อย  

   บันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นำไป  

   วางเป็นหลักประกันหรือรับจากคู่สัญญาบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินที่รับเป็นประกัน” และบันทึก         

    ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์ตามเกณฑ์คงค้าง 

 

  4.27 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 

   ลูกหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายใน  

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับ     

   สำนักหักบัญชีในการทำธุรกรรมอนุพันธ์ของบริษัทย่อย 

 

  4.28 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 

   เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายใน  

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อย 

 

  4.29 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

   ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมายถึงลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ซึ่งเป็นบัญชีที่ลูกหนี้จะต้องชำระราคาค่าซื้อ  

   หลักทรัพย์ให้บริษัทภายใน 3 วันทำการ 

 

  4.30 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

   เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทย่อยจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขาย    

   ล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ต   

   หรือการยืมหลักทรัพย์ และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทย่อยถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น 

 

  4.31 หุ้นกู้อนุพันธ์ 

   หุ้นกู้อนุพันธ์เป็นหุ้นกู้ที่บริษัทย่อยออกและเสนอขายให้แก่ลูกค้าหรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือ        

   ผู้ลงทุนรายใหญ่โดยเฉพาะเจาะจงโดยออกจำหน่ายภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  

   ตลาดหลักทรัพย์ หุ้นกู้อนุพันธ์ดังกล่าวมีการอ้างอิงกับราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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   หุ้นกู้ดังกล่าวแสดงด้วยราคาทุนที่ขายปรับด้วยส่วนต่ำกว่ามูลค่าของหุ้นกู้ที่ตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้   

   จะแสดงเป็นรายการดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

   อนุพันธ์ทางการเงินแฝงแสดงภายใต้บัญชีสินทรัพย์/หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินโดยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่า  

   ยุติธรรมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมคำนวณโดยใช้เทคนิคและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ใน  

   แบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงข้อมูลความสัมพันธ์ของสภาพคล่อง เงินปันผล อัตราดอกเบี้ย    

   ราคาของสินค้าอ้างอิง และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินค้าอ้างอิง 

 

5. การบริหารความเสี่ยง 

 นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อย คือ การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง       

  มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในแต่ละธุรกิจและหน่วยงานภายในจะมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการเข้าใจความเสี่ยงและจัดให้มีการบริหาร  

  จัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมของธนาคารและบริษัทย่อย   

  สายบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและสอบทานเพื่อให้แน่ใจว่าสายธุรกิจและหน่วยธุรกิจมีกลไกการบริหารและควบคุมความเสี่ยง      

  ที่เพียงพอ  

 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์     

  เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง และเงินให้สินเชื่อ หนี้สินทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินรับฝาก รายการระหว่าง  

  ธนาคารและตลาดเงิน และเงินกู้ยืม  

 

 ความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงิน (Financial instruments) ที่มีสาระสำคัญของธนาคารและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้ 

  5.1 ความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit risk) 

   ความเสี่ยงทางด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำให้ธนาคารและบริษัทย่อยเกิดความสูญเสียทางการเงินได้   

    ธนาคารและบริษัทย่อยมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยมีการเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันในจำนวนที่เพียงพอที่จะครอบคลุมถึงความ   

   สูญเสียทางการเงินที่จะเกิดขึ้นได้ 

 

   สำหรับสินทรัพย์ที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ความเสี่ยงทางด้านเครดิตนี้มีมูลค่าตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินหลังจากหัก  

   สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว (ดูหมายเหตุข้อ 7.9) ซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงสุดทางด้านเครดิต 

 

   ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ เนื่องจากมีจำนวนลูกค้าหรือคู่สัญญา     

   เป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ในหลายประเภทธุรกิจ 

 

   ความเสี่ยงทางด้านเครดิตนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับเครื่องมือทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินด้วยในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตาม  

   สัญญาได้เมื่อครบกำหนด 

 

   ธนาคารและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงทางด้านการให้เครดิต ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนอกงบแสดง       

   ฐานะการเงินอันได้แก่ สัญญาที่จะขยายวงเงินสินเชื่อ แสตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต และหนังสือค้ำประกันทางการเงิน ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว  

   จะมีค่าเท่ากับมูลค่าตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ในเบื้องต้น ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้นโยบายและวิธีการในการพิจารณาการให้สินเชื่อ   

   ประเภทนี้เช่นเดียวกับการให้สินเชื่อสำหรับรายการในงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาซื้อขายเงินตรา  

   ต่างประเทศล่วงหน้านั้น มูลค่าตามสัญญาไม่ได้แสดงถึงจำนวนความสูญเสียจากการให้สินเชื่อ ธนาคารและบริษัทย่อยควบคุมความเสี่ยงจาก  

   การให้สินเชื่อของเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ โดยมีขั้นตอนการอนุมัติวงเงิน และการติดตามที่รอบคอบรัดกุม 

 

   ธนาคารและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะทำให้แน่ใจว่าได้ให้สินเชื่อไปยังลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม คู่สัญญาในอนุพันธ์  

   และรายการเงินสดได้เลือกที่จะทำรายการกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และยังมีการกำหนดวงเงินของธุรกรรม   

   ให้สินเชื่อกับลูกค้าหรือสถาบันการเงินอย่างเหมาะสม 
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   การกระจุกตัวของความเสี่ยงจากการผิดสัญญาของเงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทอุตสาหกรรม สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Interest rate risk and liquidity risk) 

   การจัดหาแหล่งเงินระยะยาวเพื่อให้มีความสมดุลกับการลงทุนหรือเงินให้กู้ระยะยาวเป็นนโยบายพื้นฐานของการจัดการความเสี่ยงด้าน       

   สภาพคล่องของธนาคาร ในขณะเดียวกันการบริหารหนี้สินที่มีระยะเวลาที่เหมาะสมและต้นทุนต่ำก็เป็นนโยบายพื้นฐานของธนาคารเช่นกัน   

   ความสามารถในการจับคู่ดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ของทั้งสองประการนั้นย่อมเป็นไปได้ยาก เนื่องจากธุรกรรมทางธุรกิจและความหลากหลาย  

   ของแหล่งเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกัน ธนาคารมีคณะกรรมการซึ่งมีการประชุมทุกสัปดาห์เพื่อดูแลความเสี่ยงทั้งสองประการให้เกิดความ  

   สมดุลสูงสุดด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 

 

    5.2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk) 

     สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร โดยส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด       

     เงินให้สินเชื่อของธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และบางส่วนมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยอ้างอิงอัตราเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำ      

     (MLR) + หรืออัตราเงินเบิกเกินบัญชีขั้นต่ำ (MOR)+ เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ จำแนกตามหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และ  

     ลอยตัวสรุปได้ดังนี้ 

 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555 2554 2555 2554

การเกษตรและเหมืองแร่ 24,378 22,056 24,378 22,056

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 6,232,618 4,034,858 6,232,618 4,034,858

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 28,155,049 23,263,128 28,155,049 23,263,128

การสาธารณูปโภคและบริการ 827,182 1,081,574 827,182 1,081,574

เงินให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย 523,392 1,538,483 523,392 1,538,483

เงินให้สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ 127,665,135 100,810,164 127,665,135 100,810,164

เงินให้สินเชื่อเพื่อสัญญาเช่าการเงิน 669,483 574,317 669,483 574,317

อื่นๆ 4,896,798 4,424,193 5,140,361 3,977,944

รวมเงินให้สินเชื่อ 168,994,035 135,748,773 169,237,598 135,302,524

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555 2554 2555 2554

เงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 138,344,907 110,593,157 138,344,907 110,593,157

เงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 30,649,128 25,155,616 30,892,691 24,709,367

รวมเงินให้สินเชื่อ 168,994,035 135,748,773 169,237,598 135,302,524
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     ธนาคารและบริษัทย่อยได้สรุประยะเวลาครบกำหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่   

     31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 

2555 
0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี เงินให้สินเชื่อ 

ด้อยคุณภาพ 
ไม่มีภาระ 
ดอกเบี้ย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,744,532 992,154 - - - 3,788,590 7,525,276 
 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 7,568 71,330 - - 5,638 84,536 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 17,378,563 8,046,094 3,206,369 3,004,943 - 5,987,869 37,623,838 
 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 33,683 664,391  1,018,462 6,826 3,002,983  - 4,726,345 
 เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัยส์ทุธิ - - 77,746 - -  - 77,746 
 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - - - - - 4,818,085 4,818,085 
 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 780 - - - - 755,936 756,716 
 เงินให้สินเชื่อ 40,143,635 27,469,664 89,875,823 5,877,368 646,908 4,980,637 168,994,035 
หนี้สินทางการเงิน        
 เงินรับฝาก 74,576,609 49,861,305 28,020,460 - - 568,864 153,027,238 
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,389,812 2,214,851 820,968 - - 42,776 5,468,407 
 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 374,595 374,595 
 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี - - - - - 149,364 149,364 
 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 7,931 7,931 
 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 5,158,933 12,295,868 9,643,535 2,025,000 - - 29,123,336 
 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 18,175 - - - - 4,739,275 4,757,450 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 

2554 
0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี เงินให้สินเชื่อ 

ด้อยคุณภาพ 
ไม่มีภาระ 
ดอกเบี้ย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 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 
 เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัยส์ทุธิ - - - - - 77,518 77,518 
 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - - - - - 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 
หนี้สินทางการเงิน        
 เงินรับฝาก 32,122,763 25,802,273 10,584,735 - - 529,810 69,039,581 
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,522,854 1,169,400 1,511,000 - - 17,128 5,220,382 
 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 231,839 231,839 
 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - 701 - -  - 701 
 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 38,583,260 40,081,268 4,348,293 3,000,000 -  - 86,012,821 
 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - - - - - 170,996 170,996 
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     ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีสาระสำคัญและหนี้สินทางการเงิน ที่มีสาระสำคัญของธนาคาร   

     รวมทั้งอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยและเงินปันผล สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 
0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี เงินให้สินเชื่อ 

ด้อยคุณภาพ 
ไม่มีภาระ 
ดอกเบี้ย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,929,563 992,153 - - - 3,282,795 6,204,511 
 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 7,568 71,330 - - - 78,898 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 13,073,857 8,046,094 3,206,369 3,004,943 - 141,028 27,472,291 
 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ - 657,056 985,585 - - - 1,642,641 
 เงินให้สินเชื่อ 40,393,499 27,469,664 89,875,823 5,877,368 640,607 4,980,637 169,237,598 
หนี้สินทางการเงิน        
 เงินรับฝาก 75,081,080 49,861,305 28,020,460 - - 568,864 153,531,709 
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,389,736 2,346,960 820,968 - - 55,088 5,612,752 
 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 374,595 374,595 
 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 5,158,933 10,631,507 9,643,535 2,025,000 - - 27,458,975 

หน่วย : พันบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554
0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี เงินให้สินเชื่อ

ด้อยคุณภาพ
ไม่มีภาระ
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 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
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,551,344 1,169,400 1,511,000 - - 17,128 5,248,872
 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 231,839 231,839
 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - 701 - - - 701
 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 42,183,260 40,081,268 4,348,293 3,000,000 - - 89,612,821

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ยและเงินปันผล อัตราเฉลี่ยร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีสาระสำคัญ    
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 18,692,882 644,993 3.45 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 33,680,288 935,191 2.78 
 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 4,583,719 886,415 19.34 
 เงินให้สินเชื่อ 154,428,853 11,985,104 7.76 
 211,385,742 14,451,703 6.84 
หนี้สินทางการเงินที่มีสาระสำคัญ    
 เงนิรบัฝากและรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 119,808,283 4,048,878 3.38 
 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 65,432,320 2,598,637 3.97 
 185,240,603 6,647,515 3.59 
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หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ยและเงินปันผล อัตราเฉลี่ยร้อยละ

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 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ยและเงินปันผล อัตราเฉลี่ยร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีสาระสำคัญ

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 17,801,496 614,598 3.45

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 30,665,751 888,027 2.90

 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 2,060,798 133,252 6.47

 เงินให้สินเชื่อ 153,806,582 11,960,947 7.78

204,334,627 13,596,824 6.65

หนี้สินทางการเงินที่มีสาระสำคัญ

 เงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 120,547,023 4,075,350 3.38

 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 66,800,595 2,645,438 3.96

187,347,618 6,720,788 3.59

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ยและเงินปันผล อัตราเฉลี่ยร้อยละ

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
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    5.2.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

     ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงจากการที่ธนาคารไม่สามารถจ่ายหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดเวลาเนื่องจาก  

     ไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ที่มีเป็นเงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอ หรือในกรณีที่สามารถทำได้     

     ก็มีต้นทุนที่สูงมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

 

     ธนาคารมีนโยบายดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินในจำนวนที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและเพียงพอสำหรับรองรับความต้องการ  

     เงินสดเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยบริหารสภาพคล่องทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ   

     เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสม พิจารณาโครงสร้างและพฤติกรรมการฝาก/ถอนเงินของลูกค้าและภาวะการแข่งขัน       

     เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกระแสเงินสดในแต่ละระยะเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับต้นทุนที่เหมาะสม  

 

     ธนาคารใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาทิ การวิเคราะห์ Liquidity Gap รวมถึงการปรับพฤติกรรม   

     และการวิเคราะห์ Liquidity ratio นอกเหนือจากการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 

 

     นอกจากนั้น ธนาคารยังได้มีการเตรียมความพร้อมและปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และ         

     เพื่อเพิ่มเครื่องมือในการบริหารจัดการสภาพคล่องและเพิ่มทางเลือกในการออมให้กับลูกค้า โดยการออกผลิตภัณฑ์ประเภท          

     ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 

 

     สินทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสำคัญ วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบกำหนดของสัญญา จำแนกได้ดังนี้ 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

2555 

เมื่อทวงถาม น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 1 ปี 

1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

 เงินสด 1,392,284 - - - 1,392,284 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5,220,491 2,304,785 - - 7,525,276 

 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 12,068 72,468 - 84,536 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 148,115 29,318,423 3,505,371 4,651,929 37,623,838 

 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 53,818 21,425 4,644,276 6,826 4,726,345 

 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ - - 77,746 - 77,746 

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 4,818,085 - - 4,818,085 

 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 780 755,936 - - 756,716 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 13,358 2,099,400 87,769,167 37,783,210 127,665,135 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 25,368 19,554 624,561 - 669,483 

 เงินให้สินเชื่อ 2,181,958 3,062,505 21,256,522 14,158,432 40,659,417 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 9,036,172 42,412,181 117,950,111 56,600,397 225,998,861 

หนี้สินทางการเงิน      

 เงินรับฝาก 25,747,189 99,322,555 27,957,494 - 153,027,238 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 448,844 3,403,849 1,615,714 - 5,468,407 

 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 374,595 - - - 374,595 

 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 7,931 - - 7,931 

 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,195 17,456,406 9,640,735 2,025,000 29,123,336 

 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี - 149,364 - - 149,364 

 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 18,175 4,739,275 - - 4,757,450 

รวมหนี้สินทางการเงิน 26,589,998 125,079,380 39,213,943 2,025,000 192,908,321 
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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 

 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - 701 - 701 

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

 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี - 90,294  - - 90,294 

 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 170,996  - - 170,996 

รวมหนี้สินทางการเงิน 35,625,340 91,393,504 33,747,770 - 160,766,614 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 

เมื่อทวงถาม น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 1 ปี 

1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

 เงินสด 1,391,033 - - - 1,391,033 

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 3,911,725 2,292,786 - - 6,204,511 

 สนิทรพัยต์ราสารอนุพันธ์ - 6,430 72,468 - 78,898 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 139,838 20,894,555 3,432,955 3,004,943 27,472,291 

 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ - - 1,642,641 - 1,642,641 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 13,358 2,099,400 87,769,167 37,783,210 127,665,135 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 25,368 19,554 624,561 - 669,483 

 เงินให้สินเชื่อ 2,425,521 3,062,505 21,256,522 14,158,432 40,902,980 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 7,906,843 28,375,230 114,798,314 54,946,585 206,026,972 

หนี้สินทางการเงิน      

 เงินรับฝาก 26,251,660 99,322,555 27,957,494 - 153,531,709 

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 336,078 3,660,960 1,615,714 - 5,612,752 

 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 374,595 - - - 374,595 

 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,195 15,792,045 9,640,735 2,025,000 27,458,975 

รวมหนี้สินทางการเงิน 26,963,528 118,775,560 39,213,943 2,025,000 186,978,031 



145รายงานประจำปี 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.3 ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

   ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรายได้ และ/หรือ มูลค่าส่วนของเจ้าของ จากความผันผวนของ     

   อัตราแลกเปลี่ยน อันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมหรือมีสินทรัพย์หรือหนี้สินเป็นเงินสกุลต่างประเทศ 

 

   สำหรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำเนื่องจากธนาคารมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและ          

   มีผลกระทบโดยตรงกับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไม่มีนัยสำคัญ 

 

  5.4 ความเสี่ยงทางด้านราคาตราสารทุน 

   ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน หมายถึง ความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรายได้ และ/หรือ มูลค่าส่วนของเจ้าของเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง    

   ของราคาตราสารทุน 

 

   ธนาคารมีการประเมินศักยภาพของบริษัทที่ออกตราสารและมีนโยบายซื้อ/ขายตราสารทุนเพื่อการลงทุนในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว       

   เป็นหลัก ธนาคารบริหารความเสี่ยงของราคาตราสารทุน ซึ่งมีเจตนาตั้งแต่แรกว่าจะถือครองระยะยาว โดยการติดตามและรายงานสถานะ    

   ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน ตามราคาตลาดประจำวัน และมีการกำหนดระดับตัดขาดทุนเพื่อจำกัดผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 

  5.5 ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด 

   บริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และราคาของตราสารอนุพันธ์ซึ่งอาจจะมีผลทำให้มูลค่า   

   เงินลงทุนของบริษัทย่อยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด โดยทำการวิเคราะห์        

   ความเสี่ยงด้านตลาดในธุรกรรมต่างๆของบริษัทย่อย พัฒนาเครื่องมือวัดระดับความเสี่ยง กำหนดเพดานควบคุมความเสี่ยงและมอบหมาย       

   ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ติดตามระดับความเสี่ยงด้านตลาดและรายงานต่อฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ 

 

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

 หนี้สินตราสารอนุพันธ์  - - 701  - 701

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

รวมหนี้สินทางการเงิน 36,099,839 94,777,508 33,747,770  - 164,625,117
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  5.6 มูลค่ายุติธรรม 

   มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินได้จัดทำโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในตลาด และวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทของ  

    เครื่องมือทางการเงิน มูลค่าตามที่ปรากฏในงบการเงินและมูลค่ายุติธรรมสำหรับเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554   

   มีดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

2555 2554 

ยอดคงเหลือ มูลค่ายุติธรรม ยอดคงเหลือ มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสด  1,392,284 1,392,284 381,614 381,614 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7,525,276 7,525,276 16,081,082 16,081,082 

 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 84,536 84,536 - - 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 37,623,838 38,093,859 26,753,350 26,820,697 

 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 4,726,345 4,726,345 5,291,730 5,291,730 

 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 77,746 77,746 77,518 77,518 

 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 163,832,940 163,832,940 131,426,966 131,426,966 

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4,818,085 4,818,085 279,192 279,192 

 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 756,716 756,716 33,168 33,168 

   รวม 220,837,766 221,307,787 180,324,620 180,391,967 

หนี้สินทางการเงิน     

 เงินรับฝาก 153,027,238 153,027,238 69,039,581 69,039,581 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5,468,407 5,468,407 5,220,382 5,220,382 

 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 374,595 374,595 231,839 231,839 

 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 7,931 7,931 701 701 

 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 29,123,336 30,815,503 86,012,821 86,065,361 

 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 149,364 149,364 90,294 90,294 

 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4,757,450 4,757,450 170,996 170,996 

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 834,779 834,779 872,048 872,048 

   รวม 193,743,100 195,435,267 161,638,662 161,691,202 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555 2554

ยอดคงเหลือ มูลค่ายุติธรรม ยอดคงเหลือ มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

 เงินสด 1,391,033 1,391,033 380,384 380,384

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6,204,511 6,204,511 15,566,224 15,566,224

 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 78,898 78,898 - -

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 27,472,291 27,940,812 26,360,099 26,425,946

 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 1,642,641 1,642,641 1,741,608 1,741,608

 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 164,080,379 164,080,379 130,985,145 130,985,145

   รวม 200,869,753 201,338,274 175,033,460 175,099,307

หนี้สินทางการเงิน

 เงินรับฝาก 153,531,709 153,531,709 69,530,884 69,530,884

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5,612,752 5,612,752 5,248,872 5,248,872

 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 374,595 374,595 231,839 231,839

 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - 701 701

 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 27,458,975 29,151,143 89,612,821 89,665,489

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 855,507 855,507 892,917 892,917

   รวม 187,833,538 189,525,706 165,518,034 165,570,702
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   วิธีการและข้อสมมติฐานที่ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ตามที่ได้เปิดเผยมีดังนี้ 

 

   เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์) 

   มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์) ถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 

   มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสุทธิได้คำนวณตามวิธีการที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2 ยกเว้นหลักทรัพย์หุ้นทุนที่มิใช่       

   หลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และหลักทรัพย์หุ้นทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้      

   และมีข้อผูกมัดในการถือครองตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แสดงตามราคาทุน 

 

   เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 

    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

   เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 

   มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิคำนวณจากราคาประเมินที่ต้องประเมินราคา โดยผู้ประเมินอิสระหรือตีราคาโดยผู้ประเมิน  

   ภายในของธนาคาร ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และปรับลดราคาประเมินตามระยะเวลาการถือครอง 

 

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิรวมเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยเงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่       

   มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ คือ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี  

 

   ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

   มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

   ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 

   มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้สำนักหักบัญชีถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

   เงินรับฝาก 

   มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน) 

   มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน) ถือตามจำนวนเงินที่แสดงใน งบแสดงฐานะการเงิน  

 

   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 

   มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื้อ-ขายในตลาด หรือราคาทุนตัดจำหน่าย 

 

   เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 

   มูลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

   เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

   มูลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

   ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

   มูลค่ายุติธรรมของดอกเบี้ยค้างจ่ายถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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  5.7 ตราสารอนุพันธ์ 

   ธนาคารใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้จะรวมถึงสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาซื้อขายเงินตรา     

   ล่วงหน้าในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและ  

   อัตราดอกเบี้ยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเพื่อการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร 

 

   ธนาคารได้มีการควบคุมความเสี่ยงในการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาโดยการกำหนดและควบคุมวงเงินการทำธุรกรรมเช่นเดียวกับนโยบายการให้    

   สินเชื่อปกติ 

 

  5.8 การดำรงเงินกองทุน 

   ธนาคารต้องดำรงเงินกองทุนตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนด  

   ให้ธนาคารต้องดำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยงและภาระผูกพันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.5 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วน  

   ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงและภาระผูกพันดังกล่าว และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกินเงินกองทุนชั้นที่ 1 

 

   เงินกองทุนตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 อัตราส่วนการดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคาร         

   แห่งประเทศไทย เป็นดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน  

   สำหรับธนาคารพาณิชย์ 

 

     ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.kiatnakin.co.th  

     วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : ภายในเดือนเมษายน 2556 

     ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2555 

 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555 2554

เงินกองทุนชั้นที่ 1

 ทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,328,319 6,343,289

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 9,088,009 3,715,267

 เงินสำรองตามกฎหมาย 782,332 722,846

 เงินสำรองทั่วไป 380 380

 กำไรสะสมที่คงเหลือจากการจัดสรร 11,607,077 10,498,780

 หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (668,264) -

   ค่าความนิยม (ดูหมายเหตุข้อ 7.5.1) (3,009,963) -

 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 26,127,890 21,280,562

เงินกองทุนชั้นที่ 2

 เงินสำรองสำหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติ 1,228,069 978,903

 ส่วนเกินกว่าทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขาย 34,584 25,138

 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 1,262,653 1,004,041

 รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 27,390,543 22,284,603

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555 2554

อัตราส่วน
เงินกองทุน
ของธนาคาร

อัตราขั้นต่ำ
ตามข้อกำหนด

ของ ธปท.

