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                       บรืษัทเงินทุน  เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

เกียรตินาคิน…
                          มั่นคงตลอดมา กาวหนาตลอดไป
MISSION  :  เปนสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง ด ําเนินการดวยความเปนอิสระ บริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสูงสุดของทุกฝายที่เกี่ยวของ และสนับสนุนใหมีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและเทคโนโลยี เพื่อใหบริการที่ดีแกลูกคา ตลอดจนมีบทบาทในการพัฒนาสรางสรรคสังคมที่ดี
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สารบัญ

• ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ
• สารจากคณะกรรมการอ ํานวยการ
• รายงานการกํ ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการอ ํานวยการ
• ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• ปจจัยความเสี่ยง
• โครงสรางการถือหุน และการจัดการ
• รายการระหวางกัน
• ค ําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการด ําเนินงาน
• กิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ
 

• สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ
 บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)
 

• สํ านักงานสาขา
 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จ ํากัด
 

• รายการขอมูลตามก ําหนดของสํ านักงาน
คณะกรรมการก ํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ

ขอมูลจากงบการเงินรวม จํ านวนเงิน
หนวย : ลานบาท

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)
จากปกอนรอยละ(%)

2545 2544 2543 2545 2544
สินทรัพยรวม 37,851 37,489 35,701 1 5
สินทรัพยรวม* 37,628 36,763 35,944 2 2
หนี้สินรวม 27,913 27,784 26,885 1 3
สวนของผูถือหุน 9,938 9,704 8,816 2 10
สวนของผูถือหุน* 9,903 8,270 6,764 20 22
รายไดรวม 4,245 4,941 7,588 (14) (35)
คาใชจายรวม 2,777 3,295 4,352 (16) (24)
กํ าไรของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยสุทธิ 62 257 423 (76) (39)
กํ าไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,406 1,389 2,813 1 (51)
ขาดทุนในสวนของผูถือหุน (575) (832) (1,474) 31 44

อัตราสวนทางการเงิน 2545 2544 2543
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 14.32% 15.00% 36.75%
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)* 15.47% 18.48% 51.81%
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%) 3.73% 3.80% 7.92%
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%) * 3.78% 3.82% 8.28%
เงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ตอสินทรัพยเสี่ยง (%) 30.32% 26.77% 24.78%
กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท) 4.25 4.59 10.98
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 28.36 27.32 22.40
เงินปนผลตอหุน (บาท) อยูระหวางการ

พิจารณา
2.00 1.50

หมายเหตุ * งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
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สารจากคณะกรรมการอํ านวยการ

เรียน ทานผูถือหุน

ป 2545 ผานพนไปดวยดี  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของไทยปรับตัวดีขึ้น  จากภาวะการบริโภคและการลงทุนที่สูง
ขึ้น  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศขยายตัวรอยละ  5.0  เปนผลจากยุทธศาสตรการกระตุนการบริโภคภายในประเทศแทนการ
เนนการสงออกที่ไทยตองเพิ่มความสามารถในการแขงขันและตองพึ่งพิงอํ านาจซื้อของคูคาตางประเทศซึ่งภาวะศรษฐกิจยังคง
ชะลอตัว นอกจากนั้นในชวงปลายปเกิดสงครามหวั่นเกรงการเกิดสงครามในตะวันออกกลางท ําใหบรรยากาศการคาและการลง
ทุนแยลงฉุดรั้งการฟนตัวของประเทศตาง ๆ  แนวโนมในป  2546  นี้     เศรษฐกิจที่ฟนตัวดีขึ้นนั้นจะมีความตอเนื่องไดหรือไม
นอกเหนือจากการสงออกที่ขึ้นอยูกับปจจัยภาวะเศรษฐกิจโลกแลว ยังตองขึ้นอยูกับปจจัยในประเทศดานการลงทุนที่ยังมีการฟน
ตัวแคในบางภาค   ลูกหนี้งดรับรูรายไดของระบบที่ยังคงเหลืออยูสูง สงผลใหระบบธนาคารพาณิชยไมสามารถใหสินเชื่อไดตาม
ปกติ

        ในป 2545 สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยมีอัตราการขยายตัวที่เล็กนอยเพียงรอยละ  3.2  สืบเนื่องจากอุตสาหกรรม
บางภาคที่เริ่มฟนตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ   ขณะที่ปญหาลูกหนี ้  NPLs   ยังมีอยูมากและการแกไขเปนไปอยางลาชาทํ าใหเกิด
สภาพคลองสวนเกินจ ํานวนมาก   สงผลใหอัตราดอกเบี้ยยังอยูในระดับที่ตํ่ าอยางตอเนื่อง   อุตสาหกรรมบางภาคที่ไดรับผลดี
จากดอกเบี้ยที่ตํ ่าและเริ่มฟนตัวอยางเห็นไดชัดคืออุตสาหกรรมยานยนต  ที่ยอดจํ าหนายรถยนตสูงขึ้นจากปกอนคอนขางมาก
โดยมีอัตราการขยายตัวเทากับรอยละ 37.8  สงผลใหภาวะการแขงขันในการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจเชาซื้อสูงขึ้นตามไปดวย นอก
จากนั้นภาคอสังหาริมทรัพยก็มียอดการจ ําหนายและการขยายตัวของสินเชื่อประเภทนี้สูงขึ้น   เนื่องจากภาวะที่อัตราดอกเบี้ย
ตํ่ าและจากมาตรการที่ทางการชวยลดภาระภาษีใหแกผูตองการมีที่อยูอาศัย   สินเชื่ออีกประเภทที่สถาบันการเงินตางใหความ
สนใจและเกิดการแขงขันกันสูงมาก  คือการใหสินเชื่อบุคคลผานทางบัตรเครดิตเนื่องจากใหผลตอบแทนที่สูงและสอดคลองกับ
นโยบายกระตุนการบริโภคของประชาชนจนทางการตองเขามาควบคุมกฏเกณฑการถือบัตรเครดิตใหมเพื่อใหเปนระเบียบและ
เปนมาตรฐานเดียวกันระหวางผูออกบัตรที่เปนธนาคารและไมใชธนาคาร   ขณะที่อุตสาหกรรมภาคอื่น ๆ  ยังไมมีสัญญาณการ
ฟนตัวที่ชัดเจน  ดังนั้นในภาพรวมของการใหสินเชื่อทั้งระบบจึงยังขยายตัวในอัตราที่ยังไมสูงนัก

         รอบป  2545  บริษัทฯยังคงมีผลกํ าไรอยางตอเนื่องจากความส ําเร็จในการขยายสินเชื่อใหม   ความคืบหนาในการแกไข
ปญหาหนี้และตนทุนทางการเงินที่ลดลง   โดยดานสินเชื่อใหมบริษัทฯมุงเนนการขยายสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพยแกผูประกอบ
การซึ่งสอดคลองไปกับการฟนตัวที่ดีขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ทํ าใหการใหสินเชื่อประเภทนี้สามารถบรรลุเปาหมายไดดีกวาที่คาดไว
จากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ผานมาท ําใหผูประกอบการมีฐานะการเงินไมมั่นคงนัก ซึ่งบริษัทฯตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่ยังสงูอยู
ดังนั้นเพื่อเปนการควบคุมความเสี่ยง และสนับสนุนผูประกอบการ    บริษัทฯจึงมีมาตรการที่จะชวยเพิ่มศักยภาพในการทํ าธุรกิจ
ใหกับลูกคา  ทั้งในดานการตลาดและการเงิน  เชน  การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย    เพื่อใหลูกคามีความสามารถในการแขงขัน
สูงขึ้น  รวมทั้งการจัดหาและใหวงเงินอยางเพียงพอ  สอดคลองกับความตองการของธุรกิจภายใตเงื่อนไขการควบคุมที่รัดกุมอีก
ทั้งบริษัทฯไดมีการตั้งสํ ารองหนี้สูญในเกณฑสูงใหพอเพียงกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต  ดานสินเชื่อธุรกิจบริษัทฯยัง
คงมุงเนนการแกไขหนี้ที่ประมูลมามากกวาการขยายสินเชื่อใหมท ําใหการแกไขหนี้มีความคืบหนาไปมาก   ดานสินเชื่อเชาซื้อ
บริษัทฯมุงเนนการใหเชาซื้อรถยนตใชแลว   ในรอบปที่ผานมาสามารถขยายสินเชื่อเชาซื้อไปมูลคากวา  3,000  ลานบาท   ดาน
บริหารการเงินและเงินฝาก  บริษัทฯ จัดหาแหลงเงินทุนระยะยาว   ตนทุนตํ่ าที่สอดคลองกับก ําหนดอายุของสินเชื่อ  รวมถึงการ
บริหารสภาพคลองทางการเงิน ใหอยูในระดับที่สูง เพื่อใหธุรกรรมทางการเงินของบริษัทฯเปนไปอยางคลองตัวและมีเสถียรภาพ
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ดานการปรับปรุงการบริหารงานบริษัทฯมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมโดยแบงสายธุรกิจเปนสายงานดานตลาด
3 สายงานและสายงานดานการสนับสนุน 2 สาย   และมีการแตงตั้งกรรมการผูจัดการใหม 5 ทาน  เพื่อใหดูแลกํ ากับและพัฒนา
สายงานหลักตามโครงสรางการบริหารงานใหมดังนี ้ สายงานดานตลาด  3  สายงาน  คือ  นายธวัชไชย   สุทธิกิจพิศาล ก ํากับดู
แลงานดานสินเชื่ออสังหาริมทรัพย  นายเชษฐ  ภัทรากรกุล ก ํากับดูแลงานดาน สินเชื่ออุปโภคบริโภค นายศราวุธ  จารุจินดา
กํ ากับดูแลงานดานสินเชื่อธุรกิจ  และสายงานดานสนับสนุน  2  สายงาน  คือ  นางสาวฐิตนิันท  วัธนเวคิน  ก ํากับดูแลงานดาน
บริหารการเงินและเงินฝาก  และนายประวิทย   วรุตบางกูร   ก ํากับดูแลงานดานบริหารกลาง และไดมีการจัดตั้งสายงานบริหาร
ความเสี่ยงสินเชื่อ   เพื่อบริหารและควบคุมความเสี่ยงดานสินเชื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ   นอกจากนั้นไดแตงตั้ง   นายวิเชียร
เจียกเจิม เขารับตํ าเหนงรองประธานกรรมการอ ํานวยการและแตงตั้งเปนประธานกรรมการ   บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคินอีก
ตํ าแหนงหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร โดยใหมีกรรมการผูจัดการแตละทานดูแลงาน ในแตละสายธุรกิจครั้งนี้จะทํ าให
แตละสายธุรกิจสามารถก ําหนดเปาหมาย  แผนงานและบุคลากรไดเองใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของธุรกิจนั้น ซึ่งจะทํ าให
องคกรมีการบริหารงานที่ยึดหยุน สามารถรองรับกับการแขงขันในอนาคตที่คาดวาจะมีการแขงขันที่สูงและมีความผันผวน โดย
ในป 2545 นี้ บริษัทยอยคือบริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํ ากัด ไดมีการเปดสาขาเพิ่มขึ้นอีก  6  สาขา ทํ าใหบริษัทฯมีสาขา
บริษัทหลักทรัพยรวมทั้งสิ้น 19 แหง และในตนป 2546 ไดมีการรวมทุน กับ Devonshire  Capital  Pte  Limited  จัดตั้งบริษัท
เดวอนไชร เกียรตินาคิน จํ ากัด เพื่อ ประกอบธุรกิจดานวาณิชธนกิจ

          สิ้นป 2545 บริษัทฯมีสินทรัพยรวม 37,851 ลานบาท เพิ่มขึ้น 362 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1  จากปกอนหนา
มีเงินใหกูยืมรวม 14,329 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,134 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ  40.5  จากปกอนหนา  มีสวนของผูถือหุน
9,903 ลานบาท ก ําไรสุทธิ 1,406 ลานบาท เทียบกับก ําไรเทากับ 1,389  ลานบาทในปกอนหนา  และมีกํ าไรสุทธิ/หุน  เทากับ
4.25 บาท นอกจากนั้นในป 2545 บริษัทไดมีการจายเงินปนผลในรอบผลการดํ าเนินงานป 2544 แกผูถือหุนในอัตรา 2.0 บาท/
หุน