อัตราส่วน
เงินกองทุน
ของธนาคาร

อัตราขั้นต่ำ
ตามข้อกำหนด

ของ ธปท.

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 14.01% 4.25% 14.70% 4.25%

เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 14.69% 8.50% 15.40% 8.50%
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   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ใหม่  

   โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel III ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนใหม่นี้   

   เริ่มทยอยมีผลบังคับใช้เป็นช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยเริ่มจากการดำรงเงินกองทุนก่อน เพื่อให้  

   สถาบันการเงินมีเงินกองทุนที่มีคุณภาพดี สามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ซึ่งธนาคารไม่ได้รับ        

   ผลกระทบจากหลักเกณฑ์ใหม่นี้อย่างเป็นสาระสำคัญ 

 

6. ประมาณการและข้อสมมติฐาน 

 เพื่อให้การจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ      

  ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น          

  ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ        

  ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ดังนี้ 

 

  6.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

    6.1.1 เงินให้สินเชื่อ 

     ธนาคารถือปฏิบัติในการจัดชั้นหนี้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้สินเชื่อ ตามข้อกำหนดของประกาศของธนาคาร        

     แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 และตามการประเมินผลของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น           

     จากยอดเงินให้สินเชื่อที่คงค้างอยู่ ณ วันสิ้นงวด การจัดชั้นหนี้พิจารณาจากระยะเวลาที่ค้างชำระและความสามารถในการชำระหนี้   

     ของลูกหนี้ ส่วนมูลค่าหลักประกันที่ใช้ขึ้นกับประเภทของหลักประกัน โดยธนาคารมีการประเมินราคาทุก 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  

     ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับเงินให้กู้ยืมที่จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้น  

     สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 สำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจาก     

     ลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่   

     คาดว่าจะจำหน่ายหลักประกันได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับลูกหนี้ชั้นปกติและชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ   

     ธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ของมูลหนี้หลังหักหลักประกัน  

 

    6.1.2 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 

     ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เช่าซื้อโดยวิธีกันเงินสำรองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) โดยพิจารณาจาก   

     ผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคำนวณจากค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ (Probability of default) และร้อยละ   

     ของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) นอกจากนั้น ธนาคารได้มีการปรับปรุง  

     ผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีตด้วยปัจจัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ เช่น อัตราผลขาดทุนที่      

     เพิ่มขึ้นจากการขายทรัพย์สินที่ยึด 

 

     นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มเติม โดยพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      

     จากส่วนต่างระหว่างยอดลูกหนี้คงค้างกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของ        

     กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ        

     ของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 โดยธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ     

     ที่จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 สำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่า  

     ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน   

     ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะจำหน่ายหลักประกันได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับ  

     ลูกหนี้ชั้นปกติและชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ของมูลหนี้หลังหัก     

     หลักประกัน 

 



150 รายงานประจำปี 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน

    6.1.3 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 

     บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการ  

     ประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละราย ประกอบกับการพิจารณาตามกฎเกณฑ์ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  

     และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 ตามลำดับ       

     ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับ   

     ลูกหนี้เมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ลูกหนี้จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนไม่ครบจำนวน ทั้งนี้ บริษัทย่อย      

     จัดชั้นหนี้และตั้งสำรองตามรายละเอียดดังนี้ 

 

     ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง 

      1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญ    

       จากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว 

      2) มูลหนี้ที่บริษัทย่อยได้ทำสัญญาปลดหนี้ให้ 

 

     ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้  

      1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้ 

      2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 

      3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่       

       ที่บริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด 

 

     ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข) 

 

     บริษัทย่อยตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100   

     ของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจำนวน  

 

     ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มหรือลดลง บริษัทย่อยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือโอนกลับค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี 

 

    6.1.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน 

     บริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินเมื่อฝ่ายบริหารพบว่าสถาบันการเงินดังกล่าวประสบปัญหา  

     การดำเนินงานต่อเนื่องและผิดนัดชำระหนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า  

     จะเกิดจากเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินดังกล่าว โดยพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้รวมถึงแผนการปรับโครงสร้างหนี้  

     ของสถาบันการเงินนั้น 

 

  6.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 

   มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า จะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกันซึ่ง  

   ประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระหรือตีราคาโดยผู้ประเมินภายในของธนาคาร ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และปรับลด      

   ด้วยอัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี โดยคาดว่าจะจำหน่ายหลักประกันได้ภายใน 4 - 5 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินมูลค่าตามสัญญาเดิม          

   มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวประมาณการขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน การประมาณและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการอาจไม่เป็นตัวแทน     

   ที่แท้จริงของจำนวนที่สามารถจะเรียกเก็บได้ในที่สุด เนื่องจากมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม  

 

   สำหรับบริษัทย่อยที่เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในสิทธิเรียกร้อง มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้       

   คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต (อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใหม่) ส่วนที่ยังไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้   

   มูลค่ายุติธรรมคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกันซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระ   

   หรือตีราคาโดยผู้ประเมินภายในของธนาคาร ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และปรับลดด้วยอัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี   

   โดยคาดว่าจะจำหน่ายหลักประกันได้ในประมาณ 4 - 5 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินมูลค่าตามสัญญา 

 

   สำหรับกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องคำนวณจากมูลค่า  

   ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกันซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระหรือตีราคาโดยผู้ประเมินภายใน     

   ของธนาคาร ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดและปรับลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ โดยคาดว่าจะจำหน่าย          

   หลักประกันได้ภายใน 2.4 - 8.4 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินมูลค่าตามสัญญา 
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  6.3 การวัดมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

   มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คำนวณจากราคาประเมินที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระหรือตีราคาโดยผู้ประเมินภายใน     

   ของธนาคาร ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และปรับลดราคาประเมินตามระยะเวลาการถือครอง มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวประมาณการขึ้น  

   จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการอาจไม่เป็นตัวแทนที่แท้จริงของจำนวนที่สามารถจะเรียกเก็บ  

   ได้ในที่สุดเนื่องจากมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม 

 

  6.4 การวัดมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย 

   มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์ คำนวณจากราคาประเมินที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระหรือตีราคาโดย     

   ผู้ประเมินภายในของธนาคารทุกปี หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย และพิจารณาปรับลดราคาประเมินตามระยะเวลาการถือครอง  

 

   ธนาคารบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของรถยึดในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่ารถยึด 

 

   สำหรับกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินรอการขาย คำนวณจากราคาประเมิน     

    ที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระหรือตีราคาโดยผู้ประเมินภายในของธนาคารทุกปี หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย และปรับลด     

   ด้วยอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ โดยคาดว่าจะจำหน่ายได้ภายใน 2.4 ปี 

 

  6.5 ค่าความนิยม 

    ธนาคารจะทำการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกๆ 1 ปี โดยใช้วิธีประมาณมูลค่ายุติธรรมจากการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของ        

   กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ 

 

7. ข้อมูลเพิ่มเติม 

  7.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

   รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้โอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ 2,106,702 1,796,876 1,970,622 1,467,862

โอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเป็นเงินให้สินเชื่อ 35,558 559,625 35,558 559,625

ส่วนเกินกว่าทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องลดลง (69,312) (71,786) (2,297) (12,289)

สว่นเกินกว่าทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 79,568 (17,662) 73,644 (23,321)

ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อแลกหุ้นกับทุนภัทร (ดูหมายเหตุข้อ 7.5.1)  - - 7,166,837 -
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  7.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       

ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทนุเพือ่การฟืน้ฟฯู 2,881,467 - 2,881,467 1,300,445 8,700,000 10,000,445 

ธนาคารพาณิชย์ 1,178,402 1,300,000 2,478,402 1,347,545 3,300,000 4,647,545 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  531,425  -  531,425 - 1,000,000 1,000,000 

สถาบันการเงินอื่น 625,000  - 625,000  450,000 - 450,000 

รวม 5,216,294 1,300,000 6,516,294 3,097,990 13,000,000 16,097,990 

บวก  ดอกเบี้ยค้างรับ - 632 632 - 942 942 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,250)  - (6,250) (7,850) (10,000) (17,850) 

  รวมในประเทศ 5,210,044 1,300,632 6,510,676 3,090,140 12,990,942 16,081,082 

ต่างประเทศ       

เงินดอลลาร์สหรัฐ 10,521  - 10,521 - - - 

เงินยูโร 2,112  - 2,112 - - - 

เงินหยวน - 990,532 990,532 - - - 

เงินสกุลอื่น 9,814  - 9,814 - - - 

รวม 22,447 990,532 1,012,979 - - - 

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - 1,621 1,621 - - - 

   รวมต่างประเทศ 22,447 992,153 1,014,600 - - - 

รวม 5,232,491 2,292,785 7,525,276 3,090,140 12,990,942 16,081,082 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2555 2554 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2,881,467 - 2,881,467 1,300,445 8,700,000 10,000,445 

ธนาคารพาณิชย์ 411,509 1,300,000 1,711,509 697,687 3,300,000 3,997,687 

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

สถาบันการเงินอื่น 625,000 - 625,000 585,000 - 585,000 

รวม 3,917,976 1,300,000 5,217,976 2,583,132 13,000,000 15,583,132 

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - 632 632 - 942 942 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,250) - (6,250) (7,850) (10,000) (17,850) 

 รวมในประเทศ 3,911,726 1,300,632 5,212,358 2,575,282 12,990,942 15,566,224 

ต่างประเทศ       

เงินหยวน - 990,532 990,532 - - - 

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - 1,621 1,621 - - - 

  รวมต่างประเทศ - 992,153 992,153 - - - 

รวม 3,911,726 2,292,785 6,204,511 2,575,282 12,990,942 15,566,224 
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  7.3 ตราสารอนุพันธ์ 

    7.3.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า  

     ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ตราสารอนุพันธ์ข้างต้นเป็นรายการของบริษัทย่อยซึ่งมีคู่สัญญาเป็นบุคคลภายนอก โดยธนาคารไม่มีตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า  

 

    7.3.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง 

     ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.4 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 

    7.4.1 การจัดประเภทเงินทุนในหลักทรัพย์ 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

ประเภทความเสี่ยง 

งบการเงินรวม 

2555 2554 

มูลค่ายุติธรรม จำนวนเงินตาม
สัญญา 

มูลค่ายุติธรรม จำนวนเงินตาม
สัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน 

ราคาตราสารทุน 5,638 7,931 1,544,283 - - - 

รวม 5,638 7,931 1,544,283 - - - 

หน่วย : พันบาท 

ประเภทความเสี่ยง 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 

มูลค่ายุติธรรม จำนวนเงินตาม
สัญญา 

มูลค่ายุติธรรม จำนวนเงินตาม
สัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน 

อัตราแลกเปลี่ยน 78,898 - 2,508,429 - 701 2,078,644 

รวม 78,898 - 2,508,429 - 701 2,078,644 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 
มูลค่ายุติธรรม 

2554 
มูลค่ายุติธรรม 

2555 
มูลค่ายุติธรรม 

2554 
มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเพื่อค้า	     

 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 4,118,191 302,505 - - 

 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในต่างประเทศ 971 - - - 

รวม 4,119,162 302,505 - - 

เงินลงทุนเผื่อขาย	     

 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 29,912,667 23,744,224 25,607,992 23,670,929 

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 217,374  - 217,374 - 

 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1,507,087 2,096,322 1,507,087 2,096,322 

 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 1,642,824 589,045 128,184 579,869 

 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในต่างประเทศ 194,587 - - - 

รวม 33,474,539 26,429,591 27,460,637 26,347,120 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555
ราคาทุน

2554
ราคาทุน

2555
ราคาทุน

2554
ราคาทุน

เงินลงทุนทั่วไป

 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 32,258 47,016 13,774 13,756

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (2,121) (25,762) (2,120) (777)

รวม 30,137 21,254 11,654 12,979

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 37,623,838 26,753,350 27,472,291 26,360,099
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    7.4.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย  

     แล้วของนิติบุคคลแยกตามประเภทธุรกิจมีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

ประเภทธุรกิจ 

2555 

 เงินลงทุนคงเหลือ 
บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ร้อยละ  

บริษัทอื่น    

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

บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด* ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 80.58 

 

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 5** ธุรกิจลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 50,000,000 38.81

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

 * งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด ซึ่งธนาคารถือหุ้นร้อยละ   
  80.58 เนื่องจากธนาคารได้รับโอนหุ้นสามัญมาจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้และธนาคาร มีความตั้งใจถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการชั่วคราว   
  และไม่มีอำนาจควบคุม  
 ** ธนาคารไม่มีอำนาจในการควบคุมการดำเนินงาน จึงไม่ได้รวมในการจัดทำงบการเงินรว 
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    7.5.1 การรวมกิจการและการร่วมบริหารงานกับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 

     ธนาคารได้ประกาศการรวมกิจการและร่วมบริหารงานกับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) (“ทุนภัทร”) โดยคณะกรรมการธนาคาร     

     และทุนภัทร มีมติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เห็นชอบให้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรวมกิจการระหว่างธนาคารและ     

     ทุนภัทรเพื่อดำเนินธุรกิจการเงินประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ ร่วมกัน ทั้งที่      

     ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ ธุรกิจลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ธุรกิจสินเชื่อและตราสารหนี้สำหรับธุรกิจ        

     ขนาดกลางและขนาดใหญ ่ธรุกจิตราสารอนพุนัธ ์ธรุกจิการลงทนุ ธรุกจิบรหิารจดัการกองทนุ และธรุกจิหลกัทรพัยส์ำหรบับคุคลรายยอ่ย 

 

     ทั้งนี้ ลักษณะการทำรายการเป็นการแลกหุ้นทั้งหมด (Share Swap) ในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้น (Swap Ratio) 1 หุ้นสามัญของ  

     ทุนภัทรต่อ 0.9135 หุ้นสามัญของธนาคาร โดยธนาคารจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของทุนภัทรจากผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อ      

     เพิกถอนหุ้นของทุนภัทรออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Delisting Tender Offer) ภายใต้  

     เงื่อนไขว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวนผู้ถือหุ้นของทุนภัทรที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องมี  

     จำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และหากผลตอบรับคำเสนอซื้อมากกว่าร้อยละ 90   

     ธนาคารจะโอนหุ้นทั้งหมดในบล.เกียรตินาคิน และบลจ.เกียรตินาคิน ให้กับทุนภัทร  

 

     ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้ธนาคารเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างกลุ่ม     

     ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารและธนาคารกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทุนภัทรและทุนภัทร เพื่อซื้อหุ้นของทุนภัทรจากกลุ่มผู้ถือหุ้น      

     รายใหญ่ของทุนภัทร  

 

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีมติอนุมัติการร่วมกิจการกับทุนภัทร ตามแผนการร่วมกิจการ  

     ระหว่างธนาคารกับทุนภัทร อีกทั้งยังมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก 5 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร เพื่อให้  

     สอดคล้องกับแผนการร่วมกิจการที่ต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงานของทั้งสองกิจการเพื่อ  

     ประโยชนส์งูสดุตอ่องคก์ร สง่ผลใหธ้นาคารมกีรรมการทัง้สิน้ 15 คน นอกจากนี ้ ธนาคารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจำนวน 192,118,404 หุน้   

     มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีราคาเสนอขายหุ้นละ 32.20 บาท ให้แก่กลุ่มบุคคลเฉพาะเจาะจง (PO Placement) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  

     ของทุนภัทรเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

 

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ธนาคารได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของทุนภัทร เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของทุนภัทรออกจากการเป็น  

     หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  

     ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของทุนภัทร  

 

     ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ธนาคารจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของทุนภัทร  

     ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นที่เท่ากับ 1 หุ้นของทุนภัทรต่อ 0.9135 หุ้นของธนาคาร โดยมีระยะเวลา   

     รับซื้อ 25 วันทำการ เฉพาะวันทำการระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2555  

 

     ผลจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ มีผู้ถือหุ้นของทุนภัทรตอบรับคำเสนอซื้อคิดเป็นร้อยละ 99.93 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว     

     ของทุนภัทรจำนวน 210,310,240 หุ้น โดยธนาคารสามารถซื้อหุ้นของทุนภัทรเป็นจำนวน 210,158,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ       

     5 บาท ส่งผลให้ธนาคารออกหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 191,979,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน   

     5,247,039,575 บาท คิดเป็นทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 828,783,959 หุ้น โดยธนาคารได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง  

     พาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 และหุ้นเพิ่มทุนได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันเดียว   

     กับที่หุ้นของทุนภัทร เพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์  

 

     จากเหตุการณ์เบื้องต้นส่งผลให้ทุนภัทรเป็นบริษัทย่อยของธนาคารและผลตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90       

     ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทุนภัทร โดยธนาคารจะดำเนินการโอนหุ้นทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด   

     (“บล.เกยีรตนิาคนิ”) ทีร่าคาเทา่กบัมลูคา่ทางบญัช ีและโอนหุน้ในบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเกยีรตนิาคนิ จำกดั (“บลจ.เกยีรตนิาคนิ”)   

     ที่ราคาเท่ากับต้นทุน (ดูหมายเหตุข้อ 7.5.2 และข้อ 7.48.2) ให้กับทุนภัทรในอนาคตตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกิจการ  

     ระหว่างธนาคารและทุนภัทรต่อไป 
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     ณ วันที่ 11 กันยายน 2555 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมตามประมาณการที่ดีที่สุด ณ วันดังกล่าวของแต่ละรายการของ  

     สินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของทุนภัทร มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ณ วันรวมกิจการ งบการเงินรวมมีค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการจำนวน 4,728 ล้านบาท โดยคิดจากส่วนต่างของมูลค่า  

     ของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ คือ จำนวนหุ้นเพิ่มทุนคูณราคาหุ้นของธนาคาร ณ วันปิดการทำคำเสนอซื้อหุ้นละ 46.50 บาท เทียบกับ  

     มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ซึ่งค่าความนิยมดังกล่าวได้มีการปรับลดลงให้เหลือเป็นจำนวน 3,010 ล้านบาท     

     ตามที่ได้อธิบายไว้ดังต่อไปนี้ 

 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้มีการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้จากการบันทึกบัญชีเริ่มแรกสำหรับ  

     การซื้อเงินลงทุนในทุนภัทรตามแนวคำถาม-คำตอบ ประเด็นทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยการแลกหุ้น โดยสภาวิชาชีพบัญชี  

     ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เนื่องจากราคาตลาดของสิ่งตอบแทนที่โอน ณ วันที่มีการแลกหุ้นสูงกว่าราคาตลาด    

     ในช่วงที่มีการตกลงแลกหุ้นกันอย่างมีสาระสำคัญ ส่งผลให้ธนาคารบันทึกเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะธนาคารในจำนวนที่สูง        

     ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าความนิยมในงบการเงินรวมของธนาคารสูงเกินกว่าผลผนึกจากการแลกหุ้น (Synergy) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ถูกซื้อ  

     ที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการรวมธุรกิจในจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ โดยส่วนของค่าความนิยมที่แสดงไว้สูงกว่าผลผนึกที่คาดว่าจะ      

     เกิดขึ้นภายหลังจากการรวมธุรกิจไม่ได้เกิดขึ้นจากการเข้าควบคุมการบริหารงานอันนำไปสู่ผลผนึกที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการรวม  

     ธุรกิจดังกล่าว แต่เกิดขึ้นจากกลไกของการตอบสนองของตลาดทุนต่อข่าวการแลกหุ้นระหว่างธนาคารและทุนภัทรและเป็นไปตาม  

     ภาวะตลาดหลักทรัพย์ที่ราคาหุ้นเติบโตขึ้นมากในช่วงดังกล่าว ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายจัดการของธนาคาร ซึ่งตาม      

     บทสรุป (Basis of Conclusion) ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ กำหนดให้ผู้ซื้อ   

     ในที่นี้คือธนาคารจะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ โดยขจัดหรือลดการบันทึกมูลค่า  

     ส่วนเกินอันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนในการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้ นอกจากนี้ ภายใต้แนวคิดการรักษาระดับทุน  

     ที่ระบุไว้ในแม่บทการบัญชี ซึ่งให้ความสำคัญกับการจำแนกความแตกต่างให้ชัดเจนระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนและผลที่ได้รับ  

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์

 เงินสด 21

 เงินฝากสถาบันการเงิน 1,094,444

 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 4,637

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 3,836,018

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 416,047

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 26,043

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21,571

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4,385,053

 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 276,570

 สินทรัพย์อื่น 229,304

  รวม 10,289,708

หนี้สิน

 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 475,141

 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,725,879

 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 8,399

 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,362,391

 ประมาณการหนี้สิน 87,227

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 124,549

 หนี้สินอื่น 340,584

   รวม 6,124,170

สินทรัพย์สุทธิ 4,165,538

หัก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (8,664)

สินทรัพย์สุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 4,156,874

ค่าความนิยม 3,009,963

ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 7,166,837 
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     จากการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีมีความเห็นว่าส่วนของค่าความนิยมที่แสดงไว้สูงกว่าผลผนึกที่คาดว่าจะ  

     เกิดขึ้นภายหลังจากการรวมธุรกิจไม่เข้าข่ายผลตอบแทนจากการลงทุนและผลที่ได้รับจากการลงทุน จากเหตุการณ์ดังกล่าวธนาคาร  

     ไดว้ดัมลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนที่โอนให ้ เพือ่ลดการบนัทกึมลูคา่สว่นเกนิอนัเนือ่งมาจากความคลาดเคลือ่นในการวดัมลูคา่ขา้งตน้   

     ทั้งนี้ ธนาคารประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยคำนึงถึงมูลค่ายุติธรรมของส่วนของเจ้าของของทุนภัทรบวกด้วยผลผนึกจากการแลกหุ้น   

     (Synergy) ระหว่างธนาคารและทุนภัทร ที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการรวมธุรกิจ และ ราคาตลาดของหุ้นของธนาคารในช่วงที่มีการ  

     ตกลงแลกหุ้นกันเพื่อประกอบการพิจารณามูลค่ายุติธรรม ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ทำให้ธนาคารปรับลดมูลค่า    

     เงินลงทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญในงบการเงินเฉพาะธนาคาร และค่าความนิยมและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญในงบการเงินรวม    

     ณ วันที่แลกหุ้นลดลงเท่ากันเป็นจำนวน 1,760.22 ล้านบาท 

 

     ทั้งนี้ ตามมาตรฐานบัญชี ให้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจเป็นประจำทุกปี ณ เวลาเดียวกันของทุกปี   

     ซึง่หากมกีารดอ้ยคา่เกดิขึน้ จะบนัทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็ทนัท ีและไมม่ผีลตอ่ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลใน งบการเงนิรวม   

     นอกจากนี้ สำหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้นำค่าความนิยมที่แฝงอยู่ในเงินลงทุนในทุนภัทร    

     จากการรวมกิจการหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารตามหนังสืออนุมัติของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อหรือ      

     รับโอนกิจการทุนภัทร 

 

     ในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้รวมผลการดำเนินงานของทุนภัทรและบริษัทหลักทรัพย์       

     ภัทร จำกัด (มหาชน) (“บล.ภัทร”) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2555 เป็นต้นไป โดยในระหว่างงวดนับตั้งแต่วันที่รวมกิจการจนถึงวันที่   

     31 ธันวาคม 2555 ทุนภัทรมีรายได้ 1,027.28 ล้านบาท และกำไรสุทธิจำนวน 403.13 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการ  

     ดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 

    7.5.2 การซื้อและขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด 

     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ธนาคารได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย   

     จำกัด (“บลจ.นครหลวงไทย”) ร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 234 ล้านบาทจากกองทุนบำเหน็จ  

     บำนาญข้าราชการ (“กบข.”) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 

 

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ธนาคารได้ชำระราคาและรับโอนหุ้นของบลจ.นครหลวงไทย จากกบข. เรียบร้อยแล้ว โดยธนาคาร  

     และกบข. เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลำดับ นอกจากนี้ธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ   

     บลจ.นครหลวงไทย เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด (“บลจ.เกียรตินาคิน”) ต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว 

 

     ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมแต่ละรายการของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริษัทดังกล่าว      

     มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 7/2555 ได้มีมติให้ธนาคารซื้อหุ้นบลจ.เกียรตินาคิน เพิ่มเติม  

     ในสัดส่วนร้อยละ 40 จากกบข. และเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ธนาคารได้ชำระราคาและรับโอนหุ้นของบลจ.เกียรตินาคิน        

     จากกบข. เรียบร้อยแล้ว  

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

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 



160 รายงานประจำปี 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน

     ณ วันที่ 28 กันยายน 2555 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมแต่ละรายการของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริษัทดังกล่าว       

     มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมมีจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญ 

 

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้ดำเนินการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด           

     (“บลจ.เกียรตินาคิน”) ให้แก่ บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) (“ทุนภัทร”) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนการร่วมกิจการระหว่าง  

     ธนาคารและทุนภัทร ที่กำหนดว่า หากผลตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ธนาคารได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 90         

     ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทุนภัทร ธนาคารจะดำเนินการโอนหุ้นทั้งหมดในบลจ.เกียรตินาคิน ที่ราคาเท่ากับมูลค่า  

     ทางบัญชีให้กับทุนภัทร โดยเมื่อสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ธนาคารถือหุ้นในทุนภัทรร้อยละ 99.93 ธนาคารจึงโอนหุ้น  

     สามัญของบลจ.เกียรตินาคิน จำนวน 11,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่  

     จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บลจ.เกียรตินาคิน ในราคาขายเท่ากับราคาต้นทุนของธนาคารจำนวน 156,638,213.74 บาท          

     ซึ่งภายหลังการขายหุ้นแล้ว บลจ.เกียรตินาคิน ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารโดยธนาคารถือหุ้นทางอ้อมผ่านทุนภัทร 

 

    7.5.3 การลดทุนในกองทุนรวมซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

     เนื่องด้วยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม  

     เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2553 กำหนดว่า      

     ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุน (“บริษัทจัดการ”) ได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้อยู่แล้วก่อนวันที่   

     1 มีนาคม 2549 เนื่องจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจากการเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุด หรือจากการซื้อในการขายทอดตลาด   

     ให้บริษัทจัดการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาดังกล่าวภายในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ        

     หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และกำหนดการลดทุนโดยชำระคืนเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงิน          

     ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้บริษัทจัดการดำเนินการเมื่อได้รับมติเอกฉันท์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยบริษัทจัดการต้องลด  

     จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและโอนทรัพย์สินหรือจัดส่งเงิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ได้รับมติ 

 

     เนื่องจากบริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาดังกล่าวภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จึงดำเนินการลดทุนโดยชำระคืน  

     เป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงิน (Pay in kind) แก่ธนาคารและชำระคืนเป็นเงินบางส่วนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น ซึ่งได้รับมติเอกฉันท์  

     ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว 

 

     ในระหว่างปี 2554 ธนาคารได้รับชำระคืนเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงิน (Pay in kind) สำหรับการลดทุนในกองทุนรวมทั้ง 5 กอง   

     (“กองทุน”) ได้แก่ กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง กองทุนรวมบางกอก   

     แคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล รวมเป็นมูลค่าทรัพย์สินรอการขายจำนวน 333.52 ล้านบาท เกิดขาดทุนจากการ     

     ลดทุนจำนวน 4.05 ล้านบาท และกำไรรอรับรู้จากการลดทุนจำนวน 58.11 ล้านบาท ซึ่งธนาคารจะรับรู้เมื่อขายทรัพย์ที่รับโอนมาได้ 

 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์

 เงินสด 4

 เงินฝากสถาบันการเงิน 6,418

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 28,875

 อุปกรณ์สุทธิ 2,346

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 4,451

 สินทรัพย์อื่น 6,296

  รวม 48,390

หนี้สิน 4,608

สินทรัพย์สุทธิ 43,782

ค่าความนิยม 19,256

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้น  63,038
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     สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้รับชำระคืนเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงินสด (Pay in kind) สำหรับการลดทุน          

     ในกองทุนรวมทั้ง 5 กองได้แก่ กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง   

     กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล รวมเป็นมูลค่าทรัพย์สินรอการขายจำนวน 424.68 ล้านบาท   

     เกิดขาดทุนจากการลดทุนจำนวน 24.94 ล้านบาท และกำไรรอรับรู้จากการลดทุนจำนวน 80.93 ล้านบาท ซึ่งธนาคารจะรับรู้เมื่อขาย  

     ทรัพย์ที่รับโอนมาได้ 

 

  7.6 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 รายละเอียดเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง ซึ่งประมูลจากองค์การ เพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน   

    (ปรส.) กรมบังคับคดี และรับซื้อจากบริษัทอื่น มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

วันที่รับซื้อ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 

จำนวนรายของลูกหนี้ ยอดรวมของมลูหนี้ 
คงคา้งตามสัญญาเดิม

และตามสัญญา 
ที่ตกลงใหม่ 

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)     

กลุ่มประมูลจาก ปรส.     

 30 กันยายน 2542 315 2,250,115 273,892 171,260 

 15 ธันวาคม 2542 161 444,797 12,213 13,647 

กลุ่มที่รับซื้อ     

 มกราคม 2552 - ธันวาคม 2555 8 490,473 411,046 438,433 

ประมูลจากกรมบังคับคดี 1,298 12,262,631 1,304,539 1,019,301 

รวม 1,782 15,448,016 2,001,690 1,642,641 

บริษัทย่อยที่เป็นกองทุน 3,069 54,252,637 2,288,601 3,083,704 

 4,851 69,700,653 4,290,291 4,726,345 

หน่วย : พันบาท 

วันที่รับซื้อ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2554 

จำนวนรายของลูกหนี้ ยอดรวมของมลูหนี้ 
คงคา้งตามสัญญาเดิม

และตามสัญญา 
ที่ตกลงใหม่ 

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 

 เงนิลงทนุในสนิเชือ่เชา่ซือ้รบัซือ้จากบรษิทั     

  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 
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  7.7 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 

    7.7.1 จำแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อ       

     เริ่มแรกของสัญญา 

 

    7.7.2 จำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2555  2554 2555 2554 

เงินให้สินเชื่อ     

 เงินเบิกเกินบัญชี 813,867 596,113 813,867 596,113 

 เงินให้กู้ยืม 39,198,622 33,246,365 40,048,622 33,246,365 

 ตั๋วเงิน 41,765 78,920 41,765 78,920 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 149,455,475 117,355,791 149,455,475 117,355,791 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 750,712 645,118 750,712 645,118 

 หัก รายได้รอตัดบัญชี (21,872,843) (16,619,783) (21,872,843) (16,619,783) 

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 168,387,598 135,302,524 169,237,598 135,302,524 

 บวก ดอกเบี้ยค้างรับ 1,008,073 795,848 1,008,073 795,848 

  รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ 169,395,671 136,098,372 170,245,671 136,098,372 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     

   1. เงินสำรองขั้นต่ำตามเกณฑ์ ธปท.     

    - รายสินเชื่อ (Individual Approach) (1,003,194) (1,007,756) (1,011,694) (1,007,756) 

    - รายกลุ่ม (Collective Approach) (3,362,284) (2,098,668) (3,362,284) (2,098,668) 

   2. เงินสำรองส่วนเกิน (1,772,025) (2,006,070) (1,763,525) (2,006,070) 

 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  (27,789) (733) (27,789) (733) 

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 163,230,379 130,985,145 164,080,379 130,985,145 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์     

 เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 600,136 439,331 - - 

 ลูกหนี้อื่น 6,301 6,918 - - 

   รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 606,437 446,249 - - 

 บวก ดอกเบี้ยค้างรับ 2,523 2,350 - - 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,399) (6,778) - - 

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 602,561 441,821 - - 

รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 163,832,940 131,426,966 164,080,379 130,985,145 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555 2554 2555 2554

เงินบาท - ในประเทศ 168,994,035 135,748,773 169,237,598 135,302,524

รวมเงินให้สินเชื่อ 168,994,035 135,748,773 169,237,598 135,302,524
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    7.7.3 จำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม

2555

ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 23,618 760 - - - 24,378

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 5,977,149 76,552 10,565 40,889 127,463 6,232,618

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 24,152,661 990,253 530,142 145,280 2,336,713 28,155,049

การสาธารณูปโภคและบริการ 775,977 13,481 430 13,997 23,297 827,182

เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย 215,110 67,497 23,816 40,410 176,559 523,392

เงินให้กู้ยืมเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ 112,721,911 12,967,509 1,119,510 618,296 237,909 127,665,135

เงินให้กู้ยืมเพื่อสัญญาเช่าการเงิน 651,543 9,329 - - 8,611 669,483

อื่นๆ 4,431,519 291,621 35,376 37,155 101,127 4,896,798

รวมเงินให้สินเชื่อ 148,949,488 14,417,002 1,719,839 896,027 3,011,679 168,994,035

ดอกเบี้ยค้างรับ 779,955 230,543 - - 98 1,010,596

รวม 149,729,443 14,647,545 1,719,839 896,027 3,011,777 170,004,631

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

2554 

ปกติ กล่าวถึง 
เป็นพิเศษ 

ต่ำกว่า 
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

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

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

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 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 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 

ปกติ กล่าวถึง 
เป็นพิเศษ 

ต่ำกว่า 
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 23,618 760 - -  - 24,378 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 5,977,149 76,552 10,565 40,889 127,463 6,232,618 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 24,152,661 990,253 530,142 145,280 2,336,713 28,155,049 

การสาธารณูปโภคและบริการ 775,977 13,481 430 13,997 23,297 827,182 

เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย 215,110 67,497 23,816 40,410 176,559 523,392 

เงินให้กู้ยืมเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ 112,721,911 12,967,509 1,119,510 618,296 237,909 127,665,135 

เงินให้กู้ยืมเพื่อสัญญาเช่าการเงิน 651,543 9,329 - - 8,611 669,483 

อื่นๆ 4,681,383 291,621 35,376 37,155 94,826 5,140,361 

รวมเงินให้สินเชื่อ 149,199,352 14,417,002 1,719,839 896,027 3,005,378 169,237,598 

ดอกเบี้ยค้างรับ 777,530 230,543 - -  - 1,008,073 

รวม 149,976,882 14,647,545 1,719,839 896,027 3,005,378 170,245,671 
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     เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ธนาคารได้ทำสัญญาซื้อขายสินเชื่อกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยตกลงที่จะขายสินเชื่อ  

     เพื่อที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ธนาคารบางส่วนในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารต้องมี       

     หลักประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสถานะลูกหนี้ ณ วันที่ทำการขายต้องเป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึง  

     เป็นพิเศษตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และไม่เป็นลูกหนี้ที่เคยปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งราคาขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ  

     ลูกหนี้จัดชั้นปกติเท่ากับร้อยละ 102.35 และลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษเท่ากับร้อยละ 100.36 ของยอดเงินต้นคงค้างบวกกับ    

     ร้อยละ 100 ของดอกเบี้ยปกติที่ธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บจากลูกหนี้ ณ วันที่ทำการขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกหนี้รายนั้นๆ      

     ตามลำดับ  

 

     ในวันทำสัญญาข้างต้นธนาคารได้ขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้จัดชั้นปกติจำนวน 850.29 ล้านบาท    

     และมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษจำนวน 36.54 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 886.83 ล้านบาท และมีกำไร       

     จาการขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจำนวน 20.01 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2554 

ปกติ กล่าวถึง 
เป็นพิเศษ 

ต่ำกว่า 
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

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

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

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 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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    7.7.4 การจัดชั้นเงินให้สินเชื่อและการกันสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

การจัดชั้นหนี้ 

งบการเงินรวม 

2555 

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย

ค้างรับ 

มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน/

มูลค่า 
ปัจจุบันของ 
กระแสเงินสด 

การกันสำรอง 
(ร้อยละ) 

มูลค่าสำรอง  
ที่ธนาคารตั้ง 

การกันสำรอง
ตามเกณฑ์ 

ธปท.  
(ร้อยละ) 

มูลค่าสำรอง 
ที่กันเพิ่ม 

(ลด)  
ตามเกณฑ์ 

ธปท.* 

รวมมูลค่า
สำรองทั้งสิ้น
ที่ต้องตั้ง 

ตามเกณฑ์  
ธปท. 

ลูกหนี้ปกติ        

 เงินให้กู้ 36,462,446 8,609,993 1.00 85,016 1.00 - 85,016 

  ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ        

   - รถใหม่ 65,617,730 65,395,640 1.00 653,956 1.00 - 653,956 

  - รถเก่า 47,649,267 47,326,271 1.00 473,263 1.00 - 473,263 

ลูกหนี้ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ        

  เงินให้กู้ 1,478,049 270,953 2.00 5,411 2.00 - 5,411 

  ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ        

 - รถใหม่ 4,078,671 4,036,548 3.97 160,251 2.00 (79,520) 80,731 

 - รถเก่า 9,090,825 8,930,962 6.37 568,902 2.00 (390,283) 178,619 

ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน        

 เงินให้กู้ 600,329 42,829 100.00 42,829 100.00 - 42,829 

  ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ        

 - รถใหม่ 249,776 249,776 23.59 58,922 100.00 190,854 249,776 

 - รถเก่า 869,734 869,734 22.85 198,734 100.00 671,000 869,734 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย        

 เงินให้กู้ 277,731 89,855 100.00 89,855 100.00 - 89,855 

  ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ        

 - รถใหม่ 122,644 122,644 23.59 28,932 100.00 93,712 122,644 

 - รถเก่า 495,652 495,652 22.85 113,256 100.00 382,396 495,652 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 3,011,777 1,025,611 100.00 1,024,391 100.00 - 1,024,391 

รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 170,004,631 137,466,468  3,503,718  868,159 4,371,877 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มสำหรับลูกหนี้บางราย    1,348,925  - 1,348,925 

สำรองทั่วไป    423,100  - 423,100 

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้    27,789  - 27,789 

รวม    5,303,532  868,159 6,171,691 
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หน่วย : พันบาท 

การจัดชั้นหนี้ 

งบการเงินรวม 

2554 

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย

ค้างรับ 

มูลหนี้หลังหัก 
หลักประกัน/

มูลค่า 
ปัจจุบันของ 
กระแสเงินสด 

การกันสำรอง 
(ร้อยละ) 

มูลค่าสำรอง 
ที่ธนาคารตั้ง 

การกันสำรอง 
ตามเกณฑ์ 

ธปท. 
(ร้อยละ) 

มูลค่าสำรอง
ที่กันเพิ่ม 

(ลด) 
ตามเกณฑ์ 

ธปท.* 

รวมมูลค่า
สำรอง 

ทั้งสิ้นทีต่อ้ง
ตัง้ตามเกณฑ์ 

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 

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

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มสำหรับลูกหนี้บางราย    1,582,970  - 1,582,970 

สำรองทั่วไป    423,100  - 423,100 

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้    733  - 733 

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

การจัดชั้นหนี้ 
 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย

ค้างรับ 

มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน/

มูลค่า 
ปัจจุบันของ 
กระแสเงินสด 

การกันสำรอง 
(ร้อยละ) 

มูลค่าสำรอง  
ที่ธนาคารตั้ง 

การกันสำรอง 
ตามเกณฑ์  

ธปท.  
(ร้อยละ) 

มูลค่าสำรอง
ที่กันเพิ่ม 

(ลด)  
ตามเกณฑ์ 

ธปท.* 

รวมมูลค่า
สำรอง 

ทั้งสิ้นทีต่อ้ง
ตัง้ตามเกณฑ ์ 

ธปท. 

ลูกหนี้ปกติ        

 เงินให้กู้ 36,709,885 9,459,993 1.00 93,516 1.00 - 93,516 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ        

  - รถใหม่ 65,617,730 65,395,640 1.00 653,956 1.00 - 653,956 

  - รถเก่า 47,649,267 47,326,271 1.00 473,263 1.00 - 473,263 

ลูกหนี้ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ        

 เงินให้กู้ 1,478,049 270,953 2.00 5,411 2.00 - 5,411 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ        

   - รถใหม่ 4,078,671 4,036,548 3.97 160,251 2.00 (79,520) 80,731 

   - รถเก่า 9,090,825 8,930,962 6.37 568,902 2.00 (390,283) 178,619 

ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน        

 เงินให้กู้ 600,329 42,829 100.00 42,829 100.00 - 42,829 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ        

   - รถใหม่ 249,776 249,776 23.59 58,922 100.00 190,854 249,776 

   - รถเก่า 869,734 869,734 22.85 198,734 100.00 671,000 869,734 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย        

 เงินให้กู้ 277,731 89,855 100.00 89,855 100.00 - 89,855 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ        

  - รถใหม่ 122,644 122,644 23.59 28,932 100.00 93,712 122,644 

  - รถเก่า 495,652 495,652 22.85 113,256 100.00 382,396 495,652 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 3,005,378 1,019,212 100.00 1,017,992 100.00 - 1,017,992 

รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 170,245,671 138,310,069  3,505,819  868,159 4,373,978 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มสำหรับลูกหนี้บางราย    1,340,425  - 1,340,425 

สำรองทั่วไป    423,100  - 423,100 

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้    27,789  - 27,789 

รวม    5,297,133  868,159 6,165,292 
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หน่วย : พันบาท 

การจัดชั้นหนี้ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2554 

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย

ค้างรับ 

มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน/

มูลค่า 
ปัจจุบันของ 
กระแสเงินสด 

การกันสำรอง 
(ร้อยละ) 

มูลค่าสำรอง  
ที่ธนาคารตั้ง 

การกันสำรอง 
ตามเกณฑ์  

ธปท.  
(ร้อยละ) 

มูลค่าสำรอง
ที่กันเพิ่ม 

(ลด)  
ตามเกณฑ์ 

ธปท.* 

รวมมูลค่า
สำรองทั้งสิ้น

ทีต่อ้งตัง้ 
ตามเกณฑ ์ 

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 

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

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มสำหรับลูกหนี้บางราย    1,582,970  - 1,582,970 

สำรองทั่วไป    423,100  - 423,100 

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้    733  - 733 

รวม    4,753,703  359,524 5,113,227 

* ธนาคารพิจารณาปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เช่าซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551           
 โดยพิจารณาจากมูลค่าหลักประกันที่ใช้ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่จัดชั้นต่ำกว่า  
 มาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 สำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจาก  
 ลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะจำหน่ายหลักประกัน      
 ได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยยกเว้นลูกหนี้ชั้นปกติและลูกหนี้ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 1 และอัตรา  
 ร้อยละ 2 ตามลำดับ 
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    7.7.5 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย            

     ซึ่งประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย และชั้นสงสัยจะสูญ โดยรวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    

     แต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างมีดังนี้ 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2555 2554 2555 2554 

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) 5,627,545 4,742,273 5,621,244 4,735,495 

ร้อยละของเงนิใหส้นิเชือ่ดอ้ยคณุภาพตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ทัง้สิน้ (รวมเงนิใหส้นิเชือ่แกส่ถาบนัการเงนิ) 3.29 3.37 3.28 3.37 

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) 2,460,220 2,599,952 2,460,219 2,599,952 

ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น 
 หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 
 (รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) 

 
 

1.47 

 
 

1.87 

 
 

1.46 

 
 

1.88 

ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อแต่ละประเภท     

 - เงินให้สินเชื่อ 8.95 10.80 8.77 10.80 

 - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1.55 1.00 1.55 1.00 

 - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1.04 1.52 - - 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

2555 2554 

เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินให้สินเชื่อและตั๋วเงินรับ 3,645,529 - 3,726,085 - 

ลูกหนี้หลักทรัพย์ 6,301 98 6,301 98 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,975,715 - 1,009,410 - 

รวมเงนิใหส้นิเชือ่และลกูหนีท้ีธ่นาคารระงบัการรบัรูร้ายได้ 5,627,545 98 4,741,796 98 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2555 2554 

 เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินให้สินเชื่อและตั๋วเงินรับ 3,645,529 - 3,726,085 - 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,975,715 - 1,009,410 - 

รวมเงนิใหส้นิเชือ่และลกูหนีท้ีธ่นาคารระงับการรับรู้รายได้ 5,621,244 - 4,735,495 - 
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  7.8 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินรวม 128,335 ล้านบาท (31 ธันวาคม   

    2554 : 101,384 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญา         

   มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.9 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 

จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระจ่ายตามสัญญา 

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

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 42,340,185 101,999,277 5,866,725 150,206,187 

หัก  รายได้ทางการเงินรอการรับรู้*    (21,871,569) 

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า    128,334,618 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (3,542,796) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ    124,791,822 

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) 

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า    101,384,481 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (2,386,921) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ    98,997,560 

* สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 

* สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

2555 

ปกติ กล่าวถึง 
เป็นพิเศษ 

ต่ำกว่า 
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ สำรอง 
ทั่วไป 

รวม 

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

บวก หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 255,745 (256,219) 637,058 192,677 906,794 - 1,736,055 

หัก  หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (711,425) - (711,425) 

ยอดปลายปี 1,975,683 577,694 1,253,411 727,658 1,186,356 423,100 6,143,902 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

2554 

ปกติ กล่าวถึง 
เป็นพิเศษ 

ต่ำกว่า 
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ 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 
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  7.10 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้แยกตามระยะเวลาการค้างชำระได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 

ปกติ กล่าวถึง 
เป็นพิเศษ 

ต่ำกว่า 
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ สำรอง 
ทั่วไป 

รวม 

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

บวก หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 255,745 (256,219) 637,058 192,677 907,173 - 1,736,434 

หัก  หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (711,425) - (711,425) 

ยอดปลายปี 1,975,683 577,694 1,253,411 727,658 1,179,957 423,100 6,137,503 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2554 

ปกติ กล่าวถึง 
เป็นพิเศษ 

ต่ำกว่า 
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ 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 : ล้านบาท 

ระยะเวลาการค้างชำระ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 

จำนวนราย 
ลูกหนี้ 

ยอดเงินให้สิน
เชื่อคงเหลือ 

มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน 

ค่าเผื่อหนี้ 
สงสัยจะสูญ 

ระยะเวลาการค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน 63 1,552 113 344 

ระยะเวลาการค้างชำระมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน 21 321 9 44 

ระยะเวลาการค้างชำระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 17 538 9 100 

ระยะเวลาการค้างชำระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 32 141 41 58 

ระยะเวลาการค้างชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 108 1,471 610 673 

รวม 241 4,023 782 1,219 

หน่วย : ล้านบาท 

ระยะเวลาการค้างชำระ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2554 

จำนวนราย 
ลูกหนี้ 

ยอดเงินให้สิน
เชื่อคงเหลือ 

มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน 

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 
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   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มีส่วนสูญเสียกับลูกหนี้จำนวน 2 ราย (31 ธันวาคม 2554 : 3 ราย)    

   โดยมีมูลหนี้ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ 8.01 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554 : 14 ล้านบาท) ธนาคารบันทึกส่วนสูญเสียจากการ           

   ปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 1.72 ล้านบาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 2.11 ล้านบาท)    

   ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.11 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

   ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.12 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 

   ทรัพย์สินรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 

จำนวนรายลูกหนี้ ยอดคงเหลือตาม 
บัญชีก่อนการปรับ 
โครงสร้างหนี้ (1) 

ยอดคงเหลือตาม 
บัญชีหลังการปรับ 
โครงสร้างหนี้ (1) 

ชนิดของสินทรัพย์ 
ที่จะรับโอน 
ตามสัญญา 

มูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรัพย์ 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ 2 8.01 - - - 

รวม 2 8.01 -   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ) 

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ) 

หน่วย : ล้านบาท 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2554 

จำนวนรายลูกหนี้ ยอดคงเหลือตาม 
บัญชีก่อนการปรับ 
โครงสร้างหนี้ (1) 

ยอดคงเหลือตาม 
บัญชีหลังการปรับ 
โครงสร้างหนี้ (1) 

ชนิดของสินทรัพย์ 
ที่จะรับโอน 
ตามสัญญา 

มูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรัพย์ 

การโอนสินทรัพย์ 2 0.51 - ห้องชุด 0.40 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ 1 13.49 - -  - 

รวม 3 14.00 -   

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2555 2554 

ยอดต้นปี 733 1,651 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี 27,056 (918) 

ยอดปลายปี 27,789 733 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

ทรัพย์สินรอการขาย 6,564,187 8,041,878 6,737,813 7,540,651 

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (1,584,562) (1,498,574) (1,534,627) (1,448,282) 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 4,979,625 6,543,304 5,203,186 6,092,369 



173รายงานประจำปี 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน

   ธนาคารและบริษัทย่อยได้รับทรัพย์สินรอการขายมาจากการโอนชำระหนี้ การประมูลซื้อจากการขายทอดตลาด และจากการบังคับชำระหนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 2555 

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ รวม 

ยอดต้นปี 7,986,768 55,110 8,041,878 

เพิ่มขึ้น 375,813 1,728,717 2,104,530 

จำหน่าย (1,999,706) (1,582,515) (3,582,221) 

ยอดสิ้นปี 6,362,875 201,312 6,564,187 

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (1,383,261) (201,301) (1,584,562) 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 4,979,614 11 4,979,625 

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 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ รวม 

ยอดต้นปี 7,485,756 54,894 7,540,650 

เพิ่มขึ้น 666,587 1,728,717 2,395,304 

จำหน่าย (1,615,626) (1,582,515) (3,198,141) 

ยอดสิ้นปี 6,536,717 201,096 6,737,813 

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (1,333,531) (201,096) (1,534,627) 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 5,203,186 - 5,203,186 

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 
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   รายละเอียดทรัพย์สินตามมูลค่ายุติธรรมที่ให้สิทธิลูกหนี้ซื้อคืนแสดงตามระยะเวลาคงเหลือในการใช้สิทธิซื้อคืนของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม   

   2555 และ 2554 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ธนาคารได้มีการรับโอนทรัพย์ชำระหนี้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อรายหนึ่ง โดยธนาคารได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554   

   และมีการจดทะเบียนโอนทรัพย์ซึ่งได้จดจำนองเป็นประกันหนี้ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ถูกฟ้องล้มละลาย เมื่อวันที่     

   12 พฤษภาคม 2554 จากการจดทะเบียนรับโอนทรัพย์ชำระหนี้ดังกล่าวธนาคารได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก  

   เรื่องดังกล่าวแล้ว 

 

   ทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่แยกประเมินราคา โดยผู้ประเมินภายนอกและผู้ประเมินภายในของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม   

   2555 และ 2554 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.13 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 

น้อยกว่า 2 เดือน 5,966 - 

2 เดือน - 12 เดือน 147,474 380,234 

มากกว่า 12 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน 302,986 361,864 

มากกว่า 24 เดือน แต่ไม่เกิน 36 เดือน - 342,838 

รวม 456,426 1,084,936 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555 2554 2555 2554

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการชำระหนี้

 - ส่วนที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก 4,868 5,116 5,142 4,941

 - ส่วนที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน 1,495 2,871 1,395 2,545

รวม 6,363 7,987 6,537 7,486

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

2555 

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผื่อ 
การ 

ด้อยค่า 

ที่ดิน 
อาคาร 
และ

อุปกรณ์ 
สุทธิ 

ยอดต้นปี ยอดต้นปี 
บริษัทย่อย 
ณ วันที่
ลงทุน 

เพิ่มขึ้น จำหน่าย/ 
โอนออก 

ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ยอดต้นปี 
บริษัทย่อย 
ณ วันที่
ลงทุน 

เพิ่มขึ้น จำหน่าย/ 
โอนออก 

ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน 94,968 52,013 - - 146,981 - - - - - - 146,981 

อาคารและสว่นปรบัปรงุ  
 อาคาร 

 
76,552 

 
466,627 

 
19,943 

 
(6,712) 

 
556,410 

 
(37,630) 

 
(173,540) 

 
(12,976) 

 
- 

 
(224,146) 

 
15,944 

 
348,208 

อุปกรณ์ 1,017,605 167,379 166,234 (31,273) 1,319,945 (705,698) (120,639) (152,787) 29,770 (949,354) - 370,591 

เครือ่งตกแตง่และตดิตัง้ 706,359 50,254 108,186 (8,250) 856,549 (367,811) (41,692) (128,213) 4,610 (533,106) - 323,443 

ยานพาหนะ 282,531 17,194 83,051 (15,482) 367,294 (128,398) (17,193) (56,385) 15,291 (186,685) - 180,609 

รวม 2,178,015 753,467 377,414 (61,717) 3,247,179 (1,239,537) (353,064) (350,361) 49,671 (1,893,291) 15,944 1,369,832 
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   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่          

   ซึ่งมีราคาทุน จำนวน 984.29 ล้านบาท และ 516.21 ล้านบาท ตามลำดับ 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

2554 

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ที่ดิน 
อาคาร 
และ

อุปกรณ์ 
สุทธิ 

ยอดต้นปี ยอดต้นปี 
บริษัทย่อย 
ณ วันที่
ลงทุน 

เพิ่มขึ้น จำหน่าย/ 
โอนออก 

ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ยอดต้นปี 
บริษัทย่อย 
ณ วันที่
ลงทุน 

เพิ่มขึ้น จำหน่าย/ 
โอนออก 

ยอด 
ปลายปี 

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 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 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 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุด  - วันที่ 31 ธันวาคม 2555 350,361 พันบาท

 - วันที่ 31 ธันวาคม 2554 317,320 พันบาท

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ที่ดิน
อาคาร 
และ

อุปกรณ์ 
สุทธิ 

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/ 
โอนออก 

ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/ 
โอนออก 

ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน 94,968 - - 94,968 - - - - 94,968 

อาคาร 76,552 - - 76,552 (37,630) (3,777) - (41,407) 35,145 

อุปกรณ์ 789,310 144,025 (16,845) 916,490 (504,887) (132,097) 15,728 (621,256) 295,234 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 638,546 96,987 (4,274) 731,259 (320,822) (119,471) 2,722 (437,571) 293,688 

ยานพาหนะ 263,971 75,542 (8,933) 330,580 (119,103) (53,450) 8,741 (163,812) 166,768 

รวม 1,863,347 316,554 (30,052) 2,149,849 (982,442) (308,795) 27,191 (1,264,046) 885,803 
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   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีอาคารและอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ซึ่งมีราคาทุน จำนวน   

   569.29 ล้านบาท และ 301.89 ล้านบาท ตามลำดับ 

 

  7.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิและค่าความนิยม 

    7.14.1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ  

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2554 

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ที่ดิน
อาคาร 
และ

อุปกรณ์ 
สุทธิ 

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/ 
โอนออก 

ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/ 
โอนออก 

ยอด 
ปลายปี 

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 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุด  - วันที่ 31 ธันวาคม 2555 308,795 พันบาท

 - วันที่ 31 ธันวาคม 2554 299,675 พันบาท

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

2555 

ราคาทุน ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน

อื่น 
สุทธิ 

ยอดต้นปี ยอดต้นปี 
บ.ย่อย  
ณ วันที่
ลงทุน 

เพิ่มขึ้น จำหน่าย / 
โอนออก 

ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ยอดต้นปี 
บ.ย่อย 

 ณ วันที่
ลงทุน 

เพิ่มขึ้น จำหน่าย / 
โอนออก 

ยอด 
ปลายปี 

ซอฟท์แวร์ 544,510 171,816 113,899 (17,424) 812,801 (257,534) (145,891) (95,251)  5,784  (492,892) 319,909 

ใบอนุญาตซื้อขายสัญญา 
 ซื้อขายล่วงหน้า 

 
6,918 

 
5,791 

 
- 

 
- 

 
12,709 

 
(1,462) 

 
 (5,655) 

 
 (15) 

 
- 

 
 (7,132) 

 
5,577 

รวม 551,428 177,607 113,899 (17,424) 825,510 (258,996) (151,546) (95,266)  5,784  (500,024) 325,486 
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     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีซอฟท์แวร์ที่คิดค่าตัดจำหน่ายทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่      

     ซึ่งมีราคาทุน จำนวน 248.01 ล้านบาท และ 48.36 ล้านบาท ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีซอฟท์แวร์ที่คิดค่าตัดจำหน่ายทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ซึ่งมีราคาทุน     

     จำนวน 88.67 ล้านบาท และ 20.72 ล้านบาท ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุด  - วันที่ 31 ธันวาคม 2555 95,266 พันบาท

 - วันที่ 31 ธันวาคม 2554 87,868 พันบาท

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุด  - วันที่ 31 ธันวาคม 2555 84,099 พันบาท

 - วันที่ 31 ธันวาคม 2554 83,002 พันบาท

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

2554 

ราคาทุน ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน

อื่น 
สุทธิ 

ยอดต้นปี ยอดต้นปี 
บ.ย่อย  
ณ วันที่
ลงทุน 

เพิ่มขึ้น จำหน่าย / 
โอนออก 

ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ยอดต้นปี 
บ.ย่อย 

 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 

รวม 394,976 27,087 134,661 (5,296) 551,428 (164,894) (11,529) (87,868)  5,295 (258,996) 292,432 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 

ราคาทุน ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน

อื่น 
สุทธิ 

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย / 
โอนออก 

ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย / 
โอนออก 

ยอด 
ปลายปี 

ซอฟท์แวร์ 480,338 105,360 (10,513) 575,185 (211,782) (84,099) 558 (295,323) 279,862 

รวม 480,338 105,360 (10,513) 575,185 (211,782) (84,099) 558 (295,323) 279,862 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2554 

ราคาทุน ค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน

อื่น 
สุทธิ 

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย / 
โอนออก 

ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย / 
โอนออก 

ยอด 
ปลายปี 

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 



178 รายงานประจำปี 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน

    7.14.2 ค่าความนิยม  

     ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.15 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และวันที่ 1 มกราคม 2554 มีดังนี้ 

    

 

 

 

 

 

 

 

   รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

2555 

ราคาทุน 

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/  
โอนออก 

ยอดปลายปี 

ค่าความนิยม 56,071 3,029,219 - 3,085,290 

รวม 56,071 3,029,219 - 3,085,290 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

2554 

ราคาทุน 

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำหน่าย/  
โอนออก 

ยอดปลายปี 

ค่าความนิยม - 56,071 - 56,071 

รวม - 56,071 - 56,071 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม  
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

1 มกราคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

1 มกราคม 
2554 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 618,666 668,882 1,206,814 594,291 660,229 1,196,175 

รวม 618,666 668,882 1,206,814 594,291 660,229 1,196,175 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

ยอดต้นปี 
1 มกราคม 

2555 

ยอดยกมา  
ทุนภัทร 

12 กันยายน 
2555 

รายการที่รับรู้
ในกำไรหรือ

ขาดทุน 

รายการที่รับรู้
ในกำไร 
(ขาดทุน)  

เบ็ดเสร็จอื่น 

ยอดปลายปี 
31 ธันวาคม 

2555 

ผลแตกต่างชั่วคราว      

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 95,619 - (381) - 95,238 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 161,506 1,466 (34,255) - 128,717 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 289,656 5,786 13,950 - 309,392 

 ประมาณการหนี้สิน 171,746 16,544 (4,600) (2,527) 181,163 

 รายได้รับล่วงหน้า 181,474 - 35,317 - 216,791 

 ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได้ 39,111 - 3,507 - 42,618 

 ค่านายหน้าเช่าซื้อจ่ายล่วงหน้า (219,546) - (78,902) - (298,448) 

 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ (422) 4,260 (824) - 3,014 

 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (59,700) (766) - (14,384) (74,850) 

 อื่นๆ 9,438 (5,702) 11,295 - 15,031 

รวม 668,882 21,588 (54,893) (16,911) 618,666 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

ยอดต้นปี 
1 มกราคม 

2554 

รายการที่รับรู้
ในกำไรหรือ

ขาดทุน 

รายการที่รับรู้
ในกำไร 
(ขาดทุน)  

เบ็ดเสร็จอื่น 

ยอดปลายปี 
31 ธันวาคม 

2554 

ผลแตกต่างชั่วคราว     

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 344,522 (248,903) - 95,619 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 245,840 (84,334) - 161,506 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 458,379 (168,723) - 289,656 

 ประมาณการหนี้สิน 230,232 (66,358) 7,872 171,746 

 รายได้รับล่วงหน้า 201,175 (19,701) - 181,474 

 ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได้ 44,774 (5,663) - 39,111 

 ค่านายหน้าเช่าซื้อจ่ายล่วงหน้า (228,709) 9,163 - (219,546) 

 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ (413) (9) - (422) 

 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (100,232) - 40,532 (59,700) 

 อื่นๆ 11,246 (1,808) - 9,438 

รวม 1,206,814 (586,336) 48,404 668,882 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ยอดต้นงวด 
1 มกราคม 

2555 

รายการที่รับรู้
ในกำไรหรือ

ขาดทุน 

รายการที่รับรู้
ในกำไร 
(ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอื่น 