           เปนที่คาดการณวาภาวะเศรษฐกิจในป  2546  นี้จะยังคงขยายตัวตอเนื่องจากปกอน   ภาวะการใหสินเชื่อบุคคลเพื่อ
การบริโภค และการใหสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อยังคงขยายตัวดีตอเนื่องเชนกัน จากนโยบายกระตุนการบริโภคของทางการ ขณะที่
การใหสินเชื่อในภาคอื่นๆ ก็จะฟนตัวชัดเจนขึ้น  ในการท ําธุรกิจบริษัทฯยังคงเนนการใหสินเชื่ออสังหาริมทรัพย  สินเชื่อเชาซื้อ
ที่บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญ  และปนี้ก็จะเริ่มขยายสินเชื่อเพื่อการฟนฟูธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพิ่มขึ้นอันจะสงผลให
บริษัทฯมีรายไดจากสินเชื่อใหมที่เพิ่มขึ้นจนเปนรายไดหลักของบริษัทฯตั้งแตนี้เปนตนไป แตโดยที่สัดสวนรายไดจากการปรับ
โครงสรางหนี้แมมีแนวโนมลดลงแตก็ยังเปนสัดสวนที่สูงอยู   จึงทํ าใหผลประกอบการของบริษัทฯยังคงอาจมีความผันผวนอยู
ตามลักษณะของรายไดที่มีความไมสมํ ่าเสมอ ในการบริหารสภาพคลอง บริษัทฯยังคงดํ าเนินการดวยความระมัดระวัง โดยการ
เพิ่มสัดสวนเงินฝากระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อปองกันความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น   และจะยังคงดํ ารงเงินกองทุนในสัดสวนที่คอนขาง
สูง  เพื่อปองกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นกับการดอยคาของทรัพยสินของบริษัทฯ     ในกรณีที่เกิดปญหากับเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในการบริหารงาน   บริษัทฯคงยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติของทางการเพื่อใหเกิดการกํ ากับดูแลที่ดี    โดยไดมีการจัดตั้ง
หนวยงานผูลงทุน สัมพันธขึ้นเพื่อเปนตัวแทนในการสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหทั่วไป

ทายนี้ในฐานะของตัวแทนของกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  ขอขอบคุณทานผูถือหุนและผูที่มีสวนเกี่ยว
ของทุกทานที่ใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา
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คณะกรรมการอํ านวยการ

           รายงานการกํ ากับดูแลของคณะกรรมการการตรวจสอบ

เรียน ทานผูถือหุน

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2542 ซึ่งกรรมการทั้ง 
3 ทานครบวาระเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2545 และไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่งแลว มีวาระการดํ ารง
ตํ าแหนงเปนระยะเวลา 3 ป ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกํ าหนด โดยการปฏิบัติงานเปนไปตามกฏบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ระบุขอบเขตอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการไวชัดเจน เพื่อใหเกิดกระบวนการก ํากับดูแลที่ดี (Good 
Corporate Governance) เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการอิสระจ ํานวน 3 ทาน และมีผูอํ านวยการฝายอาวุโส ส ํานักตรวจสอบภายใน ทํ าหนาที่เลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยจัดใหมีการประชุมอยางนอยไตรมาสละครั้ง หรือมากกวาเมื่อมีความจ ําเปน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที ่ ความรับผิดชอบ ที่ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกระบวนการจัดท ํา
และการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินใหเปนไปอยางถูกตองครบถวน เชื่อถือไดเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีแกคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจํ าป เพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนประจํ าป ดูแลการปฏิบัติตามขอ
กํ าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ ดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ดูแลใหค ําแนะนํ า และขอสังเกตในการปฏิบัติงาน
ของส ํานักตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบประจ ําปของสํ านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานทางการเงินประจ ําป 2545 โดยมีการประชุมหารือกับผูตรวจสอบภายใน 
ผูสอบบัญชี และผูบริหารพิจารณาผลการตรวจสอบ  และการสอบทานระบบการควบคุมภายในของส ํานักตรวจสอบภายใน
พิจารณาการปฏิบัติตามประกาศ ค ําสั่ง ระเบียบของทางราชการ โดยในป 2545 ที่ผานมาไดใหความส ําคัญกับการสอบทานสิน
เชื่อ การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของทางราชการ การสอบทานขอมูลและระบบงานคอมพิวเตอร รวมถึงการวางกรอบและ
สนับสนุนใหหนวยงาน มีการก ํากับดูแลตนเอง

ในป 2545 ที่ผานมาการดํ าเนินงานของบริษัทเปนไปอยางเหมาะสม ไมพบสิ่งใดที่มีการปฏิบัติที่ไมเปนปกติหรือจะ
ตองแกไขอยางมีสาระสํ าคัญ นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดท ํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะ
กรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส เปดเผยในรายงานประจํ าปของบริษัท และสํ าหรับผูสอบ บัญชีในป 2546 โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอใหแตงตั้ง บริษัทไพรซวอเตอรเฮล คูเปอรส เอบ ีเอเอส จํ ากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
สํ าหรับงวดการบัญชีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2546

นายธานินทร จิระสุนทร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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1. นายสุพล   วัธนเวคิน
     ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
     การศึกษาสูงสุด            Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
                                  แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     ประวัติการอบรม           ประกาศนียบัตร  หลักสูตร Chairman 2000
                                  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
     ประสบการณการทํ างาน   2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
                                  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
2. นายวิเชียร เจียกเจิม
     รองประธานกรรมการ
     การศึกษาสูงสุด          ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, Indiana University, USA.
     ประวัติการอบรม          ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification

         Program (DCP 12/2001)
                                  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    ประสบการณทํ างาน        ต.ค. 2545 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท

          บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
          ต.ค. 2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
          บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํ ากัด

3. นายธานินทร  จิระสุนทร
     ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
     การศึกษาสูงสุด          ปริญญาตร ีนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง
     ประวัติการอบรม          ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification

         Program (DCP 10/2001)
              สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    ประสบการณทํ างาน        2541 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

         บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

4. นายพิชัย  ดัชณาภิรมย
    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
    การศึกษาสูงสุด         ปริญญาตร ีการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
    ประสบการณทํ างาน       2537 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

        บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
        2531 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการจัดการ,
        บริษัท ธรรมนิต ิจํ ากัด (มหาชน)

5. นายสมบูรณื  ชัยเดชสุริยะ
    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
    การศึกษาสูงสุด ปริญญาตร ีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
    ประสบการณทํ างาน 2544 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
    2542 -  ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อัมรินทรพลาซา จํ ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการอํ านวยการ

คณะกรรมการอํ านวยการ
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6. นายเชษฐ  ภัทรากรกุล
     กรรมการผูจัดการ  สินเชื่ออุปโภค/บริโภค
     การศึกษาสูงสุด             ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
     ประวัติการอบรม             ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification

            Program (DCP 9/2001)
            สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

     ประสบการณทํ างาน          ต.ค. 2545 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
                                     บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

7.  นางสาวฐิตินันท วัธนเวคิน
      กรรมการผูจัดการ บริหารการเงิน และเงินฝาก
      การศึกษาสูงสุด             Master of Management  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร

            แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     ประวัติการอบรม             ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification

            Program  (DCP 1/2000)
            สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

     ประสบการณทํ างาน          ต.ค. 2545 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
             บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

8. นายธวัชไชย  สุทธิกิจพิศาล
     กรรมการผูจัดการ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย
     การศึกษาสูงสุด             ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟา

            University of Texas at  Austin
     ประสบการณทํ างาน          ต.ค. 2545 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ

            บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

9. ประวิทย  วรุตบางกูร
     กรรมการผูจัดการ บริหารกลาง
     การศึกษาสูงสุด             ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Santa Clara, California, U.S.A.
     ประวัติการอบรม             ประกาศนียบัตร หลักสูตร  Directors Certification

            Program (DCP 5/2001)
            สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

     ประสบการณทํ างาน          ต.ค. 2545 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
            บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

10. นายศราวุธ  จารุจินดา
       กรรมการผูจัดการ สนเชื่อธุรกิจ
       การศึกษาสูงสุด             ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน University of Mississippi, USA.
       ประสบการณทํ างาน        ต.ค. 2545 - ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ

            บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
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       ศักยภาพที่ตอเนื่อง
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1. ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ

1.1   บริษัท/บุคคลอางอิงอ่ืนๆ

บริษัท : บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
สํ านักงานใหญ : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตั้ง : 500 อาคารอัมรนิทรทาวเวอร  ชั้น 12 ถนนเพลินจิต

เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330
ประเภทธุรกิจ : เงินทุน โดยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลังครบทุกประเภท
เลขทะเบียนบริษัท : เลขที่ บมจ. 172
โทรศัพท : 0 - 2680 - 3333
โทรสาร : 0 - 2256 - 9933,  0 - 2680 - 3000
Home Page : http://www.kiatnakin.co.th
หุนที่จํ าหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ประเภทหุนสามัญจํ านวน 349,174,846 หุน
(ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2545)

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด
สถานที่ตั้ง : 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4,

6 - 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร  10110

โทรศัพท : 0 - 2229 - 2800,  0 - 2654 - 5599
โทรสาร : 0 - 2359 - 1259    Call Center  0 - 2229 - 2888
ผูแทนผูถือหุน : ไมมี

ผูสอบบัญชี : นายสุชาต ิ เหลืองสุรศักด์ิ
สถานที่ตั้ง : บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํ ากัด

ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร
179/74 - 80 ถนนสาทรใต กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท : 0 - 2286 - 9999
โทรสาร : 0 - 2286 - 5050

ที่ปรึกษากฏหมาย : ไมมี
ที่ปรึกษา/ผูจัดการ : ไมมี
ภายใตสัญญาการจัดการ

http://www.kiatnakin.co.th
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1.2  นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อนิติบุคคล /  สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ รอยละการ
ถือหุน

หุนสามัญที่
จํ าหนายไดแลว
ทั้งหมด (หุน)

1.  บริษัท เชียงใหมยานยนต 1993 จ ํากัด
244/1 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 - 5328 - 1836  โทรสาร 0 - 5320 - 2815

จํ าหนายรถยนต 10 6,500

2.  บริษัท ชาตบุศย จ ํากัด
1550  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท 0 - 2652 - 8899  โทรสาร  0 - 2234 - 5095        

อสังหาริมทรัพย 10 100,000

3.  บริษัท บีทีเอ็มลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จ ํากัด
54 อาคารหะรินธรชั้น 4  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท  0 - 2266 - 3060  โทรสาร  0 - 2266 – 3067

ใหเชาซื้อ 10 600,000

4.  บริษัท อรรถกร จ ํากัด
ชั้น 4 อาคารจุลดิศหาดใหญ พลาซา
200  ถ.นิพัทอุทิศ 3  อ.หาดใหญ จ.สงขลา  90110
โทรศัพท 0 - 7435 - 4334 - 5  โทรสาร 0 - 7435 - 4336

ใหเชาซื้อ 10 800,000

5.  บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จ ํากัด
500 อาคารอัมรินทรทาวเวอร  ชั้น 7
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท 0 - 2256 - 9898 - 9 โทรสาร  0 - 2256 - 9787

ธุรกิจ
หลักทรัพย

99.99 65,000,000

6.  บริษัทเงินทุน รัตนทุน จ ํากัด (มหาชน)
971,972  อาคารเพรสิเดนท ทาวเวอร ชั้น 10 (หอง 123)
ถนนเพลินจิต  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท 0 -2652 - 1166  โทรสาร 0 –2652 - 1177

ธุรกิจเงินทุน 99.99 50,000,000

7.  กองทุนเปดเกียรตินาคิน ตราสารหนี้
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ทิสโก จ ํากัด
48/16-17 อาคาร ทิสโกทาวเวอร ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท 0 - 2633 - 7777  โทรสาร 0 - 2633 - 7000

หนวยลงทุน 10.33 7,221,224
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ชื่อนิติบุคคล /  สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ รอยละการ
ถือหุน

หุนสามัญที่
จํ าหนายไดแลว
ทั้งหมด (หุน)

8.  กองทุนรวมเอเชีย รคีอฟเวอรี ่1
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จ ํากัด
252/38-41 อาคารสํ านักงาน – เมืองไทยภัทร 1 ชั้น 31
ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท 0 - 2276 -2233  โทรสาร 0 – 2276 - 2239

หนวยลงทุน 99.95 149,167,908

9.  กองทุนรวมเอเชีย รคีอฟเวอรี ่2
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จ ํากัด
252/38-41 อาคารสํ านักงาน – เมืองไทยภัทร 1 ชั้น 31
ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท 0 - 2276 - 2233  โทรสาร 0 –2276 - 2239

หนวยลงทุน 99.59 280,185,741

10. กองทุนรวมเอเชีย รคีอฟเวอรี ่3
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จ ํากัด
252/38-41 อาคารสํ านักงาน – เมืองไทยภัทร 1 ชั้น 31
ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท 0 - 2276 - 2233  โทรสาร 0 –2276 – 2239

หนวยลงทุน 99.97 219,244,959

11. กองทุนรวมไทย รีสตัคเจอริ่ง
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จ ํากัด
989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 24 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 - 2659 - 8888 โทรสาร 0 – 2659 – 8860-1

หนวยลงทุน 98.91 78,698,484

12. กองทุนรวมเอเชีย รคีอฟเวอรี ่พรอพเพอรตี ้1
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จ ํากัด
989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 24 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 -2659 - 8888 โทรสาร 0 – 2659 - 8860-1

หนวยลงทุน 99.50 60,226,083

13. กองทุนรวมเอเชีย รคีอฟเวอรี ่พรอพเพอรตี ้3
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จ ํากัด
989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 24 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 - 2659 - 8888 โทรสาร 0 – 2659 – 8860-1

หนวยลงทุน 98.69 93,340,500
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1  สาระสํ าคัญของลักษณะการประกอบธุรกิจ

           บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน) มีบริษัทยอย 2 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย  เกียรตินาคิน จํ ากัด  
ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย และบริษัทเงินทุน  รัตนทุน จํ ากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบธุรกิจเงินทุนมีบริษัทรวม 1 บริษัท
คือบริษัทเดวอนไชร เกียรตินาคิน จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนของบริษัทยอยคือบริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํ ากัด 
ประกอบธุรกิจดานวาณิชธนกิจ

     ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทสามารถแบงตามประเภทธุรกิจออกไดเปน 3 กลุม โดยในแตละกลุม
ธุรกิจประกอบดวยบริษัทในกลุมดังตอไปนี้

(1.)  ธุรกิจเงินทุน ประกอบดวย บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
       และบริษัทเงินทุน รัตนทุน จํ ากัด (มหาชน)
(2.)  ธุรกิจหลักทรัพย ประกอบดวย บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํ ากัด และ

         บริษัทเดวอนไชร เกียรตินาคิน จํ ากัด
 (3.) ธุรกิจการลงทุนในหนวยลงทุน    ประกอบดวย     การลงทุนในกองทุนจํ านวน  6   กองทุน  ดังนี้
       กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1, กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2, กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่  3,

         กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง ,   กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่  พรอพเพอรตี้ 1  และกองทุนรวม
         เอเชียคอฟเวอรี่ พรอพเพอรตี้ 3

2.2  โครงสรางรายได
     บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)   มีโครงสรางรายไดตามกลุมธุรกิจและโครงสรางการ

ถือหุนในบริษัทยอย บริษัทรวมดังนี้

                                            สัดสวนรายไดของบริษัทฯ                                    (หนวย: ลานบาท)
ผลิตภัณฑบริการ ดํ าเนินการโดย % ถือหุน

ของบริษัทฯ
2545 2544 2543

รายได % รายได % รายได %
บริการดานเงินทุน บมจ.เงินทุน เกียรตินาคิน

บมจ.เงินทุน รัตนทุน
99.99 2,637 62 2,032 41 1,762 23

บริการดานหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย
เกียรตินาคิน จํ ากัด

99.99 304 7 189 4 280 4

การลงทุน กองทุนรวม* NA 1,304 31 2,720 55 5,546 73
รวม 4,245 100 4,941 100 7,588 100

หมายเหตุ * ประกอบดวยกองทุนจ ํานวน 6 กองทุน ตามที่ปรากฏในขอ 1.2 เรื่อง นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุน
ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป (ล ําดับที่8 - 13)
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2.3  สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญในปที่ผานมา
-     เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงาน และแตงตั้งกรรมการผูจัดการใหม  5 ทาน  เพื่อให
      แตละสายธุรกิจสามารถก ําหนดเปาหมาย แผนงานและบุคลากร ไดเองอยางเหมาะสมกับ
      สภาพแวดลอมของธุรกิจนั้น
-     มีการจัดตั้งสายงานดานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ เพื่อบริหารและควบคุมความเสี่ยงดาน

สินเชื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ
-     มีการลงทุนเพิ่มโดยซื้อหนวยลงทุนจากผูถือหุนสวนนอย
-     นํ าระบบ Balance Scorecard มาใชในธุรกิจสินเชื่ออุปโภคบริโภค
-     บริษัทยอยคือบริษัทหลักทรัพย  เกียรตินาคิน  จํ ากัด  รวมทุนกับ  Devonshire  Capital
      Pte Limited จัดตั้ง บริษัท เดวอนไชรเกียรตินาคิน จํ ากัด ประกอบธุรกิจดานวาณิชธนกิจ
-     บริษัทยอย คือบริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํ ากัด เปดสาขาในตางจังหวัดและปริมาณฑล

       เพิ่มขึ้น 6 สาขา ทํ าใหมีสาขารวมทั้งหมด 19 แหง
-     มีการจัดตั้งหนวยงานผูลงทุนสัมพันธ เพื่อเปนตัวแทนสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน

              2.4  ภาวะการแขงขัน แนวโนมอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต

           ธุรกิจเงินทุน

 ผูประกอบการบริษัทเงินทุน มีอยูทั้งสิน 19 แหง มีสินทรัพย ณ สิ้นป 2545 รวมกันเทากับ 253,553 
ลานบาท มีเงินฝากเทากับ 178,623 ลานบาท และสินเชื่อเทากับ 147,290  ลานบาท  สินทรัพยรวมของ
บริษัทเงินทุน คิดเปนสัดสวน 4% เมื่อเทียบกับระบบธนาคารพาณิชย ผูประกอบการธุรกิจเงินทุนที่มีอยูนั้นมี
จํ านวน 9 แหง ที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งมีสินทรัพยคงคางมากกวา 80% ของบริษัท
เงินทุนทั้งหมด โดยบริษัทเงินทุนที่เหลือถือวาเปนบริษัทขนาดเล็ก

สภาพการแขงขัน/กลยุทธการแขงขัน แมวาจ ํานวนผูประกอบการบริษัทเงินทุนจะลดลงจากชวงกอน
วิกฤติทางการเงิน ในป 2539 ที่เคยมีบริษัทเงินทุนอยูถึง 91 แหง มีสินทรัพยรวมกันถึง 1,768 พันลานบาท 
มีเงินฝากเทากับ 1,440 พันลานบาท  และสินเชื่อเทากับ 1,368 พันลานบาท  คิดเปนสัดสวน 32% เมื่อเทียบ
กับระบบธนาคารพาณิชย ปจจุบันการแขงขันในการประกอบธุรกิจเงินทุนรุนแรงชึ้น จากภาวะการใหสินเชื่อที่
ลดลงทั้งดานอุปสงคและอุปทาน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทํ าใหความตองการสินเชื่อที่ลดลงและ
สถาบันการเงินก็ประสบกับปญหา NPLs  ที่สูงขึ้น ภาระการส ํารองความเสียหาย และการเพิ่มทุนใหพอเพียง
ตอการดํ าเนินการธุรกิจ สงผลใหสถาบันการเงินมีความเขมงวดตอการใหสินเชื่อมากขึ้น

กลยุทธการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทเงินทุน เนนการดํ าเนินธุรกิจที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ใหผลตอบ
แทนที่สูงสอดคลองกับความเสี่ยง โดยสวนใหญเปนการใหสินเชื่อที่เกี่ยวกับการบริโภค หากพิจารณาจาก
โครงสรางการใหสินเชื่อของระบบบริษัทเงินทุน จะพบวาสัดสวนสินเชื่อคงคางประเภทการบริโภคสวนุคคล
นั้นมีสัดสวนสูงขึ้นจาก 26% ในชวงกอนวิกฤติ เพิ่มขึ้นเปน 51% ในป 2545  ซึ่งสินเชื่อในประเภทนี้สวนใหญ
เปนการมุงเนนขยายสินเชื่อเชาซื้อ  ที่ไดรับผลกระทบเล็กนอยจากภาวะเศรษฐกิจ  โดยสินเชื่อเชาซื้อของ
ระบบเงินทุนขยายตัวอยางตอเนี่องจาก 23,873 ลานบาทในป 2543 เพิ่มขึ้นเปน 45,922 ลานบาท ในป 
2544 และ 79,328 ลานบาท ในป 2545 ตามล ําดับ
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ธุรกิจหลักทรัพย

ปจจุบันมีบริษัทหลักทรัพยอยูทั้งสิ้น 41 บริษัท โดยเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย 37 บริษัทเพิ่ม
ขึ้นในป 2545 ถึง 9 บริษัท  ในปที่ผานมาการลงทุนในตลาดหลักทรัพยมีภาวะที่ดีขึ้น  พิจารณาจากมูลคาการ
ซื้อขายหลักทรัพยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,578 พันลานบาท ในป 2544 เพิ่มเปน 2,047 พันลานบาทในป 
2545 หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น 30%

ในรอบปที่ผานมา ภาวะการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพยยังคงเขมขน เนื่องจากผูประกอบการที่เพิ่มขึ้น
ขณะที่ทางการไดมีการสงเสริมใหมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้น  ดวยการใหความรูแกนักลงทุนผาน
สื่อตางๆ และการจัดนิทรรศการใหความรู ซึ่งไดรับความสนใจจากนักลงทุนและผูประกอบการเปนอยางดีท ํา
ใหปริมารการซื้อขายหลักทรัพยโดยรวมในป 2545 จึงมีปริมาณสูงขึ้นจากป 2544 โดยคาดวาเกิดจากภาวะ
การฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  การเคลื่อนยายเงินทุนจากตลาดหลักทรัพยในตางประเทศที่นักลงทุนขาด
ความเชื่อมั่นจากวิกฤติการความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียน  และจากภาวะ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศที่ตํ่ า  จึงเปนผลดีตอตลาดหลักทรัพยโดยรวม นอกจากนั้นในรอบปที่ผานมา
ไดมีบริษัทจดทะเบียนที่เปนรัฐวิสาหกิจซึ่งมีพื้นฐานดี  ขนาดใหญคือการปโตรเลี่ยมแหงประเทศไทย  เขาจด
ทะเบียน  ชวยสรางความนาสนใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้น  และเมื่อรวมทั่งป  มีหุนจะ
ทะเบียนใหมเขาสูตลาดหลักทรัพยมีมูลคาตลาดรวมทั้งสิ้น 83,790 ลานบาท  เทียบกับมูลคา 99,188 ลาน
บาท ในป 2544
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             3.  ปจจัยความเสี่ยง
        เศรษฐกิจประเทศไทยในป 2545  มีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้น  ซึ่งเปนผลจากการที่รัฐบาลดํ าเนินมาตร
การกระตุนเศรษฐกิจในหลายดาน   แตอยางไรก็ตามยังคงเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและความ
วิตกจากสงคราม  ทํ าใหการดํ าเนินธุรกิจของสถาบันการเงินตองเผชิญกับความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไดแก 
ความเสี่ยงจากการดํ าเนินธุรกิจการใหสินเชื่อ  ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  ความเสี่ยงจากความเคลื่อนไหว
ของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