ยอดปลายปี 
 31 ธันวาคม 

2555 

ผลแตกต่างชั่วคราว     

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 93,870 (381) - 93,489 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 161,506 (34,255) - 127,251 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 289,656 17,269 - 306,925 

 ประมาณการหนี้สิน 164,419 (4,867) - 159,552 

 รายได้รับล่วงหน้า 181,474 35,317 - 216,791 

 ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได้ 39,111 3,506 - 42,617 

 ค่านายหน้าเช่าซื้อจ่ายล่วงหน้า (219,546) (78,902) - (298,448) 

 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (59,699) - (14,273) (73,972) 

 อื่นๆ 9,438 10,648 - 20,086 

รวม 660,229 (51,665) (14,273) 594,291 
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    ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่        

    22 ธันวาคม 2554 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ เป็นเวลา 1 รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม        

   ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เป็นเวลา 2 รอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 

 

   ธนาคารและบรษิทัยอ่ยใชอ้ตัราภาษรีอ้ยละ 23 และ 20 ในการคำนวณภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554  

 

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และวันที่          

   1 มกราคม 2554 มีดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ยอดต้นปี 
1 มกราคม 

2554 

รายการที่รับรู้
ในกำไรหรือ

ขาดทุน 

รายการที่รับรู้
ในกำไร 
(ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอื่น 

ยอดปลายปี 
31 ธันวาคม 

2554 

ผลแตกต่างชั่วคราว     

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 341,899 (248,029) - 93,870 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 245,840 (84,334) - 161,506 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 458,379 (168,723) - 289,656 

 ประมาณการหนี้สิน 221,804 (63,869) 6,484 164,419 

 รายได้รับล่วงหน้า 201,175 (19,701) - 181,474 

 ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได้ 44,774 (5,663) - 39,111 

 ค่านายหน้าเช่าซื้อจ่ายล่วงหน้า (228,709) 9,163 - (219,546) 

 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (100,232) - 40,533 (59,699) 

 อื่นๆ 11,245 (1,807) - 9,438 

รวม 1,196,175 (582,963) 47,017 660,229 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม  
2555 

31 ธันวาคม  
2554 

1 มกราคม  
2554 

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 6,232 886 - 

ประมาณการหนี้สิน 538 421 - 

ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 48 163 - 

รวม 6,818 1,470 - 
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  7.16 สินทรัพย์อื่นสุทธิ 

   สินทรัพย์อื่นสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.17 เงินรับฝาก 

    7.17.1 จำแนกตามประเภทเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

    7.17.2 จำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2555 2554 2555 2554 

ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ  169,780 111,644 165,256 108,048 

รายได้อื่นค้างรับ* 25,174 12,544 4,899 5,870 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี 81,088 68,624 59,727 56,521 

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายล่วงหน้าสำหรับลูกหนี้เช่าซื้อ* 87,520 77,411 87,520 77,411 

ลูกหนี้อื่นสุทธิ* 340,481 298,838 248,810 272,009 

เงินมัดจำ 319,776 117,295 142,884 106,982 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 37,901 41,520 30,752 33,796 

ภาษีซื้อรอใบกำกับภาษี 413,624 221,162 413,624 219,917 

สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า 69,134 76,441 61,829 67,098 

อื่นๆ* 251,537 146,350 145,413 52,390 

รวมสินทรัพย์อื่น 1,796,015 1,171,829 1,360,714 1,000,042 

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายการดังกล่าวแสดงด้วยยอดสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวนรวม 53.09 ล้านบาท และ 44.34 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ  
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร ตามลำดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : จำนวนรวม 54.99 ล้านบาท และ 46.25 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ  
 ธนาคาร ตามลำดับ) 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 206,153 164,375 654,697 638,875 

ออมทรัพย์ 25,541,035 11,769,864 25,596,962 11,786,668 

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 127,280,050 57,105,342 127,280,050 57,105,341 

รวม 153,027,238 69,039,581 153,531,709 69,530,884 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

2555 2554 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 152,563,958 463,280 153,027,238 68,739,206 300,375 69,039,581 

รวม 152,563,958 463,280 153,027,238 68,739,206 300,375 69,039,581 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 153,068,429 463,280 153,531,709 69,230,509 300,375 69,530,884 

รวม 153,068,429 463,280 153,531,709 69,230,509 300,375 69,530,884 
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  7.18 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)  

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.19 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.20 ประมาณการหนี้สิน 

   ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

2555 2554 

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 116,283 794,745 911,028 - - - 

ธนาคารพาณิชย์ 22,057 2,061,500 2,083,557 112,788 - 112,788 

สถาบันการเงินอื่น 53,394 2,420,428 2,473,822 1,890,035 3,217,559 5,107,594 

รวม 191,734 5,276,673 5,468,407 2,002,823 3,217,559 5,220,382 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 116,283 794,745 911,028 - - - 

ธนาคารพาณิชย์ 21,980 2,061,500 2,083,480 112,651 - 112,651 

สถาบันการเงินอื่น 197,815 2,420,429 2,618,244 1,898,856 3,237,365 5,136,221 

รวม 336,078 5,276,674 5,612,752 2,011,507 3,237,365 5,248,872 

หน่วย : พันบาท 

 สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละ) 

ครบกำหนด งบการเงินรวม 

2555 2554 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ บาท 2.75 - 5.10 2561 16,999,361 17,707,000 

ตั๋วแลกเงิน บาท 1.60 - 5.10 2559 12,123,975 67,651,871 

เงินกู้ยืมอื่น บาท 2.95 - 3.15 2555  - 653,950 

รวม    29,123,336 86,012,821 

หน่วย : พันบาท 

 สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละ) 

ครบกำหนด งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ บาท 2.83 - 5.10 2561 15,335,000 20,777,000 

ตั๋วแลกเงิน บาท 1.60 - 5.10 2559 12,123,975 68,181,871 

เงินกู้ยืมอื่น บาท 2.95 - 3.15 2555 - 653,950 

รวม    27,458,975 89,612,821 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 267,905 171,914 154,937 136,181 

อื่นๆ 59,694 51,762 59,257 51,057 

รวม 327,599 223,676 214,194 187,238 
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   ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 

   ธนาคารและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจัดเป็นโครงการ          

   ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 

 

   จำนวนค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554      

   มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554        

   มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้    

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังต่อไปนี้ 

 

 31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2554 

 ข้อสมมติฐานทางการเงิน    

  อัตราคิดลด 3.6 - 4.0% 3.7 - 4.0% 

  การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 3.0 - 18.0% 6.0 - 7.0% 

  อัตราการลาออกของพนักงาน 0.0 - 15.0% 8.0 - 15.0% 

  เกษียณอายุ 55 ปี และ 60 ปี 55 ปี และ 60 ปี 

 

  7.21 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และวันที่ 1 มกราคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2555 2554 2555 2554 

ต้นทุนการบริการปัจจุบัน 30,886 19,609 24,733 17,098 

ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน 6,786 5,386 4,994 4,347 

ผล (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้น (15,814) 39,359 - 32,420 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (13,157) (33,159) (10,998) (28,490) 

รวม 8,701 31,195 18,729 25,375 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ 171,914 139,480 136,181 110,806 

รับโอนระหว่างงวดจากการรวมธุรกิจ 87,290 - - - 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 30,886 19,609 24,733 17,098 

ต้นทุนดอกเบี้ย 6,786 5,386 4,994 4,347 

โอนย้ายภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานจากบริษัทย่อย - 1,239 27  - 

ผล (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้น (15,814) 39,359 - 32,420 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (13,157) (33,159) (10,998) (28,490) 

ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ 267,905 171,914 154,937 136,181 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

31 ธันวาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

1 มกราคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

1 มกราคม 
2554 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 163,329 - - - - - 

รวม 163,329 - - - - - 
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     รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด/ปี มีดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.22 เจ้าหนี้อื่น 

   เจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.23 เจ้าหนี้กรมบังคับคดี 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีเจ้าหนี้กรมบังคับคดีจำนวน 575.38 ล้านบาท เนื่องจากกรมบังคับคดีเรียกเก็บส่วนต่าง  

   ระหว่างราคาทรัพย์ในการประมูลทรัพย์ครั้งแรกและราคาทรัพย์ที่ประมูลได้ซึ่งเป็นค่าเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาซื้อขายทอดตลาดจำนวน   

   582.75 ล้านบาท พร้อมกันนี้ธนาคารได้บันทึกส่วนแบ่งที่จะได้รับจากการชำระหนี้เข้ากองทรัพย์สินหลักประกันของลูกหนี้ในกรณีดังกล่าว     

   โดยการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องจำนวน 278.44 ล้านบาท 

 

   จากรายงานเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556 .เจ้าหนี้มีมติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟ้องคดี       

   กับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยมอบหมายให้เจ้าหนี้รายใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการวางค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการ  

   ดำเนินคดี ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2556 (ครบกำหนด 1 มีนาคม 2556 ) หากเจ้าหนี้รายใหญ่  

    ไม่วางเงินภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่ประสงค์ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟ้องคดีกับธนาคาร 

 

  7.24 หนี้สินอื่น 

   หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

ยอดต้นปี 
1 มกราคม 

2555 

ยอดยกมา  
ทุนภัทร 

12 กันยายน 
2555 

รายการที่รับรู้
ในกำไรหรือ

ขาดทุน 

รายการที่รับรู้
ในกำไร 

เบ็ดเสร็จอื่น 

รายการที่รับรู้ 
ในกำไรสะสม 

ยอดปลายปี 
31 ธันวาคม 

2555 

ผลแตกตา่งชัว่คราวสว่นเกนิทนุจากการตรีาคาอาคารเพิม่ - (42,189) - - - (42,189) 

ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - (98,156) - (24,572) - (122,728) 

ประมาณการหนี้สิน - 1,052 251 - (763) 540 

อื่นๆ - 14,684 (13,636) - - 1,048 

รวม - (124,609) (13,385) (24,572) (763) (163,329) 

   หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันรอนำส่ง 588,709 433,744 588,709 433,744 

เจ้าหนี้ดีลเลอร์ค้างจ่าย 558,888 462,700 558,888 462,700 

เจ้าหนี้อื่นรอคืนลูกค้า 7,500 47,477 7,500 47,477 

อื่นๆ 807,756 593,805 583,465 454,556 

รวม 1,962,853 1,537,726 1,738,562 1,398,477 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

โบนัสค้างจ่าย 874,495 399,263 407,846 354,299 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 739,137 368,286 618,871 328,539 

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อรับล่วงหน้า 375,282 297,631 375,282 297,631 

รายได้อื่นรับล่วงหน้า 258,055 302,352 455,246 438,064 

เงินมัดจำและเงินประกัน 194,207 171,949 194,155 171,900 

บัญชีตั้งพักเงินรับจากลูกค้า 93,017 65,327 91,033 65,300 

เจ้าหนี้ค่าจองหุ้น 24,774 9,349 24,774 9,349 

อื่นๆ 107,609 80,208 71,097 61,145 

รวมหนี้สินอื่น 2,666,576 1,694,365 2,238,304 1,726,227 
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  7.25 ทุนเรือนหุ้น  

   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 6,960,999,870 บาท   

    เป็น 6,603,288,640 บาท โดยลดจำนวนหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 35,771,123 หุ้น ธนาคารได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวง  

   พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 

 

   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 6,603,288,640 บาท   

   เป็น 6,602,188,640 บาท โดยลดจำนวนหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 110,000 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน   

   6,602,188,640 บาท เป็น 8,523,372,680 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 192,118,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท   

   ธนาคารได้จดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และวันที่ 14 พฤษภาคม 2555   

   ตามลำดับ 

 

   ธนาคารออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของทุนภัทรที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในอัตรา         

   การแลกเปลี่ยนหุ้นที่เท่ากับ 1 หุ้นของทุนภัทรต่อ 0.9135 หุ้นของธนาคาร จำนวน 191,979,745 หุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น   

    1,919,797,450 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 5,247,039,575 บาท ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วดังกล่าวต่อ  

   กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ทำให้ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเป็น 8,287,839,590 บาท ณ วันที่ดังกล่าว 

 

   ในปี 2555 และ 2554 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิดังนี้ 

   ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 68,503,036 หน่วย ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคารจำนวน 68,503,036 หุ้น      

   ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554  

 

    ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 319,400 หน่วย ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคารจำนวน 319,400 หุ้น ซึ่งธนาคาร  

   ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 

 

   ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,921,050 หน่วย ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคารจำนวน 1,921,050 หุ้น         

   ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 

 

   ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 234,900 หน่วย ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคารจำนวน 234,900 หุ้น ซึ่งธนาคาร  

    ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

 

   ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4,047,900 หน่วย ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคารจำนวน 4,047,900 หุ้น         

   ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 

 

   ดังนั้น ในระหว่างปี 2554 ธนาคารมีการออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 68,503,036 หุ้น        

   คิดเป็นมูลค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นรวม 1,337,852,563 บาท ซึ่งทำให้ทุนที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   

   เพิ่มขึ้นเป็น 6,343,288,640 บาท และในระหว่างปี 2555 ธนาคารมีการออกหุ้นสามัญเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของทุนภัทร    

   และจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งหมด 198,502,995 หุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น        

   ที่เพิ่มขึ้นรวม 7,357,772,553 บาท ซึ่งทำให้ทุนที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 8,328,318,590 บาท 
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    ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นครั้งที่ 4 ให้มีการใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 มีนาคม 2544   

   และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 ธันวาคม 2553  

 

   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอให้แก่กรรมการและผู้บริหารของธนาคารรุ่นที่ 1 ให้มีการใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยกำหนดให้ใช้  

   สิทธิครั้งแรกวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มีนาคม 2554 

 

   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอให้แก่กรรมการและผู้บริหารของธนาคารรุ่นที่ 2 ให้มีการใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยกำหนดให้ใช้  

   สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2554 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

 

  7.27 ทุนสำรองตามกฎหมาย 

   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารซึ่งเป็นบริษัทมหาชนต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า       

    ร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

 

  7.28 เงินปันผลจ่าย 

   เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท ซึ่งได้จ่าย  

   เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 จำนวนเงิน 554,273,668 บาท จึงกำหนดจ่ายเงินปันผล  

   อีกในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 888,042,070 บาท  

 

   เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2554 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับ  

   งวดครึ่งปี ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 634,307,664 บาท 

 

   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท ซึ่งได้จ่าย  

   เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 จำนวนเงิน 634,307,664 บาท จึงกำหนดจ่ายเงินปันผล  

   อีกในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 891,169,320 บาท 

 

   เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 7/2555 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับ  

   งวดหกเดือน ในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 828,765,659 บาท 

 

  7.29 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 

   องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม 

สว่นของบรษิทัใหญ่ 

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 

สว่นเกนิ (ตำ่)  
กวา่ทนุจากการ 

ตมีลูคา่ยตุธิรรมของ
เงนิลงทนุ 

ในสทิธเิรยีกรอ้ง 

สว่นเกนิ  
กวา่ทนุจากการ 

ตมีลูคา่ยตุธิรรมของ
เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์

เผือ่ขาย 

ภาษเีงนิไดร้อการตดั
บญัชเีกีย่วกบัองค์
ประกอบของกำไร 

(ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน่ 

สว่นเกนิทนุจากการ
รวมธรุกจิภายใตก้าร

ควบคมุเดยีวกนั 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554      

 ตามที่เคยรายงานไว้ 1,130,659 169,172 - - 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี - - (100,232) - 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (71,786) (17,662) 40,532 - 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 1,058,873 151,510 (59,700) - 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2555      

 ตามที่เคยรายงานไว้ 1,058,873 151,510 - - 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี - - (59,700) - 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน - - - (13) 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (69,312) 79,568 (38,937) - 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 989,561 231,078 (98,637) (13) 
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  7.30 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจำกัด 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจำกัดของธนาคารแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.12       

   และมหีลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิซึง่ใชเ้ปน็หลกัประกนัภาระผกูพนัอืน่กบัสว่นราชการและรฐัวสิาหกจิมมีลูคา่ตามบญัชจีำนวน 3.3 ลา้นบาท   

   และ 1.6 ล้านบาท ตามลำดับ  

 

  7.31 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าของธนาคารและบริษัทย่อย มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.32 กำไรต่อหุ้น 

   กำไรต่อหุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คำนวณได้ดังนี้ 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 

ส่วนเกิน (ต่ำ)  
กว่าทุนจากการ 

ตีมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุน 

ในสิทธิเรียกร้อง 

ส่วนเกิน (ต่ำ)  
กว่าทุนจากการ 

ตีมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในหลัก
ทรัพย์เผื่อขาย 

ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเกี่ยวกับองค์
ประกอบของกำไร 

(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่เคยรายงานไว้ 165,014 169,093 - 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี - - (100,232) 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (12,289) (23,321) 40,533 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 152,725 145,772 (59,699) 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่เคยรายงานไว้ 152,725 145,772 - 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี - - (59,699) 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (2,298) 73,644 (14,273) 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 150,427 219,416 (73,972) 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555  2554 

อาวัลตั๋วเงิน 1,303,121 106,240 

เล็ตเตอร์ออฟเครดิตภาระผูกพันอื่น 46,464 - 

 - การค้ำประกันอื่นๆ 1,824,851 1,350,459 

 - วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 290,814 156,825 

รวม 3,465,250 1,613,524 

 งบการเงินรวม 

กำไรสำหรับปี จำนวนหุ้นสามัญ 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 

กำไรต่อหุ้น 

2555 
(พันบาท) 

2554 
(พันบาท) 

“ปรับปรุงใหม่” 

2555 
(พันหุ้น) 

2554 
(พันหุ้น)  

“ปรับปรุงใหม่” 

2555 
(บาท) 

2554 
(บาท)  

“ปรับปรุงใหม่” 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 3,391,287 2,272,627 694,859 633,203 4.88 3.59 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด	       

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น - - 4,839 2,828   

กำไรต่อหุ้นปรับลด       

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ       

 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ 3,391,287 2,272,627 699,698 636,031 4.85 3.57 
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  7.33 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินทรัพย์ 

   คุณภาพของสินทรัพย์จำแนกตามประเภทที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม   

   2555 และ 2554 มีดังนี้ 

    7.33.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

     ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารหนี้กับบริษัทที่ถูกสั่งปิดกิจการ และผิดนัดชำระหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

     ธนาคารบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ข้างต้น ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงวดที่เกิดการด้อยค่า 

 

    7.33.2 เงินให้สินเชื่อ และดอกเบี้ยค้างรับ 

     ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ และดอกเบี้ยค้างรับ กับบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย   

     จะสูญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

กำไรสำหรับปี จำนวนหุ้นสามัญ 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 

กำไรต่อหุ้น 

2555 
(พันบาท) 

2554 
(พันบาท) 

“ปรับปรุงใหม่” 

2555 
(พันหุ้น) 

2554 
(พันหุ้น)  

“ปรับปรุงใหม่” 

2555 
(บาท) 

2554 
(บาท)  

“ปรับปรุงใหม่” 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 2,139,426 1,344,408 694,859 633,203 3.08 2.12 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น - - 4,839 2,828   

กำไรต่อหุ้นปรับลด       

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ       

 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ 2,139,426 1,344,408 699,698 636,031 3.06 2.11 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ประเภท 
ของเงินลงทุน 

จำนวนราย ราคาทุน ราคาตลาด ค่าเผื่อ 
การลดราคา 

บริษัทที่มีปัญหาผิดนัดชำระดอกเบี้ย หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 1 0.04 - 0.04 

   0.04 - 0.04 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 

จำนวนราย มูลหนี้ หลักประกัน ค่าเผื่อหนี้ 
สงสัยจะสูญ 

บริษัทที่มีปัญหาในการชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ 57 2,932 4,946 881 

 57 2,932 4,946 881 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2554 

จำนวนราย มูลหนี้ หลักประกัน ค่าเผื่อหนี้ 
สงสัยจะสูญ 

บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูการดำเนินงาน 1 71 31 52 

บริษัทที่มีปัญหาในการชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ 66 3,005 5,188 819 

 67 3,076 5,219 871 
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  7.34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมธนาคาร ถูกควบคุมโดยธนาคารไม่ว่าจะเป็นโดย      

   ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคาร รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อย     

   ในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ       

   ทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับธนาคาร ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคาร ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่   

   ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น 

 

   ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารแต่ละรายการ ธนาคารคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์      

   มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 

    ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 6/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 กำหนดให้  

   ธนาคารต้องเปิดเผยนโยบายการทำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจการเงิน และนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจ  

   ทางการเงินโดยธนาคารมีนโยบายที่สำคัญดังนี้ 

    1. นโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

    การทำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดรวมทั้งการคิดอัตราดอกเบี้ยหรือค่าบริการเช่นเดียวกับการธุรกรรม  

    กับลูกค้าทั่วไปที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน โดยธนาคารไม่มีนโยบายให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทำธุรกรรมขอกู้และให้กู้ยืมระหว่าง  

    กันเอง 

 

   2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทำธุรกรรมในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

    เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานและการกำกับแบบรวมกลุ่ม คณะกรรมการธนาคารจึงกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ  

    ธนาคาร ทำหน้าที่สนับสนุน ทั้งการนำนโยบายไปใช้งาน รวมถึงควบคุม ติดตาม และดูแลตรวจสอบให้หน่วยงานทั้งด้านธุรกิจและ        