        ในการปองกันความเสี่ยง  บริษัทฯ ไดดํ าเนินการตามแนวทางที่ธนาคารแหงประเทาไทย  ก ําหนดโดย
จัดใหมีนโยบาย หลักเกณฑ ขอบังคับและคูมือการปฏิบัติงาน ที่เปนลายลักษณอักษร  อยางชัดเจนเพื่อมุง
เนนในการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจโดย

     - ความเสี่ยงดานกลยุทธ บริษัทฯไดประเมินปจจัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อกํ าหนดเปาหมาย   ทาง
ธุรกิจใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ  มีการระเมิน    แผน
งานทุกไตรมาส  เพื่อปรับทิศทางและรักษาขีดความสามารถในการใหบริการใหเปนไปอยาง    มีประ
สิทธิภาพ  พรอมกับการใหความส ําคัญตอการรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุนตอ    สิน
ทรัพยเสี่ยงไมใหตํ่ ากวาระดับเฉลี่ยของสถาบันการเงินโดยรวม  เพื่อสรางความมั่นใจแกผูถือหุน   
และผูลงทุน

     -   ความเสี่ยงดานสินเชื่อ  บริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานประเมินความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เปนอิสระ  ทํ า    
หนาที่ประเมินความเสี่ยงดานสินเชื่อ  และพัฒนาระบบ Credit Scoring  ใน 3 ธุรกิจหลัก  คือ สินเชื่อ
เชาซื้อ   สินเชื่ออสังหาริมทรัพย  และสินเชื่อธุรกิจ  เพื่อประเมินความสามารถในการช ําระคืน ของลูก
หนี้  ทํ าใหบริษัทฯทราบปญหาของลูกหนี ้  และสามารถเขาไปแกไขปญหากอนที่ลูกหนี้จะกลายเปน
หนี้ดอยคุณภาพ

     -   ความเสี่ยงดานตลาดและดานสภาพคลอง บริษัทฯมีคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน   
เพื่อกํ าหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  ใหมีผลกระทบตอ
รายได  ดอกเบี้ยสุทธิในระดับที่ยอมรับได   ในดานสภาพคลอง  บริษัทฯมีการก ําหนดระดับการพึ่งพา
เงินทุนจากแหลงตาง ๆ  ทั้งในดานลักษณะของตราสารการกระจายของผูลงทุนในตราสารระยะเวลา
ครบก ําหนดใหสอดคลองกับเงินลงทุนและเงินใหสินเชื่อของบริษัทฯ  มีการศึกษาระบบเตือนภัยลวง
หนา  จัดเตรียมแผนการจัดหาสภาพคลองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดวิกฤต ิ เพื่อใหผูลงทุนมี
ความมั่นใจวาจะสามารถไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินไดตามกํ าหนด
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              4.  โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
 โครงสรางองคกรการบริหาร บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

                                                                  คณะกรรมการ                  คณะกรรมการ
                                                                    อํ านวยการ                      ตรวจสอบ

                                                                                                     ส ํานักตรวจสอบ
                                               ภายใน

                                                                  คณะกรรมการ     
                                                                      บริหาร

                     บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ                                                    ส ํานักกรรมการ

กรรมการผูจัดการ         กรรมการผูจัดการ          กรรมการผูจัดการ        กรรมการผูจัดการ       กรรมการผูจัดการ
   บริหารกลาง               บริหารการเงิน              สินเชื่อธุรกิจ                   สินเชื่อ                สินเชื่ออุปโภค/
                                    และเงินฝาก                                              อสังหาริมทรัพย              บริโภค

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 ลํ าดับ
บริษัทฯไมมีผูถือหุนใหญและกลุมผูถือหุนตามความหมายของสํ านักงาน กลต.

4.1  รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับ (ณ วันปดสมุดทะเบียน วันที่ 4 ตุลาคม 2545)
ชื่อ จํ านวนหุน % ของจํ านวน

หุนทั้งหมด
นางพนิดา  เทพกาญจนา 26,701,748 7.73
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 21,018,452 6.09
นางสาวฐิตนิันท   วัธนเวคิน 17,605,800 5.10
บริษัท  นํ้ าตาลตะวันออก จํ ากัด 17,300,000 5.01
บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร จํ ากัด 13,659,690 3.96
นางจรรยสมร  วัธนเวคิน 11,783,520 3.41
นางวรรณสมร  วรรณเมธี 11,601,953 3.36
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED 9,338,400 2.70
STATE STREET BANK AND TRUST COMPARY 6,550,882 1.90
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 6,403,020 1.85

หมายเหตุ  ขอมูลจากรายงานผูถือหุนรายใหญ 20 อันดับแรก จากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย ) จ ํากัด

4.2  การจัดการ
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1)  โครงสรางการจัดการ
       โครงสรางกรรมการบริษัทฯประกอบดวย คณะกรรมการจ ํานวนทั้งสิ้น 3 ชุด ไดแก คณะ

กรรมการอ ํานวยการ    คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริหาร  ซึ่งรายละเอียดของคณะ
กรรมการแตละชุดมีดังนี้

คณะกรรมการอ ํานวยการ  มีขอบเขตอํ านาจหนาที่คือ
        - ดํ าเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม 

ผูถือหุน
        -  มีอํ านาจกระท ําการใด ๆ  ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณฑสนธิ
        -  สามารถมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือคณะบุคคลปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะ

กรรมการได
        -  ก ําหนดกรอบนโยบาย  เปาหมาย  และแผนงานตาง ๆ  รวมถึงการก ํากับและควบคุมดูแลการ

บริหารงานของบริษัท
        -  ปฏิบัติตามแนวทางบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ  ตามที่บัญญัติไวใน    

กฎหมายที่เกี่ยวของตาง ๆ  ไดแก เรื่องความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ ม ี    
ความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสมํ่ าเสมอ เปนตน

        -  ก ําหนดกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัท
        -  จัดใหมีการประชุมคณะกรรรมการอ ํานวยการของบริษัทฯ อยางนอย 3 เดือนครั้ง

           โดยคณะกรรมการอ ํานวยการประกอบดวย  กรรมการจ ํานวนทั้งสิ้น 10 ทาน  และเลขานุการ
           คณะกรรมการอ ํานวยการจ ํานวน 1 ทาน ดังนี้

                  คณะกรรมการอ ํานวยการ
รายชื่อ ตํ าแหนง

นายสุพล   วัธนเวคิน ประธานกรรมการ
นายวิเชียร    เจียกเจิม รองประธานกรรมการ
นายธานินทร   จิระสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพิชัย   ดัชณาภิรมย กรรมการตรวจสอบ
นายสมบูรณ   ชัยเดชสุริยะ กรรมการตรวจสอบ
นายเชษฐ   ภัทรากรกุล กรรมการผูจัดการ  สินเชื่ออุปโภค/บริโภค
นางสาวฐิตนิันท   วัธนเวคิน กรรมการผูจัดการ บริหารการเงิน และเงินฝาก
นายธวัชไชย   สุทธิกิจพิศาล กรรมการผูจัดการ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย
นายประวิทย   วรุตบางกูร กรรมการผูจัดการ  บริหารกลาง
นายศราวุธ   จารุจินดา กรรมการผูจัดการ  สินเชื่อธุรกิจ
นางสาวมยุร ี  พวงกนก เลขานุการคณะกรรมการอ ํานวยการ
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คณะกรรมการตรวจสอบ

         คณะกรรมการตรวจสอบ  จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการอํ านวยการ  เพื่อเปนองคกร
อิสระ ใหการสนับสนุน และปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการอ ํานวยการเพื่อสอบทานขอมูลทางการ
เงินที่เสนอแกผูถือหุน  และผูที่เกี่ยวของอื่น  คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท  อํ านาจ  และหนาที่ใน
การปฏิบัติงานดังนี้

       -  สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง  และเพียงพอ
        -  สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control)  และการตรวจสอบภายใน

(Internal Audit)  ที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล
        -  สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย   และตลาดหลักทรัพย   พ.ร.บ.

ประกอบธุรกิจเงินทุน  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
        -  พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
        -  พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท  ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ ที่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความถูกตอง  และครบถวน
        -  จัดทํ ารายการก ํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเปดเผยไวในรายงาน ประจ ําป

ของบริษัท  ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
        -  พิจารณา  คัดเลือก  โยกยาย  โอน  หรือเลิกจาง  เจาหนาที่ในส ํานักงานตรวจสอบภายใน
        -  จัดทํ ารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการอ ํานวยการ

        นอกจากนั้นคณะกรรมการคณะนี้ยังมีอ ํานาจในการตรวจสอบ  และสอบสวนผูที่เกี่ยวของ และเรื่องที่
เกี่ยวของ  มีอํ านาจในการวาจางหรือน ําเอาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบและสอบสวนไดตาม
ที่พิจารณาวาเหมาะสม

        คณะกรรมการตรวจสอบตองประชุมอยางนองปละ 4 ครั้ง  หรือมากกวาเมื่อมีความจ ําเปน  และอาจ
เชิญฝายจัดการ  หรือผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ  นอกจากนั้นคณะกรรมการ
คณะนี้ยังปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการอ ํานวยการมอบหมาย  ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

         คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดวยกรรมการจ ํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน  และเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบจ ํานวน  1 ทาน ดังนี้

คณะกรรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ ตํ าแหนง

นายธานินทร   จิระสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพิชัย   ดัชณาภิรมย กรรมการตรวจสอบ
นายสมบูรณ   ชัยเดชสุริยะ กรรมการตรวจสอบ
นายเกรียงศักดิ ์  ศุกรคณาภรณ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   
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คณะกรรมการบริหาร

         คณะกรรมการบริหาร  มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงาน  คัดเลือกผูบริหารระดับสูง
กํ าหนดระเบียบการ  และการบริหาร    เพื่อใหการดํ าเนินงานของบริษัทเปนไปตามนโยบายของคณะ
กรรมการอ ํานวยการ  ตลอดจนมีอํ านาจหนาที ่ ดังตอไปนี้

        -  แตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง  หรือหลายคณะ  จากบุคคลตามจ ํานวนที่เห็นสมควรเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่โดยทั่วไป  หรือเฉพาะกิจการอันใดอันหนึ่งหรือ  ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  เพื่อ    
ประโยชนของบริษัทฯ

        -  พิจารณาอนุมัติแผนงานธุรกิจ  และงบประมาณ
        -  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งถอดถอน  เลื่อนชั้น  ของเจาหนาที่บริหาร  ตั้งแตผูอํ านวยการฝาย    

ถึงผูอํ านวยการฝายอาวุโส
        -  พิจารราอนุมัติหลักเกณฑเพื่อการดํ าเนินงานและบริหารกิจการของสายธุรกิจ
        -  พิจารณา  และนํ าเสนอเรื่องตาง ๆ  เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการอํ านวยการเชน  ระเบียบ          

การปฏิบัติงานของแตละสายธุรกิจ  ระเบียบเกี่ยวกับพนักงาน  การพิจารณาการเสนอดแตง    
ตั้งผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการ  และรองกรรมการผูจัดการ

        -  พิจารณาและก ําหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
        -  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอยางนองเดือนละครั้ง