    ด้านสนบัสนนุมกีารปฏบิตัติามนโยบาย นอกจากนีค้ณะกรรมการธนาคารจะตอ้งไดร้บัทราบถงึความเสีย่งสำคญัของกลุม่ธรุกจิอยา่งสมำ่เสมอ 

 

    นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงภายใต้นโยบายที่กำหนด   

    และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ หรือรายงานทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยง  

    สำคัญหรือเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ 

 

    รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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    7.34.1 รายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ในงบการเงินรวมของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้รวมรายได้ค่าธรรมเนียม การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดจาก  

     ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จำกดั (มหาชน) และกรรมการและผูบ้รหิารระดบัผูอ้ำนวยการฝา่ยขึน้ไปจำนวน 0.15 ลา้นบาท และ 1.86 ลา้นบาท   

     ตามลำดับ (2554 : จำนวน 0.52 ล้านบาท และ 1.15 ล้านบาท ตามลำดับ) 

 

     ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารได้ขายทรัพย์สินราคาตามบัญชีจำนวน 1 บาท ให้กรรมการของธนาคารในราคา   

     1.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ	   

 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 3.31 - 

 บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 269.09 9.52 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3 351.23 - 

 623.63 9.52 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	   

 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)  0.69 - 

 บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 10.09 5.11 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด 3.62 3.44 

 บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 5.09 2.33 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 0.24 0.26 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 0.24 0.26 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 0.25 0.36 

 กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง  0.67 0.76 

 กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล 1.51 1.92 

 กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล 2.40 2.64 

 24.80 17.08 

กำไร	(ขาดทุน)	จากการขายคืนหน่วยลงทุน	   

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำกัด (38.56) - 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 (2.51) (3.53) 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 (63.92) (16.02) 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 36.96 26.99 

 กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง  8.71 14.16 

 กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล 6.18 3.87 

 กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล 3.43 3.20 

 (49.71) (28.67) 

รายได้อื่น	   

 บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 4.53 4.46 

 บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 0.30 0.89 

 4.83 5.35 
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   7.34.2  ค่าใช้จ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 

ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย	   

 บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 33.84 18.94 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด 1.01 0.30 

 บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 0.16 - 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 0.76 1.30 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 6.40 7.63 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 4.93 10.33 

 กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง 17.72 19.71 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3 22.98 35.51 

 กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล 15.47 10.01 

 กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล 13.80 13.90 

 กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและ บุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจควบคุมหรือ 
  สามารถใช้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ 

 
8.13 

 
9.13 

 125.20 126.76 

ค่าเช่าและบริการอาคาร	   

 บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด (1) 62.32 54.19 

 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด (2) 8.89 8.89 

 บริษัท รวมวรรธนะ จำกัด (2) 0.53 0.48 

 71.74 63.56 

ค่าบริการอื่นๆ   

 บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 81.45 65.25 

 81.45 65.25 

ลักษณะความสัมพันธ์	คือ	   

 (1) ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้   

 (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม   
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    7.34.3 ยอดค้างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2555 2554 

เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน/เงินให้สินเชื่อ	   

 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 850.00  - 

 บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด  125.00 135.00 

 บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด 367.33 491.33 

 กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจควบคุมหรือ 
  สามารถใช้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ 

 
94.32 

 
 - 

 1,436.65 626.33 

ลูกหนี้/สินทรัพย์อื่น	   

 บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด  0.40 0.96 

 บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด 15.50 13.31 

 15.90 14.27 

เงนิรบัฝาก	   

 บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 144.42 28.63 

 บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 55.93 16.80 

 กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล 342.04 348.64 

 กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล 106.50 125.86 

 กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจควบคุมหรือ 
  สามารถใช้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ 

 
422.88 

 
267.36 

 1,071.77 787.29 
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    7.34.4 นโยบายราคา 

     ธนาคารกำหนดราคาสำหรับรายการค้ากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ 

     • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่ธนาคารเรียกเก็บจากกองทุนคิดจากอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารสิทธิเรียกร้อง 

     • รายได้ตามข้อตกลงรับภาระของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์คิดจากมูลค่าคงเหลือสุทธิ ที่ธนาคารไม่สามารถเรียกคืนได้จากลูกหนี้ธุรกิจ  

      หลักทรัพย์ 

     • รายได้อื่นคิดตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริง 

     • รายได้ดอกเบี้ยคิดตามราคาตลาด 

     • เงินปันผลรับคิดตามอัตราที่ประกาศจ่ายจากกองทุน 

     • กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนคิดจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้ตกลงกันไว้หักด้วยราคาตามบัญชี 

     • ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์คิดเป็นอัตราร้อยละเช่นเดียวกับที่คิดจากบุคคลภายนอก 

     • ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่ายคิดตามราคาตลาด 

     • ค่าเช่าและบริการอาคารคิดจากอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าและบริการ 

 

  7.35 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ 

    ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่ บำเหน็จกรรมการ       

    เงินเดือน และโบนัส (ถ้ามี) ของผู้บริหาร รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 7.26 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 

เงนิกูย้มื	    

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด  - 30.00 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1  - 35.00 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2  - 275.00 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3  - 190.00 

 กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง  - 745.00 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3  - 1,235.00 

 กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล  - 540.00 

 กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล  - 550.00 

 กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจควบคุมหรือ 
  สามารถใช้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ 

 
28.07 

 
42.79 

 28.07 3,642.79 

หนี้สินอื่น/ดอกเบี้ยค้างจ่าย	   

 บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 20.73 16.03 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด  -  0.30 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1  - 0.01 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2  - 0.10 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3  - 0.06 

 กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง  - 1.06 

 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3  - 1.76 

 กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล  - 0.77 

 กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล  - 0.78 

 20.73 20.87 
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   สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)   

   เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.36   สัญญาเช่าระยะยาว 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ สัญญาเช่าสำนักงาน ค่าใช้จ่าย     

   เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการรักษาข้อมูลและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน โดยมีส่วนที่ครบกำหนดชำระตามระยะเวลา         

   นับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 288,733 133,846 105,331 94,026 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 7,740 4,819 4,741 3,918 

รวม 296,473 138,665 110,072 97,944 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

2555 

ค่าเช่าตามสัญญา 
เช่าซื้อรถยนต์ 

ค่าเช่าตามสัญญา 
เช่าสำนักงาน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์สำนักงาน 

รวม 

ภายในหนึ่งปี 1 162 44 207 

ภายในปีที่สอง - 100 44 144 

สามปีขึ้นไป 1 113 4 118 

รวม 2 375 92 469 

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 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 

ค่าเช่าตามสัญญา 
เช่าสำนักงาน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รวม 

ภายในหนึ่งปี 139 44 183 

ภายในปีที่สอง 87 44 131 

สามปีขึ้นไป 103 3 106 

รวม 329 91 420 
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  7.37 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน 

    7.37.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ฐานะการเงินจำแนกตามธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจจัดการกองทุน มีดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 งบการเงินรวม 

2555 

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจลงทุนใน 
บริษัทอื่น/ 

ธุรกิจหลักทรัพย์/ 
ธุรกิจจัดการกองทุน  

รายการตัดบัญชี รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6,910 884 (269) 7,525 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 31,769 5,855 - 37,624 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 4,726 - - 4,726 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 78 - - 78 

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 164,080 603 (850) 163,833 

สินทรัพย์อื่น 12,933 6,315 (21) 19,227 

 สินทรัพย์รวม 220,496 13,657 (1,140) 233,013 

เงินรับฝาก 153,027 - - 153,027 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5,613 975 (1,119) 5,469 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 27,459 1,664 - 29,123 

หนี้สินอื่น 6,306 5,911 (21) 12,196 

 หนี้สินรวม 192,405 8,550 (1,140) 199,815 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์/ 
ธุรกิจจัดการกองทุน 

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 

สินทรัพย์อื่น  9,895 487 (17) 10,365 

 สินทรัพย์รวม 188,544 1,663 (211) 189,996 

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 
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    7.37.2 ผลการดำเนินงานจำแนกตามธุรกิจธนาคาร ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจจัดการกองทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่   

     31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ธนาคารประกอบธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นจึงมิได้แสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

2555 

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจลงทุนใน 
บริษัทอื่น/ 

ธุรกิจหลักทรัพย์ / 
ธุรกิจจัดการกองทุน 

รายการตัดบัญชี รวม 

รายได้ดอกเบี้ย 14,399 95 (43) 14,451 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 7,330 52 (43) 7,339 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 7,069 43 - 7,112 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,391 901 (11) 2,281 

รายได้จากการดำเนินงานอื่น 1,561 563 - 2,124 

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 10,021 1,507 (11) 11,517 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 5,077 863 (11) 5,929 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) 1,556 (1) - 1,555 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,388 645 - 4,033 

ภาษีเงินได้ 451 154 - 605 

กำไรสุทธิ 2,937 491 - 3,428 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (12) 3 - (9) 

 รวม กำไรเบ็ดเสร็จ 2,925 494 - 3,419 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

2554 
“ปรับปรุงใหม่” 

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ /
ธุรกิจจัดการกองทุน 

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 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (โอนกลบั) 1,277 1 - 1,278 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,350 71 - 3,421 

ภาษีเงินได้ 1,094 27 - 1,121 

กำไรสุทธิ 2,256 44 - 2,300 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (72) (4) - (76) 

 รวม กำไรเบ็ดเสร็จ 2,184 40 - 2,224 
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  7.38 รายได้ดอกเบี้ย 

   รายได้ดอกเบี้ยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.39 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.40 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

   รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2555 2554 2555 2554 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 644,993 716,762 614,597 717,850 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 935,191 398,165 888,027 397,179 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 886,415 740,478 133,252 227,777 

เงินให้สินเชื่อ 3,619,969 2,875,617 3,595,813 2,851,777 

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 8,365,135 6,565,363 8,365,135 6,565,363 

รวม รายได้ดอกเบี้ย 14,451,703 11,296,385 13,596,824 10,759,946 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

เงินรับฝาก 3,849,903 2,083,789 3,841,506 2,071,501 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 198,976 167,277 233,844 186,216 

เงนินำสง่กองทนุเพือ่การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิและสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 682,710 286,517 682,710 286,517 

ตราสารหนี้ที่ออก     

 - หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 862,901 557,145 893,873 606,771 

 - อื่นๆ 1,735,736 1,718,469 1,751,565 1,767,530 

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน 8,727 7,462 8,727 7,462 

รวม ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 7,338,953 4,820,659 7,412,225 4,925,997 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     

 - ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 849,618 420,158 - - 

 - ค่านายหน้าประกัน 928,220 666,378 928,220 666,378 

 - การรับรอง รับอาวัล และการค้ำประกัน 34,242 22,562 34,242 22,562 

 - อื่นๆ 760,685 464,330 588,664 451,476 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 2,572,765 1,573,428 1,551,126 1,140,416 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 292,147 154,092 150,271 98,625 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,280,618 1,419,336 1,400,855 1,041,791 
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  7.41 กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

   กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.42 กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

   กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.43 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ 

   รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

กำไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ     

 - เงินตราต่างประเทศ 8,143 (33,543) 8,370 (33,544) 

 - ตราสารหนี้ 6,909 3,218 6,853 3,218 

 - ตราสารทุน 181,229 (10,872) - - 

 - ตราสารอนุพันธ์ 29,584 29,557 - - 

รวม 225,865 (11,640) 15,223 (30,326) 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

กำไร (ขาดทุน) จากการขาย     

 - เงินลงทุนเผื่อขาย 444,283 179,695 112,560  177,667 

 - เงินลงทุนทั่วไป 208 (1) 155 (1) 

 - เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - (49,706) 28,671 

 รวม 444,491 179,694 63,009 206,337 

ขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)     

 - เงินลงทุนเผื่อขาย 156 (153) 156 (153) 

 - เงินลงทุนทั่วไป (1,343) 3 (1,343) 3 

 - เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 157,728 61,112 

 รวม (1,187) (150) 156,541 60,962 

รวมกำไรสุทธิจากเงินลงทุน 443,304 179,544 219,550 267,299 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

รายได้ค่าเบี้ยปรับ 164,554 124,424 164,384 124,175 

กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร 10,204 7,451 8,006 4,738 

รายได้อื่น 33,956 35,026 12,577 18,497 

รวมรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ 208,714 166,901 184,967 147,410 
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  7.44 ค่าใช้จ่ายอื่น 

   ค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.45 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

   หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.46 ภาษีเงินได้ 

    ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยึดรอการขาย 82,775 67,275 82,775 67,275 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รอการขาย 87,482 88,371 87,482 88,371 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง 142,810 123,428 128,710 115,421 

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 505,890 541,825 488,872 535,312 

ค่าธรรมเนียมจ่ายของกองทุน 26,053 96,974 - - 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 105,979 87,868 94,813 83,002 

ค่าใช้จ่ายอื่น 524,511 451,858 461,918 392,026 

รวมค่าใช้จ่ายอื่น 1,475,500 1,457,599 1,344,570 1,281,407 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  1,754,727 1,549,677 1,755,566 1,549,391 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้  1,724 2,106 1,724 2,106 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าและการด้อยค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง (919) 104,360 9,887 114,361 

กำไรจากการโอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ยืม (6,284) (154,359) (6,284) (154,359) 

 1,749,248 1,501,784 1,760,893 1,511,499 

หัก  หนี้สูญรับคืน (194,277) (224,142) (194,277) (224,142) 

  รวมทั้งสิ้น 1,554,971 1,277,642 1,566,616 1,287,357 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

ภาษีเงินได้สำหรับปีปัจจุบัน 540,121 555,799 396,601 526,646 

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อน (2,953) (20,587) (3,315) (20,496) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  68,278 586,336 51,665 582,963 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 605,446 1,121,548 444,951 1,089,113 
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   การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่        

   22 ธันวาคม 2554 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ เป็นเวลา 1 รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ  

   หลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เป็นเวลา 2 รอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 

 

   ดังนั้น ธนาคารและบริษัทย่อยจึงได้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 30 ในการคำนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554   

   และใช้อัตราภาษีร้อยละ 23 ในการคำนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

  7.47 ภาษีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

   ภาษีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.48 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

    7.48.1 ผูถ้อืใบสำคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุน้สามญัจำนวน 846,400 หนว่ย ได้ใชส้ทิธิในการซือ้หุน้สามญัของธนาคารจำนวน 846,400 หนว่ย    

     ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ทำให้หุ้นที่ออกและเรียก       

     ชำระแล้วเพิ่มขึ้นอีก 8,464,000 บาท เป็น 8,336,782,590 บาท 

    7.48.2 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 ธนาคารได้ดำเนินการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด (“บล. เกียรตินาคิน”)        

     ให้แก่บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) (“ทุนภัทร”) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนการร่วมกิจการระหว่างธนาคารและทุนภัทร        

     ที่กำหนดว่า หากผลตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ธนาคารได้มีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย      

     ได้แล้วทั้งหมดของทุนภัทร ธนาคารจะดำเนินการโอนหุ้นทั้งหมดในบล.เกียรตินาคิน ที่ราคาเท่ากับมูลค่าทางบัญชี ให้กับทุนภัทร   

     โดยเมื่อสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ธนาคารถือหุ้นในทุนภัทรร้อยละ 99.93 ธนาคารจึงโอนหุ้นสามัญของบล.เกียรตินาคิน   

     จำนวน 64,999,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ   

     บล.เกียรตินาคิน ที่ราคาขายเท่ากับมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินของบล.เกียรตินาคิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ตรวจสอบ   

     โดยผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 715,531,574.84 บาท โดยภายหลังการขายหุ้นแล้ว บล.เกียรตินาคิน ยังคงมีสถานะ   

     เป็นบริษัทย่อยของธนาคารโดยธนาคารถือหุ้นทางอ้อมผ่านทุนภัทร  

 

  7.49 การอนุมัติงบการเงิน 

   งบการเงินนี้ได้ผ่านการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของธนาคารแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

พันบาท อัตราภาษี พันบาท อัตราภาษี พันบาท อัตราภาษี พันบาท อัตราภาษี 

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 4,033,231  3,421,486  2,584,376  2,433,521  

จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 927,643 23.00% 1,026,446 30.00% 594,406 23.00% 730,056 30.00% 

รายการปรบัปรงุคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดข้องปกีอ่น (2,953) (0.07%) (20,587) (0.60%) (3,315) (0.13%) (20,496) (0.84%) 

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และ         

 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับยกเว้นทางภาษี (319,244) (7.92%) (244,666) (7.15%) (146,140) (5.65%) 22,831 0.94% 

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 ที่เกิดจากการลดอัตราภาษีเงินได้ 

 
- 

 
- 

 
360,355 

 
10.53% 

 
- 

 
- 

 
356,722 

 
14.66% 

ภาษีเงินได้ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 605,446 15.01% 1,121,548 32.78% 444,951 17.22% 1,089,113 44.76% 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย)  

ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย)  

ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

 ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย)  

ภาษี 

กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 460 21,574 460 21,574 

กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (41,193) 18,958 (14,733) 18,959 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (40,733) 40,532 (14,273) 40,533 
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ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 

นายสุพล วัธนเวคิน  อายุ 57 ปี  

 

• ประธานกรรมการ 

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร)) สถาบัน  

 บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

ประวัติการอบรม 

• 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)   

 สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

• Organizing and Managing Strategic Alliances for   

 Success and Profit (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ  

 ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• Director Certification Program (DCP 76/2006) สมาคม  

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP 56/2006) สมาคม  

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Orchestrating Winning Performance (2005) IMD   

 International, Switzerland 

• Board & CEO Assessment (2003) สมาคมส่งเสริม  

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• The Role of the Chairman Program (RCP 1/2000)   

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• พี่ชายของนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) 12,426,850 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2554 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ   

  บริหารความเสี่ยง ธนาคารเกียรตินาคิน   

  จำกัด (มหาชน) 

• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด   

  (มหาชน) 

• 2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บีที เอ็มยู   

  ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

• 2542 - 2554 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน   

  จำกัด 

• 2550 - 2553 กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร, ประธาน   

  กรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคาร   

  เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

• 2548 - 2550 ประธานกรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน   

  จำกัด (มหาชน) 

 

 

นายพิชัย ดัชณาภิรมย์  อายุ 66 ปี  

 

• กรรมการอิสระ  

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421 

 

ประวัติการอบรม 

• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 4/2012)   

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009)   

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 4/2008)   

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring the System of Internal Control and Risk   

 Management (MIR 1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  

 กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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• Audit Committee Program (ACP 9/2005) สมาคมส่งเสริม  

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 32/2003) สมาคม  

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) 75,000 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ  

  ตรวจสอบ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด   

  (มหาชน) 

• 2548 - 2550 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

• 2544 - 2555 กรรมการ บริษัทธรรมนิติเพรส จำกัด 

• 2541 - 2555 กรรมการ บริษัทฝึกอบรมและสัมมนา  

  ธรรมนิติ จำกัด 

• 2541 - 2555 กรรมการ บริษัทสำนักพัฒนาการบริหาร  

  ธรรมนิติ จำกัด 

• 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทแกรนด์ซัคเซส จำกัด 

• 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทัธรรมนติ ิจำกดั (มหาชน) 

• 2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทสอบบัญชี    

  ธรรมนิติ จำกัด 

 

 

รศ.มานพ พงศทัต อายุ 71 ปี  

 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาโท (Master of Regional Planning) Institute of   

 Social Studies, The Netherlands 

• ปริญญาโท (Master of Architecture) Kansas State   

 University, U.S.A. 

• ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์  

 มหาวิทยาลัย 

 

ประวัติการอบรม 

• Role of the Nomination and Governance Committee   

 (RNG 1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

 (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 150/2011) สมาคม  

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of The Compensation Committee (RCC 8/2009)   

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Chairman Program (RCP 17/2007) สมาคม  

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 10/2005) สมาคม       

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP 8/2004) สมาคม  

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) 25,000 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ  

  สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคาร  

  เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

• 2548 - 2555 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

• 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 

• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ด ิเอราวณั กรุป๊   

  จำกัด (มหาชน) 

• 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บรษิทั รสา พรอ็พเพอรต์ี ้  

  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

• 2545 - ปัจจุบัน อาจารยผ์ูท้รงคณุวฒุ ิคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว-โฮริ  

  และเนอสเซอรี่ 

 

 

นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล  อายุ 64 ปี  

 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับ  

 กิจการ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาโท (Marketing) Certificate Program มหาวิทยาลัย  

 ธรรมศาสตร์ 



204 รายงานประจำปี 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน

• ปริญญาตรี (รัฐศาสตรบัณฑิต - บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัย  

 รามคำแหง 

 

ประวัติการอบรม 

• Role of the Nomination and Governance Committee   

 (RNG 1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

 (IOD) 

• การปฏิรูปสถาบันการเงินไทยจากปัจจุบันสู่อนาคต (2010)   

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Economy After the Crisis (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  

 กรรมการบริษัทไทย (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) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  

 กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR   

 7/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009)   

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Board and Director Performance Evaluation (R-WS   

 workshop 2/2008) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   

 (IOD) 

• การสมัมนาเพือ่การกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน   

 ตามรายงาน (2007) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007)   

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 17/2007) สมาคมสง่เสรมิ   

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006)   

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• DCP Refresher Course (3/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  

 กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 9/2001) สมาคม   

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) - 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ  

  กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับ  

  กิจการ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จำกดั (มหาชน) 

• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ   

  จำกัด (มหาชน) 

• 2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จำกดั 

  (มหาชน) 

 

นายประวิทย์ วรุตบางกูร  อายุ 65 ปี  

 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ 

 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปรญิญาโท (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. 