คณะกรรมการบริหาร
 รายชื่อ                                               ตํ าแหนง
 นายสุพล   วัธนเวคิน                          ประธานกรรมการ
*นายเชษฐ   ภัทรากรกุล                       กรรมการผูจัดการ  สินเชื่ออุปโภค/บริโภค
*นางสาวฐิตนิันท   วัธนเวคิน                  กรรมการผูจัดการ บริหารการเงิน และเงินฝาก
*นายธวัชไชย   สุทธิกิจพิศาล                 กรรมการผูจัดการ  สินเชื่ออสังหาริมทรัพย
*นายประวิทย   วรุตบางกูร                    กรรมการผูจัดการ  บริหารกลาง
*นายศราวุธ   จารุจินดา                         กรรมการผูจัดการ  สินเชื่อธุรกิจ
*นายธนวัฒน   เนียมทรัพย                     รองกรรมการผูจัดการ  สายสินเชื่ออุปโภค/บริโภค
*นางสินีนาถ   เดชะคุปต                        รองกรรมการผูจัดการ  สายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
*นางสาวมยุร ี พวงกนก                         เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ *  เปนกรรมการที่มีอํ านาจ
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ขอมูลกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัทฯ (ประวัติการศึกษาและการอบรม)
รายนามกรรรมการและผูบริหาร  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด

1.  นายสุพล วัธนเวคิน *
ต ําแหนง                ประธานกรรมการบริษัท
                          และประธานกรรมการบริหาร
การศึกษาสูงสุด       Master of Management
                          สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
                          แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการท ํางาน     ประกาศนียบัตร  หลักสูตร Chairman 2000
                          สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณทํ างาน  2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
                           บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

2.  นายวิเชียร  เจียกเจิม **
ต ําแหนง               รองประธานกรรมการบริษัทฯ
การศึกษาสูงสุด       ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน
                          Indiana  University, USA.
ประวัติการอบรม     ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification
                          Program (DCP 12/2001)
                          สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณทํ างาน  ต.ค. 2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
                           บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
                           ต.ค. 2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
                           บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํ ากัด
                           2529 - ต.ค. 2545 กรรมการผูจัดการ
                           บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
                           2543 - ต.ค. 2545 ประธานสมาคมบริษัทเงินทุน

3.  นายธานินทร  จิระสุนทร
ต ําแหนง                ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
การศึกษาสูงสุด       ปริญญาตร ีนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง
ประวัติการอบรม      ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification
                           Program (DCP 10/2001)
                           สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณทํ างาน  2541 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ
                           และกรรมการอิสระ
                           บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
                           2536 - 2541  กรรมการผูจัดการ
                           สํ านักงานกฎหมาย ศาสตราจารยกํ าธร พันธุลาภ

4.  นายพิชัย  ดัชณาภิรมย
ต ําแหนง               กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
การศึกษาสูงสุด       ปริญญาตร ีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํ างาน  2537 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

             และกรรมการอิสระ
                 บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
                           2531 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการจัดการ
                           บริษัท ธรรมนิต ิจํ ากัด (มหาชน)

5.  นายสมบูรณ   ชัยเดชสุริยะ
ต ําแหนง               กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
การศึกษาสูงสุด       ปริญญาตร ีนิติศาสตรบัญฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํ างาน  2544 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
                           และกรรมการอิสระ
                           บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
                           2542 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ
                           และกรรมการตรวจสอบ
                           บริษัท อัมรินทรพลาซา จํ ากัด (มหาชน)

6.  นายเชษฐ  ภัทรากรกุล
ต ําแหนง               กรรมการผูจัดการ สินเชื่ออุปโภค/บริโภค
การศึกษาสูงสุด      ปริญญาโท  การตลาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการอบรม     ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
                          Certification Program (DCP 9/2001)
                          สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณทํ างาน  ต.ค. 2545 - ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ
                           ต.ค. 2543 - ต.ค. 2545
                           กรรมการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ
                           บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด  (มหาชน)

7.  นางสาวฐิตินันท  วัธนเวคิน
ต ําแหนง                กรรมการผูจัดการ บริหารการเงินและเงินฝาก
การศึกษาสูงสุด       Master of  Management
                          สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร

             แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม      ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
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              Certification Program (DCP 1/2000)
                           สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณทํ างาน  ต.ค. 2545 - ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ
                           2530 - ต.ค. 2545 กรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการ
                           บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

8.  นายธวัชไชย  สุทธิพิศาล
ต ําแหนง               กรรมการผูจัดการ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย
การศึกษาสูงสุด       ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
                          ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟา
                          University of Texas at Austin
ประสบการณทํ างาน  ต.ค. 2545 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
                           2544 - ต.ค. 2545 ผูชวยกรรมการผูจัดการ
                           บริษัทเงินทุน เกียรตนิาติน จํ ากัด (มหาชน)
                           2542 2544 กรรมการบริหาร
                           บริษัทเอเชีย รคีอฟเวอรี่ แมเนจเมนท จํ ากัด

9.  นายประวิทย  วรุตบางกูร
ต ําแหนง                 กรรมการผูจัดการ บริหารกลาง
การศึกษาสูงสุด        ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of
                           Santa Clara, California, USA
ประวัติการอบรม       ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Directors Certification
                           Program (DCP 5/2001)
                           สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณทํ างาน   ต.ค. 2545 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
                            2536-ต.ค. 2545 กรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการ
                            บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
                            2531 - 2535 รองประธานกรรมการอํ านวยการ
                            ธนาคารแหงอเมริกา สาขาประเทศไทย

10. นายศราวุธ  จารุจินดา
ต ําแหนง               กรรมการผูจัดการ สินเชื่อธุรกิจ
การศึกษาสูงสุด       ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
                          University of Mississippi, USA
ประสบการณทํ างาน  ต.ค. 2545 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
                           ก.ค. 2542 - ต.ค. 2545 ผูชวยผูจัดการ
                           บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

11. นายธนวัฒน  เนียมทรัพย
ต ําแหนง                รองกรรมการผูจัดการ สายสินเชื่ออุปโภค/บริโภค
การศึกษาสูงสุด       ปริญญาตร ีนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง
ประสบการณทํ างาน  ต.ค. 2545 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ
                           บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
                           2541 - ต.ค. 2545 ผูชวยกรรมการผูจัดการ
                           บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

12. นางสินีนาถ  เดชะคุปต
ต ําแหนง               รองกรรมการผูจัดการ สายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
การศึกษาสูงสุด       ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ
                          Mississippi University for Women, USA.
ประสบการณทํ างาน  ต.ค. 2545 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ
                           2534 - ต.ค. 2545 ผูชวยกรรมการผูจัดการ
                           บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

13. นายเกรียงศักดิ์  ศุกรคณาภรณ
ต ําแหนง              ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส สํ านักตรวจสอบภายใน/
                         เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ
การศึกษาสูงสุด      ปริญญาตร ีการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประวัติการอบรม     "การพัฒนาระดับบริหารของธนาคาร
                         และสถาบันการเงิน รุนที ่5"   สมาคมสถาบัน
                          การศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ประสบการณทํ างาน  พ.ค. 2545 - ปจจุบัน ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส
                           ส.ค. 2535 - มิ.ย. 2545 ผูอ ํานวยการฝาย
                           บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

14.  นายชูเกียรติ  ทองวิทูโกมาลย
ต ําแหนง               ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส
                          ฝายประมวลผลและพัฒนาระบบ
การศึกษาสูงสุด       ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการอบรม     "การพัฒนาระดับบริหารของธนาคารและ
                          สถาบันการเงิน รุนที ่8"  สมาคมสถาบัน
                          การศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ประสบการณทํ างาน  2535 - ปจจุบัน ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส
                           บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

15.  นายพรชัย  แสงอรุณ
ต ําแหนง                 ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส ฝายบริหารงานบุคคล
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณทํ างาน    ก.ค. 2544 - ปจจุบัน ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส
                             ฝายบริหารงานบุคคล
                             บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
                             ก.พ. 2544 - มิ.ย. 2544 ผูจัดการสวนการพนักงาน
                             บริษัท บางจากปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน)
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16. นางภิรดี  จงศิริวรรณชัย
ต ําแหนง                 ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส
                            สายบริหารการเงิน  และเงินฝาก
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาตร ี การเงิน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ประสบการณทํ างาน   2538 - ปจจุบัน  ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส
                             บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

17.  นายสมเกียรติ  พงศจรรยากุล
ต ําแหนง ผูอํ านวยการฝายอาวุโส 
                            ฝายบริหารสารสนเทศ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สถิต ิสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประสบการณทํ างาน   ม.ค. 2544 - ปจจุบัน ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส

บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
                            ธ.ค. 2542 – ม.ค. 2544 ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส
                            บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํ ากัด
                            มี.ค 2534 – พ.ย. 2542 ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส
                            บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จํ ากัด (มหาชน)

18.  นางสมลักษณ  อาจอ ํานวยวิภาส
ต ําแหนง                ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส
                           สายบริหารการเงินและเงินฝาก
การศึกษาสูงสุด        ปริญญาตร ี การบัญชี
                           จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม      "การพัฒนาระดับบริหารของธนาคารและ

                          สถาบันการเงิน รุนที ่9"
                          สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการ
เงินไทย
ประสบการณทํ างาน  2537 - ปจจุบัน ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส
                           บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
19.  นางสุรีย  หาญพินิจศักดิ์
ต ําแหนง               ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส  ฝายบัญชี
การศึกษาสูงสุด       ปริญญาโท  การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม     "การพัฒนาระดับบริหารของธนาคารและ
                          สถาบันการเงิน  รุนที ่9"  สมาคมสถาบัน
                          การศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ประสบการณทํ างาน  2545 - ปจจุบัน  ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส
                          บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

20.  นางสาวอัปสร  สินสวาสดิ์
ต ําแหนง                ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส
                           สายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
การศึกษาสูงสุด        ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (การตลาด)
                           จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม      "การพัฒนาระดับบริหารของธนาคารและ
                           สถาบันการเงินรุนที ่5"  สมาคมสถาบัน
                           การศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ประสบการณทํ างาน   พ.ค. 2545 - ปจจุบัน  ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส
                            บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
*   เปนกรรมการที่ไมมีอํ านาจในบริษัทยอย คือบริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํ ากัด โดยมีต ําแหนงกรรรมการ
**  เปนกรรมการที่ไมมีอํ านาจในบริษัทยอย คือบริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํ ากัด โดยมีต ําแหนงประธานกรรมการบริษัท

ผูบริหารของ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน) ไมมีประวัติการกระท ําผิดกฎหมาย และถูกพิพากษาถึงที่สุด ใหเปนบุคคลลมละลายหรือ
กระท ําผิดเกี่ยวกับทรัพยโดยทุจริต ในระยะ 10 ป ที่ผานมา

ประวัติผูบริหาร ขอมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2545

    2)  วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่บริษัทฯจะแตงตั้งเปนกรรมการมีกระบวนการ คือ เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคน
มีสวนรวมในการพิจารณาสรรหา เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติอนุมัติ ในขณะเดียวกันคณะ
กรรมการบริหาร  ยังทํ าหนาที่พิจารณาสรรหาผูที่เหมาะสมเพื่อนํ าเสนอคณะกรรมกรรมการอํ านวยการ
พิจารณากลั่นกรอง นํ าเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อลงมติอนุมัติในคราวเดียวกันกับการสรรหาจากผูถือหุน
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หลักเกณฑขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งมีวิธีการดังตอไปนี้

      (1)  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
                  (2)  ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ  (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ได   แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
                  (3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับลงมา   เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา

จํ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน
ลํ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํ านวนกรรมการที่จะพึงม ี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้น  ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

3)  คาตอบแทนผูบริหาร
§  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (รายละเอียดอยูในหัวขอการกํ ากับดูแลกิจการ)
§ คาตอบแทนอื่น (รายละเอียดอยูในหัวขอการกํ ากับดูแลกิจการ)

4)  การกํ ากับดูแลกิจการ
             บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก ํากับดูแลกิจการที่ดี ดานผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ดานกรรมการ 
ดานระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดานการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสและดานจริยธรรมธุรกิจ มี
รายละเอียด ดังนี้

ดานผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย

§ สิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุน
         ในป 2545 บริษัทฯมีการประชุมผูถือหุนทั้งหมด 2 ครั้ง แบงเปนการประชุม สามัญประจ ําป2544  จํ านวน 
1 ครั้ง และการกระชุม วิสามัญ 1 ครั้ง โดยบริษัทฯไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งขอมูล ประกอบการ
ประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 10 วันทํ าการ โดยในแตวาระมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบและมีบันทึกการประชุมถูกตองครบถวน

§ สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ
 บริษัทฯไดใหความสํ าคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในไดแก 

พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก โดยหากมีธุรกรรม ที่เกิดขึ้น
ระหวางบริษัทฯกับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวของกัน บริษัทฯไดมีการรายงานรายละเอียดของธุรกรรมดังกลาวใน
งบการเงินของของบริษัทฯอยางตอเนื่อง ดวยค ํานึงถึงการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ที่จะสรางความ
สามารถในการแขงขัน ซึ่งถือวาเปนการสรางความส ําเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ

§ การประชุมผูถือหุน
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   ในการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ในปที่ผาน ๆ มา ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิ
อยางเทาเทียมกันในตรวจสอบการดํ าเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นและเสนอขอเสนอแนะ
ตาง ๆ รวมถึงโอกาสในการเสนอชื่อกรรมการ นอกจากนั้น บริษัทฯยังมีการเชิญคณะกรรมการอิสระเขารวมให
ขอมูลเพิ่มแกผูถือหุน

ดานกรรมการ

§ นโยบายเกี่ยวกับก ํากับดูแลกิจการ
            คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการก ําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ ดวยเห็นวาเปนสิ่งที่มีความ
สํ าคัญและจํ าเปน และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกลาว โดยไดกํ าหนดนโยบายและทิศทางการ
ดํ าเนินงานของบริษัทฯ โดยใหความส ําคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพื่อกํ ากับดูแลฝาย
บริหารใหดํ าเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบขอก ําหนดกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

§ ภาวะผูน ําและวิสัยทัศน
       คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูก ําหนดและมีสวนรวมในวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํ ากับดูแลใหฝายบริหารดํ าเนินการใหเปนไปตามเปาหมายของแผนธุรกิจ 
และงบประมาณที่ก ําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี ้กรรมการบริษัทฯเกือบทั้งหมดผาน
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลว

§ การถวงดุลอ ํานาจของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
         คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ ํานวน 10 ทาน ประกอบดวย

• กรรมการอิสระที่เปนกรรมการตรวจสอบ จํ านวน 3 ทาน
• กรรมการอิสระทีไมไดเปนกรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบ จํ านวน 1 ทาน           

ที่มีผลตั้งแต 1 ต.ค. 2545
• กรรมการที่เปนกรรมการบริหารจ ํานวน 6 ทาน

§ การรวมหรือแยกต ําแหนงกรรมการ
        ประธานกรรมการของบริษัทฯไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ ทํ าใหมีการแบงแยกหนา

ที่ในการก ําหนดนโยบายการก ํากับดูแลและการบริหารงานประจ ําออกจากกัน

§ คณะอนุกรรมการ
           คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยในการก ํากับดูแลกิจการของ

บริษัทฯ ขึ้นเมื่อ 19 พ.ย. 2542 มีวาระการดํ ารงตํ าแหนงคราวละ 3 ป โดยประกอบดวยกรรมการอิสระที่เปน
กรรมการตรวจสอบ จํ านวน 3 ทาน และเลขานุการ  ดังนี้

                     รายชื่อ ตํ าแหนง
นายธานินทร  จิระสุนทร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายพิชัย       ดัชณาภิรมย              กรรมการ
นายสมบูรณ  ชัยเดชสุริยะ              กรรมการ
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นายเกรียงศักดิ์  ศุกรคณาภรณ  เลขานุการ / ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส ส ํานักตรวจสอบภายใน

    คณะกรรมการตรวจสอบประชุมปละ 4 ครั้ง โดยในป 2545 มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดย 1 ใน 5 เปนการ
ประชุมรวมกับผูสอบบัญช ี และนํ าเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาท 
ขอบเขต อํ านาจ และหนาที่ ดังที่กลาวไวในหัวขอคณะกรรมการตรวจสอบหนา  19

§ รายงานของคณะกรรมการ
     คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ ําป งบการเงินดังกลาวจัดท ําขึ้นตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองทั่วไป 
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่ าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํ า รวมทั้งการเปดเผยขอมูลสํ าคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการ
เงิน
        คณะกรรมการไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการ
บันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํ ารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุด
ออน เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการดํ าเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระส ําคัญ

§ คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร
           คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร บริษัทฯไดกํ าหนดนโยบายคาตอบแทนสํ าหรับกรรมการไวอยาง
ชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษา
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว ส ําหรับคาตอบแทนผูบริหารเปน
ไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯก ําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯและ
ผลการดํ าเนินงานของผูบริหารแตละทาน ในป 2545 บริษัทฯไดจายคาตอบแทนตาง ๆ ใหแกกรรมการ
และผูบริหาร มีรายละเอียดดังนี้ คาตอบแทนของกรรมการตรวจสอบรวม 3 ทาน เทากับ 1.41 ลานบาท ในป 
2545 และเทากับ 2.24 ลานบาท ในป 2544 โดยเปนคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบํ าเหน็จกรรมการ ใน
สวนคาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบริหารรวม 16 ทาน เทากับ 61.52 ลานบาท ในป 2545 และ
เทากับ 63.97 ลานบาท ในป 2544 โดยในปดังกลาวนี ้บริษัทฯ มีกรรมการและผูบริหารรวม 10 ทาน

กรรมการของบริษัทฯ ทีไดรับการจัดสรรใบส ําคัญแสดงสิทธิ
ชื่อ - สกุล ตํ าแหนง ใบส ําคัญแสดงสิทธิ

(ESOP Warrant)
(หนวย)

การใชัสิทธิใน
ป 2545
(หนวย)

นายสุพล  วัธนเวคิน ประธานกรรการ 250,000 62,500
นายวิเชียร  เจียกเจิม รองประธานกรรมการ 200,000 -
นายธานินทร  จิระสุนทร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 50,000 12,500
นายพิชัย  ดัชณาภิรมย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 50,000 -
นายสมบูรณ  ชัยเดชสุริยะ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 50,000 -
นายเชษฐ  ภัทรากรกุล กรรมการผูจัดการ  100,000 25,000
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นางสาวฐิตนิันท  วัธนเวคิน กรรมการผูจัดการ 100,000 -
นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล กรรมการผูจัดการ 100,000 -
นายประวิทย  วรุตบางกูร กรรมการผูจัดการ 100,000 25,000.
นายศราวุธ  จารุจินดา กรรมการผูจัดการ 100,000 25,000

หุนของผูบริหารที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในป 2545

รายชื่อ ตํ าแหนง จํ านวนหุนที่ถือ เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ระหวางป 2545

นายสุรพล  วัธนเวคิน ประธานกรรมการบริหาร 5,373,216 ไมเปลี่ยนแปลง
นายเชษฐ  ภัทรากรกุล กรรมการผูจัดการ - ไมเปลี่ยนแปลง
นางสาวฐิตินนท  วัธนเวคิน กรรมการผูจัดการ 17,605,800 ไมเปลี่ยนแปลง
นายธวัชไชย  สุทธิกิจพิศาล กรรมการผูจัดการ - ไมเปลี่ยนแปลง
นายประวิทย  วรุตบางกูร กรรมการผูจัดการ 25,000 เพิ่มขึ้น25,000
นายศราวุธ  จารุจินดา กรรมการผูจัดการ 25,000 เพิ่มขึ้น25,000
นายธนวัฒน  เนียมทรัพย รองกรรมการผูจัดการ 26,000 เพิ่มขึ้น20,000
นางสินีนาถ  เดชะคุปต รองกรรมการผูจัดการ 45,000 เพิ่มขึ้น9,800
นายเกรียงศักด์ิ  ศุกรคณาภรณ ผูอํ านวยการฝายอาวุโส - ไมเปลี่ยนแปลง
นายชูเกียรติ  ทองวิทูโกมาลย ผูอํ านวยการฝายอาวุโส 12,500 เพิ่มขึ้น12,500
นายพรชัย  แสงอรุณ ผูอํ านวยการฝายอาวุโส - ไมเปลี่ยนแปลง
นางภิรดี  จงศิริวรรณชัย ผูอํ านวยการฝายอาวุโส 10,000 เพิ่มขึ้น 10,000
นางสมลักษณ  อาจอ ํานวยวิภาส ผูอํ านวยการฝายอาวุโส 5,000 เพิ่มขึ้น  5,000
นายสมเกียรติ  พงศจรรยากุล ผูอํ านวยการฝายอาวุโส 12,500 เพิ่มขึ้น  12,500
นางสุรีย  หาญพินิจศักด์ิ ผูอํ านวยการฝายอาวุโส 12,500 เพิ่มขึ้น  12,500
นางสาวอัปสร  สินสวาสด์ิ ผูอํ านวยการฝายอาวุโส 12,500 เพิ่มขึ้น  12,500

§ การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการอ ํานวยการมีการก ําหนดการประชุมลวงหนา  มีระเบียบวาระการประชุมชัดเจนมี

สวนงานเลขานุการ  ส ํานักกรรมการ  รับผิดชอบในการจัดประชุม  และสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบ
วาระการประชุมลวงหนา 7 วัน  เพื่อใหกรรมการมีเวลาในการพิจารณาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวม
ประชุม  โดยในป 2545  ที่ผานมาคณะกรรมการอ ํานวยการมีการประชุมรวม  12  ครั้ง มีการจัดท ํารายงาน
การประชุมเปนลายลักษณอักษร  และผานการรับรองจากคณะกรรมการอ ํานวยการทุกครั้ง   พรอมใหคณะ
กรรมการอ ํานวยการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได

§ ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการอ ํานวยการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิด

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยก ําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยง
กันไวเปนลายลักษณอักษร  กํ าหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํ านักงาน
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ดานระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

§ ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
          บริษัทฯไดใหความส ําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและปฏับัติงานที่มีประสิทธิ
ภาพมีการก ําหนดอ ํานาจหนาที่ในการดํ าเนินการของผูปฏิบัติงาน  ผูบริหาร  ไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจนมีการควบคุมการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ผูควบคุม  ผูอนุมัติ
ออกจากกัน  เพื่อใหเกิดการถวงดุล   และตรวจสอบระหวางกัน  อยางเหมาะสม  รายงานทางการเงินมีระบบ
การควบคุมและรายงานเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ
           บริษัทฯมีสํ านักตรวจสอบภายในทํ าหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม
ทางการเงินส ําคัญของบริษัทฯไดดํ าเนินการตามแนวทางที่ก ําหนดและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการตรวจสอบ
ใหมีการปฏิบัติตามกฏหมายและขอก ําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมี
ความอิสระ   สามารถท ําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่
           คณะกรรมการจึงกํ าหนดใหสํ านักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะ
กรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการไดใหความส ําคัญเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงมีการตั้งสายงานบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ  มีการก ําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยงมี
การก ํากับดูแลการปฏิบัติตามกฏหมายและขอก ําหนดที่เกี่ยวของ  และมีการจัดทํ ารายงานที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสม

ดานการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

§ ความสัมพันธกับผูลงทุน
              คณะกรรมการอ ํานวยการใหความส ําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง  ครบถวน โปรงใส  
และทั่วถึงทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน  และขอมูลทั่วไป  ตลอดจนขอมูลสํ าคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลัก
ทรัพยของบริษัทฯ  โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ดังกลาวเพื่อใหผูลงทุนและผูเกี่ยวของไดรับทราบทั้ง
โดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ  ของตลาดหลักทรัพย และ  website  ของบริษัทฯพรอมทั้ง
ไดจัดตั้งหนวยงานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations)  เพื่อใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรมตาง ๆ  
ของบริษัทฯ กับผูลงทุน  ผูถือหุน  นักวิเคราะห  และประชาชนทั่วไป  ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถติดตอหนวยงาน
ดังกลาวไดที ่  โทร  0 - 2680 - 3160 - 1  หรือที่   website :  www.kiatnakin.co.th  หรือที่      e-mail 
address : investor_relation@kiatnakin.co.th  นอกจากนั้น  บริษัทฯยังจัดใหมีการประชุมพบปะกับนัก
วิเคราะหหลักทรัพยเพื่อเผยแพรขอมูลของบริษัทฯ โดยตรงอยางตอเนื่อง รวมถึงการรวมมือกับสมาคมนัก
วิเคราะหหลักทรัพยจัดการประชุมดังกลาวเปนประจ ําดวย

ดานจริยธรรมธุรกิจ
§ จริยธรรมธุรกิจ

http://www.kiatnakin.co.th
mailto:investor_relation@kiatnakin.co.th
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             บริษัทฯไดออกขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพของคณะกรรมการอํ านวยการ ฝายจัด
การและพนักงาน  เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯดวย
ความซื่อสัตย  สุจริต  และเที่ยงธรรม  ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ  และผูมีสวนไดเสียทุกกลุมบริษัทไดติดตอสื่อ
สารกับพนักงานทุกระดับ  และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจ ํา

5)  นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายใน
             บริษัทฯกํ าหนดใหกรรมการอ ํานวยการ   และผูบริหารของบริษัทฯ จัดทํ ารายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯ  ของ
กรรมการ และ/หรือ  ผูบริหาร  และของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  และบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการ  และ/หรือ   ผู
บริหารบริษัทฯ  มีขอกํ าหนดเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  โดยไดกํ าหนดหามกรรมการอ ํานวยการ  และพนักงานของบริษัทฯ  
อาศัยอํ านาจหนาที ่  หรือโอกาสในการท ํางาน  เพื่อแสวงหาประโยชนใด ๆ  อันขัดตอจริยธรรม  จรรยาบรรณและวิชาชีพของ
ตน  ระเบียบประเพณีในการท ํางานหรือผลประโยชนของบริษัทฯ
             สํ านักตรวจสอบภายใน  มีการสอบทานการปฏิบัติในเรื่องการใชขอมูลภายใน  และการปฏิบัติตามขอก ําหนดเกี่ยว
กับจริยธรรมทางวิชาชีพ  ซึ่งหากพบผูใดฝาฝน  หรือกระทํ าความผิดจะน ําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการ
อํ านวยการเพื่อพิจารณาความผิดตามระเบียบของบริษัทฯ

6)  การควบคุมภายใน
             บริษัทฯมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ตามหลักการก ํากับดูแลที่ดี  โดยค ํานึงถึงปจจัยสํ าคัญ 5 ประการ  ดัง
นี้

§ สภาพแวดลอมของการควบคุมที่ด ี (Control  Environment)
บริษัทฯสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจํ าเปนของระบบการควบคุมภายในโดยการก ําหนดภารกิจ  และ

เปาหมายที่ชัดเจน  วัดผลได  เพื่อเปนแนวทางใหพนักงานปฏิบัติ  มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร  ให
ความส ําคัญตอความซื่อสัตยสุจริต  และจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ  รวมทั้งมีการจัดโครงสรางองคกรอยางเหมาะสม

§ กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม  (Risk  Assessment)
            บริษัทฯไดมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ  ทั้งปจจัยภายนอกและภายใน  จัดตั้งสายงานเฉพาะ  เพื่อดูแลการ
บริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ  มีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินดูแลความเสี่ยงดานตลาดและดานสภาพคลองเพื่อ
กํ าหนดมาตรการการบริหารความเสี่ยงใหมีผลกระทบตอองคกรนอยที่สุด

§ กิจกรรมควบคุมทีด ี (Control  Activities)
             บริษัทฯมีการก ําหนดอ ํานาจ  และระดับการอนุมัติรายการที่ชัดเจน  มีการก ําหนดวิธีการปองกันและการคนหาการสุญ
หายของทรัพยสิน  รวมทั้งการกระทํ าทุจริต  เชน  มีการตรวจนับทรัพยสิน  มีการแบงแยกหนาที่ เปนตน  มีการตรวจสอบเพื่อ
ใหแนใจวา   มีการปฏิบัติตาม  กฎหมาย  และขอบังคับที่เกี่ยวของ

§ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลที่ดี  (Information  and  Communication)
             บริษัทฯจัดใหมีขอมูลที่ทันเหตุการณ  เพียงพอตอการติดสินใจ  และจัดเก็บเปนหมวดหมูครบถวยอยูในรูปแบบที่เขา
ใจงาย
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§ ระบบการติดตามและการประเมินผลที่ด ี (Monitoring  and  Evaluation)
บริษัทฯมีกระบวนการในการติดตาม  และการประเมินผลที่วางไวเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในยัง

ดํ าเนินอยูอยางตอเนื่อง  ไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และขอบกพรองตาง ๆ  ไดรับ
การแกไขอยางทันทวงที

            
7) นโยบายดานบุคลากร
          บริษัทฯตระหนักถึงความสํ าคับในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความสามารถ  และประสิทธิภาพ
สูงขึ้น  โดยมีนโยบายใหกรรมการบริษัทฯทุกทานตองผานการอบรมหลักสูตร  Directors  Certificate 
Program (DCP)  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   บริษัทฯยังมุงเนนการเพิ่มทักษะ
ของพนักงานในทุกธุรกิจ  โดยมีการจัดท ําแผนการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานทุกระดับ  (Training  Road  
Map)  มีการจัดฝกอบรมทั้งภายในองคกร  (In house Training)   และการสงพนักงานไปเขารับการอบรม
ภายนอก   เพื่อใหพนักงานมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  และติดตามทันการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  โดยมี
การวัดผลการฝกอบรม เชน  การทดสอบ  กอน-หลังการอบรม   ตลอดจนการติดตามผลดาน  Productivity  
Improvement  หลังการอบรมอยางสมํ ่าเสมอ  นอกจากนี ้ บริษัทฯยังมีนโยบายที่จะสรางกลไกหรือระบบเพื่อ
จายผลตอบแทนแกพนักงานใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานและภาวะตลาด  เชน  การน ําระบบ Balance
scorecard  มาใช

5.  รายการระหวางกัน

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เรื่องรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันหมายเหตุที ่32

6.  ค ําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการด ําเนินงาน

ผลการด ําเนินงานของบริษัทฯ

          รอบป 2545 ที่ผานไป  ผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯยังคงอยูในเกณฑที่ดี  โดยมีผลกํ าไรสุทธิเทา
กับ 1,406 ลานบาท  เทียบกับก ําไร  1,389  ลานบาท  ในป 2544 บริษัทฯ มีสวนตํ่ ากวาทุนจากการเปลี่ยน
แปลงมูลคาเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองที่บันทึกไวในสวนของผูถือหุนปรับตัวดีขึ้น  257 ลานบาท  โดยมีผลขาด
ทุนที่ลดลงจาก 832 ลานบาท  ในป 2544 เหลือเพียง 575 ลานบาท  ในป 2545  ในขณะที่รายไดสวนใหญ
ของบริษัทฯยังคงมาจากการลงทุนในสิทธิเรียกรอง  แตรายไดสวนนี้จะมีจํ านวนที่ลดลง  โดยในรอบป 2545  
บริษัทฯมีรายไดจากบริษัทยอยที่เปนกองทุนลดลงจาก 2,235 ลานบาท  ในป 2544 เหลือเพียง 1,030 ลาน
บาท  ในป 2545  โดยบริษัทฯ  สามารถท ํารายไดจากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการฟนฟูและในธุรกิจเชา
ซื้อรวมทั้งการแกปญหาหนี้ที่งดรับรูรายไดมาทดแทนรายไดจากการลงทุนในสิทธิเรียกรองที่ลดลง  โดยโครง
สรางรายไดของบริษัทฯ จะยังคงปรับเปลี่ยนไปในลักษณะนี้ในระยะ 2 - 3 ป  ขางหนา

ผลการด ําเนินงานในแตละสายธุรกิจ
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          ผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ  แบงออกไดเปน  5  ธุรกิจหลัก  ซึ่งประกอบดวยธุรกิจการลงทุนใน
สิทธิเรียกรอง  ธุรกิจสินเชื่อทั่วไป  ธุรกิจสินเชื่ออสังหาริมทรัพย  ธุรกิจสินเชื่ออุปโภค/บริโภค  และธุรกิจนาย
หนาซื้อขายหลักทรัพย  ซึ่งมีรายละเอียดของการดํ าเนินงาน  ดังนี้

1)  ธุรกิจการลงทุนในสิทธิเรียกรอง
             บริษัทฯ  ยังคงดํ าเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหคืบหนาตามที่วางไวโดย ณ  สิ้นป  2545    มูล
คายุติธรรมของเงินกองทุนในสิทธิเรียกรอง  มีมูลคาคงเหลือ  11,792 ลานบาท  เทียบกับ มูลคาคงเหลือ
15,535 ลานบาท  ในสิ้นป 2544  โดยยอดคงเหลือ  11,792 ลานบาท  นั้นแบงเปนมูลคา 4,243 ลานบาทที่มี
การดํ าเนินการเจรจาปรับโครงสรางหนี้พรอมกับก ําหนดการช ําระหนี้คืนสวนใหญ  ภายใน 3 ป เรียบรอยแลว  
สวนที่เหลือ 7,549 ลานบาท  ยังอยูในระหวางการเจรจาใหมีการช ําระหนี้ที่เหมาะสม  ลูกหนี้ที่ยังไมไดปรับ
โครงสรางนี้อยูในกระบวนการบังคับคดี  ที่จะมีการบังคับหลักประกันมาช ําระหนี้  โดยผานกระบวนการทาง
กฎหมายในอีก 2 ปขางหนา  ซึ่งสวนมากโดยปกติแลว  จะสามารถบรรลุขอตกลงกันได  กอนที่จะมีการยึด
ทรัพยตามกระบวนการทางกฎหมาย  ผลการดํ าเนินงานในแตละสายธุรกิจ

2)  ธุรกิจสินเชื่อทั่วไป
             ลูกหนี้ที่คงคางอยูสวนใหญเปนลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจชวงกอนเกิดวิกฤต ิ ป 2540  ณ  สิ้นป  2545มี
ยอดคงคางรวมทั้งสิ้น 4,360 ลานบาท  ในจ ํานวนนั้นเปนลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 1,236 ลานบาท ซึ่งเปน
ยอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดสวนใหญของทั้งบริษัทฯ ขณะที่ในรอบป 2545 บริษัทฯ  ไดมีการขยายสินเชื่อ
ใหมอยูบางแตเวลาสวนใหญยังถูกใชไปในการแกปญหาลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดใหลดลง  จากที่มีอยู
จํ านวน 1,627 ลานบาท  ในป 2544 หนวยงานนี้จะดูแลสินเชื่อธุรกิจทุกประเภท นอกเหนือจากธุรกิจสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย

3)  ธุรกิจสินเชื่ออสังหาริมทรัพย
               ในไตรมาสที่ 2/2544 บริษัทฯ  ไดเริ่มจัดตั้งสายงานเพื่อทํ าหนาที่ใหสินเชื่อฟนฟูใหกับกลุมลูกหนี้
ที่มีปญหาแตยังคงมีศักยภาพในการดํ าเนินธุรกิจที่อยูในระบบสถาบันการเงิน ซึ่งสินเชื่อสวนใหญนี้  เปนการ
ใหแกโครงการกอสรางที่อยูอาศัยทีสรางใกลเสร็จแลว  โดยปริมาณสินเชื่อ  ประเภทนี้ไดเติบโตขึ้นอยางมาก
จาก 1,199 ลานบาท  ในป 2544  เปน 4,819 ลานบาท  ในป 2545  และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการท ํา
ธุรกิจ  บริษัทฯ  ไดจัดตั้งสายงานสินเชื่ออสังหาริมทรัพยขึ้น  เพื่อมุงเนนการใหสินเชื่อแกโครงการที่อยูอาศัย  
โดยครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งใน  กรุงเทพฯ  ปริมณฑลและภูมิภาค