 

ประวัติการอบรม 

• 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 (16/2007) สมาคมส่งเสริม  

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• DCP Refresher Course (3/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  

 กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 5/2001) สมาคม   

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) 200,000 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับ  

  การปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละกำกบักจิการ   

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
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• 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซิสเท็มส์        

  ลิตเทิลเฮ้าส์ จำกัด 

• 2548 - 2555 กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ  

  ตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด   

  (มหาชน) 

• 2546 - 2555 กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ  

  กระทรวงการคลัง 

• 2550 - 2553 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

• 2545 - 2550 ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ   

  บริหาร บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์   

  เซอร์วิสเซส จำกัด 

 

 

นายพงษ์เทพ ผลอนันต์  อายุ 58 ปี  

 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตบริหาร  

 ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิต  

 พัฒนบริหารศาสตร์ 

• ปรญิญาตร ี(เศรษฐศาสตรบณัฑติ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวัติการอบรม 

• Director Accreditation Program (DAP 36/2005) สมาคม  

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) 488 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• ม.ค. 2556 - ปจัจบุนั ทีป่รกึษากรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เมอืงไทย 

  ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ   

  กำหนดคา่ตอบแทน ธนาคารเกยีรตนิาคนิ   

  จำกัด (มหาชน) 

• 2553 - 2555 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 

• 2553 - 2555 ประธานกรรมการ บรษิทั กรงุไทย ไอบเีจ   

  ลิสซิ่ง จำกัด 

• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน   

  จำกัด (มหาชน) 

• 2552 - 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์  

  เกียรตินาคิน จำกัด 

• 2550 - 2554 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน   

  จำกัด 

• 2549 - 2553 กรรมการ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จำกดั (มหาชน) 

 

 

ดร. อนุมงคล ศิริเวทิน อายุ 68 ปี  

 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปรญิญาเอก (Computer Science) University of Wisconsin   

 at Madison, U.S.A. 

• ปริญญาโท (Computer Science) University of Wisconsin   

 at Madison, U.S.A. 

• ปริญญาโท (Mathematics) University of Auckland,     

 New Zealand 

• ปริญญาตรี (Mathematics) University of Auckland,     

 New Zealand 

 

ประวัติการอบรม 

• Finance for Non-Finance Director (FND 34/2007)   

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 13/2006) สมาคม       

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• The Role of the Chairman Program (RCP 12/2005)   

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 26/2003) สมาคม  

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) 18,270 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

• 2553 - 2555 กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ  

  ตรวจสอบ บรษิทั ทนุภทัร จำกดั (มหาชน) 
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• 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด   
  (มหาชน) 
• 2552 - 2554 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สำนกักฎหมาย  
  เอราวัณ จำกัด 
• 2549 - 255 กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน   
  จำกัด (มหาชน) 
 

 

นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์  อายุ 52 ปี  

 
• กรรมการ 
 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปรญิญาโท (บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ) New York University,   
 U.S.A 
• ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
 

ประวัติการอบรม 

• Director Accreditation Program (DAP 40/2005) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) 2,329,739 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด   
  (มหาชน) 
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั อลัฟา่ แอบโซลทู จำกดั 
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ทนุภทัร จำกดั (มหาชน) 
• 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร   
  จำกัด (มหาชน) 
 

 

นายสุรพล กุลศิริ  อายุ 60 ปี 

 
• กรรมการ 
• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต - การตลาด) มหาวิทยาลัย  
 กรุงเทพ 
 

• 2553 - 2554 ทีป่รกึษากรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เมอืงไทย 

  ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

• 2550 - 2555 กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย ์  

  ภัทร จำกัด (มหาชน) 

• 2553 - 2554 กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด   

  (มหาชน) 

• 2552 - 2553 กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด   

  (มหาชน) 

• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั เค เอส พ ีสแควร ์จำกดั 

• 2546 - 2555 กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร   

  จำกัด (มหาชน) 

• 2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และ   

  กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็ดวานซ์   

  อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

• 2543 - ปัจจุบัน ทีป่รกึษากรรมการ บรษิทั โรแยล ซรีามคิ   

  อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 
 

 

นายธานินทร์ จิระสุนทร อายุ 60 ปี  

 
• กรรมการ 
• กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ 
 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 

ประวัติการอบรม 

• Role of the Nomination and Governance Committee   
 (RNG 1/2011)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
 (IOD) 
• DCP Refresher Course (5/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Director Certification Program (DCP 10/2001) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) 25,000 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการกำกับการ  
  ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ  
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
• 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บรษิทั สำนกักฎหมาย  
  เอราวัณ จำกัด 
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ประวัติการอบรม 

• Role of the Chairman Program (RCP 23/2010) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Successful Formulation and Execution of Strategy   
 (SFE 7/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
 (IOD) 
• Role of the Compensation Committee (RCC 3/2007)   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) (IOD) 
• Director Certification Program (DCP 13/2001) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) - 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการสนิเชือ่รายใหญแ่ละทรพัยร์อขาย   
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนด   
  ค่าตอบแทน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด   
  (มหาชน) 
• 2548 - 2552 ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 
• 2548 - 2550 กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
• 2548 - 2550 กรรมการ บรษิทั เซท็เทรด ดอทคอม จำกดั 
• 2546 - 2554 กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร  
  บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 
 
 

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน อายุ 53 ปี 

 
• กรรมการ 
• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตบริหาร  
 ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปรญิญาตร ี(เศรษฐศาสตรบณัฑติ) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
 
ประวัติการอบรม 

• Director Certification Program (DCP 12/2001) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Audit Committee Program (ACP 37/2011) สมาคม      
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)  4,029,406 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนด   
  ค่าตอบแทน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด   
  (มหาชน) 
• 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์    
  เกียรตินาคิน จำกัด 
• 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ์ 
  จดัการกองทุน เกียรตินาคิน จำกัด 
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ทนุภทัร จำกดั (มหาชน) 
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด   
  (มหาชน) 
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด 
• 2553 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ทุนภัทร จำกัด   
  (มหาชน) 
• 2552 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร   
  จำกัด (มหาชน) 
• 2554 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท     
  บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
• 2552 - 2555 กรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย   
  จำกัด (มหาชน) 
• 2546 - 2552 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์  
  ภัทร จำกัด (มหาชน) 
 
 
นายบรรยง พงษ์พานิช อายุ 58 ปี 

 
• กรรมการ 
• ประธานกรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
• รักษาการประธานธุรกิจตลาดทุนและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตบริหาร  
 ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปรญิญาตร ี(เศรษฐศาสตรบณัฑติ) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
 
ประวัติการอบรม 

• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 2/2012)   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Director Accreditation Program (DAP 36/2005) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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• The Role of the Chairman Program (RCP 5/2001)   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) 2,336,246 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ,   
  ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ  
  บริหารความเสี่ยง ธนาคารเกียรตินาคิน   
  จำกัด (มหาชน) 
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิ  
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   
  (TDRI) 
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิ  
  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
• 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทุนภัทร จำกัด   
  (มหาชน) 
• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการพฒันาตลาดทนุไทย, อนกุรรมการ   
  จัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย และ   
  คณะทำงานด้านการปฏิรูประบบภาษี  
  กระทรวงการคลัง 
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง   
  จำกัด (มหาชน) 
• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป   
  จำกัด (มหาชน) 
• 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ์  
  ภัทร จำกัด (มหาชน) 
• 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
  บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จำกดั (มหาชน) 
• 2545 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิ    
  แม่ฟ้าหลวง 
• 2545 - ปัจจุบัน กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิต  
  บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์  
  มหาวิทยาลัย 
• 2552 - 2554 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด   
  (มหาชน) 
• 2546 - 2551 นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
  มหาวิทยาลัย 
 

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล อายุ 52 ปี 

 
• รองประธานกรรมการ 
 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• 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. 
• ปรญิญาตร ี(Bachelor of Science - Electrical Engineering)   
 University of Texas at Austin, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 

• 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) สถาบันบัณฑิตบริหาร  
 ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• Directors Certification Program (DCP 31/2003) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) 100,000 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• ก.พ. 2556 - ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ   
  จำกัด (มหาชน) 
• 2555 - ก.พ. 2556 ประธานธรุกจิธนาคารพาณชิยแ์ละกรรมการ   
  ผู้จดัการใหญ,่ กรรมการ, กรรมการบรหิาร   
  และ กรรมการบรหิารความเสีย่ง ธนาคาร  
  เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
• 2555 - ก.พ. 2556 กรรมการ บรษิทั ทนุภทัร จำกดั (มหาชน) 
• 2555 - ก.พ. 2556 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด   
  (มหาชน) 
• 2554 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ    
  ผู้จดัการใหญ,่ กรรมการ, ประธานกรรมการ   
  สินเชือ่รายใหญแ่ละทรพัยร์อขาย, ประธาน   
  กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร  
  ความเสี่ยง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด   
  (มหาชน) 
• 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์    
  เกียรตินาคิน จำกัด 
• 2554 - 2555 กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ   
  เกียรตินาคิน จำกัด 
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• 2549 - 2554 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน   
  จำกัด 
• 2548 - 2553 กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการใหญ,่ กรรมการ   
  บริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
 
 
นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ อายุ 43 ปี 

 
• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
• ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
• รักษาการประธานสายตลาดตราสารหนี้ 
 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - การเงิน) University   
 of Maryland at College Park, U.S.A. 
• ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) จุฬาลงกรณ์  
 มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 

• Directors Accreditation Program (DAP 82/2010) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) - 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• ก.พ. 2556 - ปจัจบุนั ประธานธรุกจิธนาคารพาณชิยแ์ละกรรมการ   
  ผูจ้ดัการใหญ,่ กรรมการ, กรรมการบรหิาร,   
  กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ รกัษาการ   
  ประธานสายตลาดตราสารหนี้ ธนาคาร  
  เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
• 2555 - ก.พ. 2556 ประธานธุรกิจตลาดทุนและกรรมการ       
  ผู้จดัการใหญ,่ กรรมการ, กรรมการบรหิาร,   
  กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ รกัษาการ   
  ประธานสายตลาดตราสารหนี้ ธนาคาร  
  เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน   
  จำกัด 
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ   
  เกียรตินาคิน จำกัด 

• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
  บรษิทั ศรรีาชา คอนสตรคัชัน่ จำกดั (มหาชน) 
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด  
  (มหาชน) 
• 2552 - ปัจจุบัน ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์  
  ภัทร จำกัด (มหาชน) 
• 2550 - 2552 กรรมการผูจ้ดัการ (หวัหนา้ฝา่ยวานชิธนกจิ)   
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
 
 
นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน อายุ 55 ปี 

 
• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร 
• ประธานสายธนบดีธนกิจ 
• ประธานสายสำนักกรรมการและสื่อสารองค์กร 
 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - การจัดการ) สถาบัน  
 บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี (Bachelor of Public Affairs) University of   
 Southern California, U.S.A 
 
ประวัติการอบรม 

• Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012)   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• การวางแผนการเงิน สำหรับผู้บริหาร (2012) สมาคม      
 นักวางแผนการเงินไทย 
• Corporate Governance and Social Responsibility (CSR   
 1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2   
 (2006) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
• Board Performance Evaluation (2006) สมาคมส่งเสริม  
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• DCP Refresher Course (1/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Directors Certification Program (DCP 1/2000) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• น้องสาวของนายสุพล วัธนเวคิน 
 



210 รายงานประจำปี 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)  34,782,761 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบรหิาร, ประธานสาย   
  ธนบดีธนกิจ และ ประธานสายสำนัก  
  กรรมการและสื่อสารองค์กร ธนาคาร     
  เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ทนุภทัร จำกดั (มหาชน) 
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด   
  (มหาชน) 
• 2554 - 2555 กรรมการ, กรรมการบรหิาร, กรรมการบรหิาร   
  ความเสีย่ง และ ประธานสายธนบดธีนกจิ   
  ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จำกดั (มหาชน) 
• 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน   
  จำกัด 
• 2549 - 2554 กรรมการ บรษิทั โรงแรมชายทะเล จำกดั 
• 2548 - 2553 กรรมการบรหิาร, กรรมการบรหิารความเสีย่ง   
  และ ประธานสายธรุกจิเงนิฝากและการตลาด   
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
 
 
นายกฤติยา วีรบุรุษ อายุ 43 ปี 

 
• ประธานสายกลยุทธ์ 
• กรรมการบริหาร 
 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Golden Gate University, U.S.A. 
• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 

• Director Accreditation Program (DAP 1/2008) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)  172 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานสายกลยุทธ ์  
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
• เม.ย. - ก.ย. 2555 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด   
  (มหาชน) 

• ก.ย. 2555 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ (หวัหนา้สายงานลงทนุ   
  และค้าหลักทรัพย์ ) บริษัท ทุนภัทร   
  จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์   
  ภัทร จำกัด (มหาชน) 
• 2554 - ก.ย. 2555 กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายลงทุน)   
  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 
• 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะปาล์ม ชะอำ   
  จำกัด 
• 2552 - 2553 กรรมการผูจ้ดัการ (หวัหนา้สายงานลงทนุ)   
  บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
• 2551 - 2553 กรรมการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ   
  จำกัด (มหาชน) 
• 2551 - 2552 รองกรรมการผูจ้ดัการ (หวัหนา้ฝา่ยลงทนุ)   
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
• 2549 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายลงทุน)   
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
 
 
นายชวลิต จินดาวณิค อายุ 50 ปี 

 
• ประธานสายการเงินและงบประมาณ 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาโท (Master of Business Administration) Eastern   
 Michigan University, U.S.A. 
• ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ - เครือ่งกล) จฬุาลงกรณ ์  
 มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 

• Monitoring the System of Internal Control and Risk   
 Management (MIR 12/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR     
 14/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Monitoring the internal Audit Function (MIA 11/2011)   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011)   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Audit Committee Program (ACP 37/2011) สมาคม       
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 2 (EDP     
 2/2008) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
• Director Certification Program (DCP 76/2006) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Director Accreditation Program (DAP 21/2004) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) 187,500 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2555 - ปัจจุบัน ประธานสายการเงินและงบประมาณและ   
  กรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคาร   
  เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
• 2550 - 2555 ประธานสายการเงินและงบประมาณ,   
  กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร  
  ความเสี่ยง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด   
  (มหาชน) 
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ทนุภทัร จำกดั (มหาชน) 
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด   
  (มหาชน) 
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บรษิทั   
  หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน   
  จำกัด 
• 2554 - 2555 ประธานสายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร  
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์  
  เกียรตินาคิน จำกัด 
• 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน   
  จำกัด 
• 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ   
  จำกัด 
 
 
นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร ์ อายุ 53 ปี 

 
• ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปรญิญาโท (บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ) มหาวทิยาลยัรามคำแหง 
• ปรญิญาตร ี(วทิยาศาสตรบณัฑติ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)  - 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2555 - ปัจจุบัน ประธานสายเทคโนโลยสีารสนเทศ ธนาคาร   
  เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
• 2550 - 2554 ผูอ้ำนวยการสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ   
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

• 2549 - 2554 ผู้พพิากษาสมทบศาลทรพัยส์นิทางปญัญา   
  และการค้าระหว่างประเทศกลาง 
 
 
นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา อายุ 47 ปี 

 
• ประธานสายโครงการพิเศษ สำนักกรรมการและสื่อสาร  
 องค์กร 
 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตบริหาร  
 ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-ไฟฟ้า) สถาบัน  
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
• ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
ประวัติการอบรม 

• Director Certification Program (DCP 98/2008) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)  - 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2555 - ปัจจุบัน ประธานสายโครงการพเิศษ สำนกักรรมการ   
  และสื่อสารองค์กร ธนาคารเกียรตินาคิน   
  จำกัด (มหาชน) 
• 2551 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร  
  ทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
• 2549 - 2551 ผูอ้ำนวยการฝา่ยอาวโุส ธนาคารทหารไทย   
  จำกัด (มหาชน) 
• 2544 - 2549 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่  
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
 
 
นางสาวนุจรี ศิษฏศรีวงศ ์ อายุ 49 ปี 

 
• ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาตรี (รัฐศาสตรบัณฑิต) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์  
 มหาวิทยาลัย 
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ประวัติการอบรม 

• Director Certification Program (DCP 151/2011) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)  - 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2555 - ปัจจุบัน ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
• 2554 - 2555 กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน   
  จำกัด (มหาชน) 
• 2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร  
  ทรัพยากรบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน   
  จำกัด (มหาชน) 
 
 
นายปฐม อมรเดชาวัฒน ์ อายุ 55 ปี 

 
• ประธานสายปฏิบัติการ 
 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 

• Financial Statements of Director (FSD 15/2012)   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• 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) สมาคม      
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Director Certification Program (DCP 121/2009) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) 75,000 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2550 - ปัจจุบัน ประธานสายปฏบิตักิาร ธนาคารเกยีรตนิาคนิ   
  จำกัด (มหาชน) 
• 2553 - 2555 กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์  
  เกียรตินาคิน จำกัด 
• 2552 - 2555 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน   
  จำกัด 
• 2550 - 2555 กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร  
  ความเสี่ยง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด   
  (มหาชน) 
• 2543 - 2550 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญด่า้นปฏบิตักิาร   
  และสนับสนุนธุรกิจรายย่อย ธนาคาร    
  ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) 
 
 
นายประชา ชำนาญกิจโกศล อายุ 51 ปี 

 
• ประธานสายบริหารหนี้ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปรญิญาโท (Master of Business Administration - Finance)   
 University of Texas, Arlington, U.S.A. 
• ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
 
ประวัติการอบรม 

• TLCA Executive Development Program (EDP 8/2011)   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Senior Executive Program (SEP-22) (2008) สถาบัน  
 บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• Overview of Current Macro Economic Condition and   
 Prudential Regulation-Impact to Thai Corporation   
 (2007) สมาคมธนาคารไทย 
• Blue Ocean Strategy (2007) ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ 
• EVA : Managing for Value Creation (2006) สถาบัน  
 บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• Director Certification Program (DCP 75/2006) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร (2005) สมาคมสถาบัน  
 การศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) - 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2555 - ปัจจุบัน ประธานสายบริหารหนี้, กรรมการบริหาร   
  และ กรรมการบรหิารความเสีย่ง ธนาคาร   
  เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ทนุภทัร จำกดั (มหาชน) 
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด   
  (มหาชน) 
• 2554 - 2555 กรรมการ, กรรมการบรหิาร, กรรมการบรหิาร   
  ความเสีย่ง, และ กรรมการสนิเชือ่รายใหญ่   
  และทรัพย์รอขาย ธนาคารเกียรตินาคิน   
  จำกัด (มหาชน) 
• 2549 - 2554 กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง,   
  และ ประธานสายบริหารความเสี่ยง  
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
 
 
ดร. พบพนิต ภุมราพันธุ ์ อายุ 50 ปี 

 
• ประธานสายบริหารความเสี่ยง 
 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาเอก (การจัดการวิศวกรรม) Missouri University     
 of Science and Technology, U.S.A. (University of   
 Missouri-Rolla) 
• รายวิชาบัณฑิตศึกษา การวิจัยการดำเนินงาน Wichita   
 State University, KS, U.S.A. 
• ปริญญาโท (การจัดการวิศวกรรม) University of Louisiana   
 at Lafayette, USA (University of Southwestern Louisiana) 
• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) - 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2555 - ปัจจุบัน ประธานสายบริหารความเสี่ยง ธนาคาร  
  เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
• 2551 - ปัจจุบัน ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัย์   
  ภัทร จำกัด (มหาชน) 
• 2548 - 2551 ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารทหารไทย   
  จำกัด (มหาชน) 
 
 

นายมานิตย์ วรรณวานิช อายุ 45 ปี 

 
• ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ 
 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปรญิญาโท (รฐัประศาสนศาสตร)์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) - 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2555 - ปัจจุบัน ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ  
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
• เม.ย. - ส.ค. 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน  
  ธรุกจิสาขาภมูภิาค ธนาคารกรงุศรอียธุยา   
  จำกัด (มหาชน) 
• 2553 - เม.ย. 2555 ผูจ้ดัการฝา่ยอาวโุส ธนาคารกรงุศรอียธุยา   
  จำกัด (มหาชน) 
• 2551 - 2553 ผูจ้ดัการภาค ธนาคารกรงุศรอียธุยา จำกดั   
  (มหาชน) 
• 2550 - 2551 ผูจ้ดัการเขตอาวโุส ธนาคารกรงุศรอียธุยา   
  จำกัด (มหาชน) 
 
 
นายศราวุธ จารุจินดา อายุ 53 ปี 

 
• ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ 
 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปรญิญาโท (Master of Business Administration - Finance)   
 University of Mississippi, U.S.A. 
• ปริญญาตรี (บัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์  
 มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 

• Directors Certification Program (DCP 31/2003) สมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) 60,000 
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ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2555 - ปัจจุบัน ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคาร       
  เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สำนกักฎหมาย  
  เอราวัณ จำกัด 
• 2548 - 2555 ประธานสายบรหิารหนี,้ กรรมการบรหิาร,   
  กรรมการบรหิารความเสีย่ง, และ กรรมการ   
  สิ น เ ชื่ อ ร าย ใหญ่ แล ะทรั พย์ ร อขาย   
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
 
 

นายสิริ เสนาจักร์  อายุ 47 ปี 

 
• ประธานสายธนาคารรายย่อย 
 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปรญิญาโท (Master of Economics) University of Michigan,   
 Ann Arbor, U.S.A. 
• ปรญิญาตร ี(เศรษฐศาสตรบณัฑติ) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
 
ประวัติการอบรม 

• Leading at the Speed of Trust (2012), FranklinCovey 
• Leadership: Great Leaders, Great Teams, Great   
 Results Program (2012), FranklinCovey 
• Directors Certification Program (DCP 146/2011)   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Financial Statements for Directors (FSD 12/2011)   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) - 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2555 - ปัจจุบัน ประธานสายธนาคารรายย่อย ธนาคาร    
  เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
• 2554 - 2555 กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน   
  จำกัด (มหาชน) 
• 2550 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อ  
  รายย่อย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด   
  (มหาชน) 
• 2548 - 2550 ผู้อำนวยการอาวุโส สายสินเชื่อรายย่อย  
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
 
 

นางสุรีย์ หาญพินิจศักดิ ์ อายุ 53 ปี 

 
• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี 
 
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการ 

• ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต - สาขาการเมืองการ  
 ปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัย  
 ธรรมศาสตร์ 
• ปรญิญาตร ี(บญัชบีณัฑติ) (เกยีรตนิยิมอนัดบั 1) มหาวทิยาลยั   
 หอการค้าไทย 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3432 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) - 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2548 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวโุส ฝา่ยบญัช ีสายการเงนิ   
  และงบประมาณ ธนาคารเกียรตินาคิน   
  จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) X / / / / / / / / (/) (/) 
* 
(/) 

/ 
0 
(/) 

(/) // // // // // // // // // // // // 

 1 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)         /  (/) X  (/) /  (/)     /      

2 บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด        (X)         (/)        (/)   

3 บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด           (X)   (/) (/)  (/)           

4 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)         /  (/) X  (/) /  (/)     /      

5 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เกียรตินาคิน จำกัด 

          (X)   (/)   (/)           

 6 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด   /                         

7 บริษัท แกรนด์ ซัคเซส จำกัด  (/)                          

8 บริษัท เค เอส พี สแควร์ จำกัด       (X)                     

9 บริษัท ซิสเท็มส์ ลิตเทิลเฮ้าส์ จำกัด      (X)                      

10 บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด            (/)                

11 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) /  /         /                

12 บริษัท เดอะปาล์มชะอำ จำกัด                (/)            

13 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)            /                

14 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)  (/)                          

15 บริษัท บีทีเอ็มยูลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด X                           

16 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)            /                

17 บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จำกัด (มหาชน) 

  X                         

18 บริษัท โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว-โฮริ  
และ เนอสเซอรี่ จำกัด 

  (/)                         

19 บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)              /              

20 บริษัท สคเวอเร็ล (ประเทศไทย) จำกัด            (/)                

21 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  (/)                          

22 บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด           /                 

23 บริษัท อัลฟ่า แอบโซลูท จำกัด         (/)                   

24 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
จำกัด (มหาชน) 

      /                     

รวม 3 4 5 1 1 2 3 2 4 1 6 8 1 6 4 2 6 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 

หมายเหตุ : 1 : สัญลักษณ์    X = ประธานกรรมการ    * = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    O = กรรมการผู้จัดการใหญ่    / = กรรมการ    
      // = ผู้บริหาร (ประธานสาย) 
    2 : (วงเล็บ) = มีอำนาจลงนาม 

การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในธนาคาร 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2556
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)

 • ชื่อภาษาอังกฤษ  “KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED”   

 • ชื่อย่อ “KK”

ประกอบธุรกิจ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจตลาดทุน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาต  

   ไว้ในพระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  

   ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

จำนวนและชนิดของหุ้น 852,337,268 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ 852,337,268 หุ้น และ  

   หุ้นบุริมสิทธิ -0- หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) 

ทุนจดทะเบียน 8,523,372,680 บาท

ทุนชำระแล้ว 8,328,318,590 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   

   กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000986

โทรศัพท์ 0-2680-3333

โทรสาร 0-2256-9933

เว็บไซต์ www.kiatnakin.co.th

ชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียน - หุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

	 	 	 	 จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

    เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

    โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี : นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 

    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 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 0-2664-0424 โทรสาร 0-2664-0980

ข้อมูลทั่วไป 
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นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

ธนาคารมีการลงทุนในนิติบุคคล โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ดังต่อไปนี้

 1. บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 

  ที่อยู่ เลขที่ 256/2 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 9  

   ถนนรัชดาภิเษา แชวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

   กรุงเทพฯ 10310 

   โทรศัพท์ 0-2305-9000 โทรสาร 0-2693-2535 

ธุรกิจลงทุน 

ในบริษัทอื่น 

210,310,240.00 99.93 

  2. บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) 

   ที่อยู่ เลขที่ 256/2 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11  

   ถนนรัชดาภิเษา แชวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

   โทรศัพท์ 0-2275-0888, 0-2693-2000 โทรสาร 0-2275-3666 

ธุรกิจหลักทรัพย์ 213,500,000.00 99.67* 

  3. บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 

   ที่อยู่ เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต  

   แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

   โทรศัพท์ 0-2680-2222 โทรสาร 0-2680-2233 

ธุรกิจหลักทรัพย์ 65,000,000.00 99.99 

  4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด  

   ที่อยู่ เลขที่ 942/135 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 4  

   ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

   โทรศัพท์ 0-2624-8555 โทรสาร 0-2624-8599 

ธุรกิจจัดการ

กองทุน 

12,000,000.00 99.92** 

  5. บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด 

   ที่อยู่ เลขที่ 209/1 อาคารเคทาวเวอร์ บี ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 

   แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

   โทรศัพท์ 0-2664-0424 โทรสาร 0-2664-0980 

สำนักกฎหมาย 10,000.00 99.93 

  6. 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 

ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ 

230,000,000.00 80.58 

  7. 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 600,000.00 10.00 

ชื่อนิติบุคคล / สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ 

หุ้นสามัญที่

จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด (หุ้น) 

สัดส่วนความเป็น

เจ้าของ (ร้อยละ) 

 * ถือหุ้นผ่านบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.74
 ** ถือหุ้นผ่านบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99
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  8. 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 26,238,165.19 99.95 

  9. 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 96,801,545.83 99.59 

10.  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 80,781,615.73 99.97 

11.  กองทุนรวมไทยรีสตัคเจอริ่ง   

   ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด 

   เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1  

   แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

   โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทุน 68,624,886.93 98.91 

 12. 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 5,340,031.21 99.50 

 13. 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 93,340,500.29 98.77 

 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 36,154,364.90 95.72 

 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 29,614,005.53 94.03 

ชื่อนิติบุคคล / สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ 

หุ้นสามัญที่

จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด (หุ้น) 

สัดส่วนความเป็น

เจ้าของ (ร้อยละ) 
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โครงสร้างเงินทุน

 

 

1) หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ  

 1) หุ้นสามัญของธนาคารจดทะเบียนซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ภายใตช้ือ่ “KK” โดย ณ 

วันที ่31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 

832,831,859 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) มีทุนจดทะเบียนและ

ทุนเรียกชำระแล้ว ดังนี้  

  • ทุนจดทะเบียน 8,523,372,680  บาท 

  • ทุนชำระแล้ว 8,328,318,590  บาท 

  ตามทีธ่นาคารไดอ้อกใบสำคญัแสดงสทิธ ิESOP-W2    

ใหแ้กก่รรมการ และ/หรอื พนกังานของธนาคารและบรษิทัยอ่ยในปี 

2553 โดยในปี 2555 มีการเปิดให้ใช้สิทธิรวม 4 ครั้ง ในวนัที ่

30 ของเดอืนมนีาคม มถินุายน กนัยายน และธนัวาคม ตามลำดบั 

ซึ่งมผีูข้อใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัเปน็จำนวนรวม 7,050,250 หุน้ 

(หุน้สามญัจำนวน 846,400 หุน้ เริม่ซือ้ขายวนัที ่11 มกราคม 2556) 

ซึ่งจะสง่ผลตอ่การเพิม่ขึน้ของจำนวนหุน้สามญัเปน็ 833,678,259 หุน้ 

มทีนุชำระแลว้ 8,336,782,590 บาท (ณ วันที่ 7 มกราคม 2556) 

 2) ธนาคารไมม่หีุน้บรุมิสทิธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 

 

2) หุ้นกู้   

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารมหีุน้กูร้ะยะยาว 

และระยะสั้นคงเหลือรวมมูลค่าทั้งสิ้น 15,335 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 

หลักทรัพย์ของธนาคาร 

• หุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลค่า 14,000 ล้านบาท 

ลำดับ ชื่อหุ้นกู้ จำนวน 

(ล้านบาท) 

วันออกหุ้นกู้ อายุ (ปี) วันครบกำหนด

ไถ่ถอน 

ยอดคงเหลือ 

(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละ) 
1 KK135A 1,000 17/03/2553 3.17 17/05/2556 1,000 3.35 
2 KK132A 2,000 17/02/2554 2 17/02/2556 2,000 3.45 
3 KK186A 650 01/06/2554 7 01/06/2561 650 4.62 
4 KK187A 240 22/07/2554 7 22/07/2561 240 5.00 
5 KK188A 500 23/08/2554 7 23/08/2561 500 4.80 
6 KK18DA 625 02/12/2554 7 02/12/2561 625 5.10 
7 KK16DA 975 07/12/2554 5 07/12/2559 975 5.10 
8 KK18DB 10 07/12/2554 7 07/12/2561 10 5.05 
9 KK142A 2,905 24/02/2555 2  24/02/2557 2,905 3.95 
10 KK143A 610 16/03/2555 2  16/03/2557 610 4.03 
11 KK144A 2,485 19/04/2555 2  19/04/2557 2,485 4.17 
12 KK14OA 2,000 18/10/2555 2  18/10/2557 2,000 4.00 
 รวม	 14,000    14,000  

• หุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน ประเภทไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ มูลค่า 1,335 ล้านบาท 

ลำดับ ชื่อหุ้นกู้ จำนวน 

(ล้านบาท) 

วันที่ออกหุ้นกู้ อายุ (ปี) วันครบกำหนด

ไถ่ถอน 

ยอดคงเหลือ 

(ล้านบาท) 

Coupon (p.a.) 

(ร้อยละ) 
1 KK13117A 750  05/07/2555 0.5 17/01/2556 750  3.50 
2 KK13110A 125 12/07/2555 0.5 10/01/2556 125  3.50 
3 KK13109A 310  12/07/2555 0.5  09/01/2556 310  3.50 
4 KK13123A 150  25/07/2555 0.5  23/01/2556 150  3.50 
  รวม	 1,335        1,335    
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3) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 ในปี 2555 ธนาคารคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญของธนาคารที่เสนอให้กรรมการ และ/หรือ พนักงาน

ของธนาคาร และ/หรอื กรรมการ และ/หรอื พนกังานของบรษิทั

ยอ่ย (ESOP Warrant) เพยีง 1 รายการ คอื ESOP Warrant 

รุน่ที ่2 (ESOP-W2) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติให้ออกเป็นจำนวน  

ไมเ่กนิ 26,000,000 หนว่ย ในราคาเสนอขายศนูยบ์าทตอ่หนว่ย    

และมีมติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 26,000,000 หุ้น 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว  

 ESOP-W2 มกีำหนดการใชส้ทิธทิกุวนัที ่30 ของเดอืน 

มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม มีกำหนดการใช้สิทธิ

ครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2554 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 

มิถุนายน 2558 โดยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ในสัดส่วน 

1:1 และราคาการใชส้ทิธิในการซือ้หุน้สามญัเทา่กบั 29.27 บาท 

ต่อหน่วย  

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ธนาคารได้รายงานการ

เปลี่ยนแปลงการจัดสรร ESOP-W2 ต่อตลาดหลักทรัพย์   

แห่งประเทศไทย โดยมีการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น

จำนวน 110,000 หน่วย ส่งผลให้มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่

ได้รับจัดสรรคงเหลือ 25,890,000 หน่วย และมีกำหนดการใช้

สิทธิในปี 2555 จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้ 

รายละเอียด 

การใช้สิทธิ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

วันที่ใช้สิทธิ	 30	มีนาคม	2555	 30	มิถุนายน	2555	30	กนัยายน	2555	 30	ธันวาคม	2555	

จำนวนผู้ขอใช้สิทธิ (ราย) 143 30 239 70 

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย) 1,921,050 234,900 4,047,900 846,400 

จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 1,921,050 234,900 4,047,900 846,400 

จำนวนคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 23,649,550 23,414,650 19,366,750 18,520,350 

จำนวนคงเหลอืของหุน้สามญัเพือ่รองรบัการใชส้ทิธ ิ(หุน้) 23,649,550 23,414,650 19,366,750 18,520,350 

จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ (บาท) 56,229,133.50 6,875,523 118,482,033 24,774,128 

 ผลจากการใช้สิทธิ ESOP-W2 ทำให้จำนวนหุ้นสามัญและทุนชำระแล้วของธนาคารเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และพันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้น     

  ในอนาคต  

 - ไม่มี -  

รายละเอียด 

การใช้สิทธิ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

จำนวนหุ้นสามัญเดิมก่อนการใช้สิทธิ (หุ้น) 634,648,264 636,569,314 828,783,959/1 832,831,859/2 

จำนวนหุ้นสามัญใหม่หลังการใช้สิทธิ (หุ้น) 636,569,314 636,804,214 832,831,859 833,678,259 

ทุนชำระแล้ว (บาท) 6,365,693,140 6,368,042,140 8,328,318,590 8,336,782,590 

หมายเหตุ /1 ธนาคารไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทนุจำนวน 191,979,745 หุน้ จากการรว่มกจิการกบับรษิทั ทนุภทัร จำกดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2555 
   /2 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการใช้สิทธิ ESOP-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2556 และส่งผลให้ทุนชำระแล้วของ  
    ธนาคารเพิ่มขึ้น 
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สาขาธนาคาร

ติดต่อสาขาธนาคาร ผ่านศูนย์บริการลูกค้า (KK Contact Center) โทร. 0-2680-3333 

กรุงเทพฯและปริมณฑล34สาขา
1 เกษตร-วิภาวดี 47/11 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0-2562-0017

2 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 1448/4 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0-2102-2312

3 เจริญกรุง 273/8 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 0-2221-3148

4 ซีคอน บางแค ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ชั้นที่ 3 เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

0-2458-2826

5 เดอะมอลล์ท่าพระ 99 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 0-2477-7162

6 เดอะมอลล์บางกะปิ 3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0-2704-9110

7 ทองหล่อ 125/19 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 0-2392-6662

8 นครปฐม 992/2-3 ถนนเพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 034-271-584

9 นนทบุรี 68/30-32 หมู่ 8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0-2525-3056

10 บางบอน 265 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 0-2417-2499

11 บางใหญ่ 80/155 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 0-2903-3600

12 ปทุมธานี 433, 435, 437 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 0-2533-0343

13 ปิ่นเกล้า 77/7-9 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 0-2433-8635

14 พระราม 3 493/4-6 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 0-2287-3230

15 พระราม 4 1032/7-9 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-3579

16 พหลโยธินเพลส ห้องชุดเลขที่ 408/4 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

0-2619-0136

17 พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชั้นที่ 2 เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

0-2325-9150

18 เพชรเกษม-กาญจนาภิเษก 919/42-43 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 0-2454-8657

19 แฟชั่นไอส์แลนด์ 587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 0-2947-5077

20 มหานาค 1082/5 อาคารโบ๊เบ๊มินิออฟฟิสทาวเวอร์ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 

0-2628-0025

21 เมกาบางนา ศูนย์การค้าเมกาบางนา ชั้นที่ 1 เลขที่ 39 หมู่ 6 ต.บางแก้ว อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ 10540

0-2105-1448

22 เยาวราช 289 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 0-2223-1372

23 รามอินทรา 43, 45, 47, 49 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 0-2540-4552

24 วงเวียน 22 กรกฎา 132 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 0-2221-7327

25 ศรีนครินทร์ 903, 905 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 0-2320-0623

26 สมุทรปราการ 89/8-10 หมู่ 5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 0-2703-2650

27 สมุทรสาคร 1400/98-101 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-837-212

28 สยามพารากอน 991 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0-2610-9669

29 สำนักอัมรินทร์ 500 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0-2257-0849

30 สี่พระยา 78 ตรอกกัปตันบุช (เจริญกรุง 30) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0-2237-7884

ลำดับ สาขา ที่ตั้งสาขา หมายเลขโทรสาร
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31 สีลม 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0-2237-1952

32 สุขสวัสดิ์ 178, 180, 182 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 0-2428-8798

33 สุวรรณภูมิ 9/3 หมู่ 7 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0-2738-4773

34 อโศก 209 อาคารเค ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110

0-2664-1454

ภาคกลาง10สาขา
1 กาญจนบุรี 275/1-2 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-620-646

2 ชัยนาท 78/2-5 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.ชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 056-420-723

3 ประจวบคีรีขันธ์ 222/2 ถนนสละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 032-551-085

4 พระนครศรีอยุธยา 100 หมู่ 1 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-235-642

5 เพชรบุรี 132/8-10 หมู่ 1 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 032-454-722

6 ราชบุรี 286/25-28 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 032-310-391

7 ลพบุรี 205 หมู่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 036-626-059

8 สระบุรี 568/7-9 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 036-318-446

9 สุพรรณบุรี 290/3-6 หมู่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 035-546-277

10 หัวหิน 60/27-28 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032-547-660

ภาคตะวันออก7สาขา
1 จันทบุรี 29/1-4 หมู่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-343-615

2 ฉะเชิงเทรา 508, 510 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-516-106

3 ชลบุรี 7/41 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 038-384-950

4 ปราจีนบุรี 41/18-20 ถนนปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 037-217-582

5 พัทยา 120/16-18 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-489-162

6 ระยอง 375/4-7 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-808-095

7 สระแก้ว 330 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 037-241-993

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ16สาขา
1 กาฬสินธุ์ 4/1-2-3 ถนนถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 043-821-652

2 ขอนแก่น 9/2 ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-337-734

3 ชัยภูมิ 31/12-14 ถนนหฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 044-835-677

4 นครราชสีมา 952, 954, 956, 958, 960 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-256-746

5 บุรีรัมย์ 30/23-25 ถนนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-620-510

6 ปากช่อง 560 ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-279-293

7 มุกดาหาร 50 ถนนพิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 042-631-171

8 ยโสธร 258/3-5 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 045-720-677

9 ร้อยเอ็ด 49, 49/1-3 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043-518-163

10 เลย 22/9 ถนนชุมสาย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 042-830-855

11 ศรีสะเกษ 151 ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 045-623-112

12 สกลนคร 1773/63 ถนนรัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 042-733-005

13 สุรินทร์ 6/7 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-535-031

14 หนองคาย 527-528 หมู่ 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  042-460-151

15 อุดรธานี 215/25, 215/27 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-223-242

16 อุบลราชธานี 466 ถนนสุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-209-258

ลำดับ สาขา ที่ตั้งสาขา หมายเลขโทรสาร
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ภาคใต้8สาขา
1 กระบี่ 254, 254/1-2 หมู่ 11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 075-663-923

2 ชุมพร 67/4-5 ถนนกรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 077-570-509

3 ตรัง 59/12-14 ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-223-293

4 ทุ่งสง 80/4 หมู่ 8 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 075-328-669

5 นครศรีธรรมราช 111, 111/1-4 ถนนพัฒนาการ-คูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-317-171

6 ภูเก็ต 63/714-716 หมู่ 4 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-522-310

7 สุราษฎร์ธานี 22/144-146, 22/163 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-217-408

8 หาดใหญ่ 20/1 ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-343-309

ภาคเหนือ12สาขา
1 กำแพงเพชร 546 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 055-722-871

2 เชียงราย 102, 102/1-3 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-719-434

3 เชียงใหม่ 33 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 053-409-625

4 นครสวรรค์ 1311/18-21 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-313-655

5 พะเยา 68/1 ถนนดอนสนาม ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-412-762

6 พิจิตร 31/79-81 ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 056-651-071

7 พิษณุโลก 286/10 ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-211-687

8 เพชรบูรณ์ 3/48 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-712-273

9 แพร่ 162 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054-522-178

10 ลำปาง 142-144 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 054-317-699

11 ลำพูน 99 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 053-532-659

12 สุโขทัย 186/2-3 หมู่ 7 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 055-610-230

ศูนย์ประมูลรถยนต์2แห่ง
1 ถ.บางนา-ตราด กม. 8 43/4 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0-2316-2730 

2 จังหวัดอุดรธานี 225 หมู่ 4 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.บ้านเลื่อม ต.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-304-046

ลำดับ สาขา ที่ตั้งสาขา หมายเลขโทรสาร
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