4)  สินเชื่ออุปโภค/บริโภค
               บริษัทฯ  ยังคงมุงเนนการใหสินเชื่อรถยนตมือสอง  โดยทํ าธุรกิจผานดีลเลอรรถยนตที่รวมทํ า
ธุรกิจกันมายาวนาม  ผานเครือขายสํ านักงานอ ํานวยสินเชื่อ 10 แหงที่กระจายอยูทั่วภูมิภาค  โดยปริมาณลูก
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หนี้สินเชื่อเชาซื้อไดเพิ่มขึ้นตอเนื่องจาก 3,546 ลานบาท  ในป 2544 เปน 4,778 ลานบาท  ในป 2545เพิ่ม
ขึ้น 1,232 ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้น 35%

5)  ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
            บริษัทฯ ยังคงมุงเนนลูกคารายยอยบุคคล  โดย  ณ สิ้นป 2545 บริษัทหลักทรัพย  เกียรตินาคิน
(KKS)  มีผลก ําไรสุทธิกอนหักหนี้สูบเทากับ 70 ลานบาท  และไดตัดหนี้สูญมูลคา 106 ลานบาท  ที่คางมา
จากป 2541  ออกทั้งจํ านวน  จํ านวนของบัญชีลูกคาที่ซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเตอรเน็ท  เพิ่มจาก121 
บัญชี  ในป 2544 เปน 518 บัญชี  ในป 2545  เพิ่มขึ้นมากวา 300%  ขณะที่มูลคาซื้อขายจากการซื้อขาย
ระบบอินเตอรเน็ทนี้เพิ่มขึ้นมากกวา  600%  ในป 2545 นี้
            นอกจากนั้นในชวงปลายป 2545 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํ ากัด ไดมีการพิจารณาการรวม
ทุนกับ  Devonshire  Capital  Pte  Limited.   ในการจัดตั้งบริษัทที่ทํ าธุรกิจดานวาณิชธนกิจ  ซึ่งจะเปนการ
เพิ่มศักยภาพในการใหบริการดานวาณิชยธนกิจแกลูกคาของบริษัทฯซึ่งเปนการเพิ่มรายไดคาธรรมเนียมของ
บริษัทในอนาคต

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน

1)  รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง
             รายไดสวนใหญของบริษัทฯคงมาจากการบริหารเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองซึ่งนโยบายในการตี
ราคา มูลคายุติธรรมยังคงไมเปลี่ยนแปลง แมวาภาวะอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวลดลง บริษัทฯ ยังคงใชอัตราคิด
ลดเดิม ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามหลักความระมัดระวัง โดยการก ําหนดมูลคายุติธรรมดังนี้

วิธีการตีมูลคาราคายุติธรรมของสิทธิเรียกรอง มูลคา ระยะเวลา อัตราสวนลด
ปรับโครงสรางแลว
จากกระแสเงินสด ตามจริง ตามจริง 14%
ยังไมไดปรับโครงสราง
จากหลักทรัพยคํ ้าประกัน 90% 36 เดือน 15%
เปรียบเทียบกับสิทธิเรียกรองที่คาดรอง 75-78%
ทรัพยสินรอการขาย (กองทุน)
จากมูลคาทรัพยสิน 90% 12 เดือน 15%
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ทรัพยสินรอการขาย (บริษัท)
จากมูลคาทรัพยสิน
เปรียบเทียบกับ ตนทุนทางบัญชี

90 % 12 เดือน 15 %

หมายเหต:ุ  แนวปฏิบัติสํ าหรับการหยุดคิดรายไดของหนี้ที่ยังไมปรับโครงสราง เริ่มใช ม.ิย. 2543
               ขั้นที่ 1:  ยังไมมีการดํ าเนินการทางกฎหมาย หลังจาก 12 เดือน
               ขั้นที่ 2:  ยังไมมีค ําพิพากษาถึงที่สุด หลังจากที่มีการดํ าเนินการทางกฎหมายแลว 3 เดือน
               ขั้นที่ 3:  ไมมีการบังคับคดี หลังจากคํ าพิพากษาถึงที่สุดแลว 3 เดือน

            รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองมีแนวโนมที่ลดลงในทิศทางในทิศทางเดียวกับปริมาณยอดคาง
ที่ลดลงอยางตอเนื่อง จากความคืบหนาในการดํ าเนินการปรับโครงสรางหนี ้ รายละเอียดรายไดและปริมาณ
ยอดคงคางดังกลาวใน 3 ปที่ผานมามีดังนี้

(หนวย : ลานบาท)
สรุปรายไดจากเงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง 2545 2544 2543

รายไดที่ไดรับการช ําระเปนเงินสดแลว (กองทุน) 1,997 1,666 3,542
รายไดที่ไดรับการช ําระเปนเงินสดแลว (บริษัทฯ) 725 565 617

รวม 2,722 2,232 4,159
รายไดซึ่งไดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
จากงวดบัญชีที่ผานมา (กองทุน)

(737) 1,042 2,099

รายไดซึ่งไดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
จากงวดบัญชีที่ผานมา (บริษัทฯ)

257 642 (1,474)

รวม (480) 1,684 624
รวมทั้งหมด 2,242 3,916 4,784

2)  รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
             บริษัทมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเทากับ 4,243 ลานบาท เทียบกับ 3,253 ลานบาท ในป2544 
เพิ่มขึ้น 990 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 30 % รายไดที่เพิ่มขึ้นมาจาก 3 ธุรกิจหลักของ บริษัทฯ ที่มีภาวะดีขึ้น 
โดยรายไดจากธุรกิจสินเชื่อเพิ่มขึ้น 407 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 138% จากป 2544 ผลมาจากการประสบการ
ความส ําเร็จในการใหสินเชื่อเพื่อน ําไปแกไขปญหาหนี้กับสถาบันการเงินกับเจาหนี ้ ที่มียอดคงคางเพิ่มขึ้นถึง 
3,620 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 302% นอกจากนั้นยังมีสาเหตุจากความส ําเร็จในการแกไขปญหาหนี้หยุดรับรู
รายไดที่มีปริมาณลดลง 134 ลานบาท รายไดจากการใหเชาซื้อเพิ่มขึ้น 147 ลานบาท หรือเพิ่ม ขึ้น 28 % ผล
มาจากปริมาณลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น 1,232 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 35% จากป 2544 รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุน
ในสิทธิเรียกรองเพิ่มขึ้น 490 ลานบาท ผลมาจากความคืบหนาในการรับช ําระคืนในกระบวนการปรับโครง
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สรางหนี้ โดยมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน สิทธิเรียกรองมีมูลคาคงเหลือ 11,792 ลานบาท เทียบกับยอด
ลงเหลือ 15,535 ลานบาท ในป 2544 ซึ่งมีปริมาณที่ลดลง 24%

3)  คาใชจายดอกเบี้ย
            บริษัทฯ มีคาใชจายดอกเบี้ยลดลง 160 ลานบาท หรือลดลง 11% ในขณะที่มีการกูยืมที่สูงขึ้นเล็ก
นอยในป 2545 ทั้งนี้เปนผลมาจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง นอกจากนั้นยังมีผลมาจากการครบก ําหนดของ
หุนกูมูลคา 1,400 ลานบาท ในชวงไตรมาสที่ 3 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋ว 7.5 % บริษัทไดมีการระดมเงินทุน
ดวยการออกหุนกูจ ํานวน 3 ครั้ง รวมมูลคาทั้งหมด 3,500 ลานบาท มีอายุครบก ําหนด 4 ป 4.5 ป และ 5 ป 
มีอัตราดอกเบี้ยเฉล่ียที่ 4.25%

4)  หนี้สูญรับคืนและการตั้งสํ ารองหนี้สูญ

(หนวย : ลานบาท)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2545 2544 2543
หนี้สูญรับคืน 287 302 5
หนี้สงสัยจะสูญ (253) (528) (674)
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (12) (3) (26)

            ในป 2543 บริษัทฯ ไดมีการตัดหนี้สูญที่มีการตั้งสํ ารองครบ 100% มูลคารวม 2,700 ลานบาทตาม
แนวทางปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย ดังนั้นจากชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯจึงมีรายไดหนี้สูญรับคืน
จากการช ําระหนี้ของลูกหนี้ที่ตัดสูญไปแลว ในป 2544 บริษัทฯ ไดมีการตัดหนี้สูญอีก มูลคา 520 ลานบาท 
ตามแนวทางปฏิบัติดังกลาว แตในป 2545 แนวทางปฏิบัติไดมีการเปลี่ยนแปลง โดยหนี้สูญที่มีการตั้งสํ ารอง
ครบ 100 % แลวไมตองตัดเปนหนี้สูญออกจากบัญชี นอกจากบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาสมควรตัดเปนหนี้
สูญจึงจะตัดออก ในป 2545 บริษัทฯ มีหนี้สูญรับคืนมูลคา 287 ลานบาท มีการตั้งส ํารองหนี้สูญเพิ่มขึ้น 253 
ลานบาท ในจ ํานวนนั้นเปนการตั้งส ํารองพิเศษส ําหรับการใหสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยมูลคา 100 ลาน
บาท

5)  รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
             บริษัทฯ มีรายไดมิใชดอกเบี้ย มูลคาเทากับ 2 ลานบาท ลดลงคอนขางมาก เมื่อเทียบกับรายได
1,688 ลานบาท ในป 2544 ซึ่งมีผลมากจากก ําไรจากการปรับมูลคาของการลงทุนในสิทธิเรียกรองที่ลดลง
โดยในทางปฏิบัติเมื่อมีการรับชํ าระเงินเพื่อปดบัญชีหรือการผอนชํ าระของลูกหนี้ รายไดดังกลาวจะถูกโอน
เปนรายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง การปรับตัวดีขึ้นในรายการนี้จะมาจากความส ําเร็จในการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองที่เพิ่มขึ้น  โดยมีการก ําหนดระยะเวลาช ําระคืนหนี้ที่แน
นอน อนึ่งเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองที่มีการปรับโครงสรางหนี้แลวมีการรับชํ าระเงินตามก ําหนดทํ าใหก ําไร
จากการปรับมูลคาโอนไปเปนรายไดดอกเบี้ย แตในขณะเดียวกันการปรับโครงสรางหนี้ของสิทธิเรียกรองที่
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เหลือยังทํ าไดไมทันกับการช ําระคืนของลูกคา ทํ าใหสิทธิเรียกรองที่ยังไมปรับโครงสรางจะถูกบันทึกเปนผล
ขาดทุนจากการปรับมูลคากอน  ซึ่งเปนแนวปฏิบัติเชนเดียวกันกับการตั้งส ํารองหนี้สูญ

6)  คาใชจายดํ าเนินการ
             บริษัทคงรักษาคาใชจายดํ าเนินการโดยทั่วไปใหเปนไปอยางเหมาะสม โดยคาใชจายที่เพิ่มขึ้นและ
ลดลงอยางมีสาระสํ าคัญคือคาใชจายดานกฎหมายที่มีการดํ าเนินคดีในป 2544 และดํ าเนินการเสร็จสิ้นในป 
2545 ที่ผาน

7)  กํ าไรสุทธิ
             บริษัทฯ ยังคงรักษาความสามารถในการท ําก ําไร โดยสิ้นป 2545 มีก ําไรสุทธิ 1,406 ลานบาท 
เทียบกับมีก ําไร 1,389 ลานบาท ในป 2544 บริษัทฯ มีสวนตํ่ ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนใน
สิทธิเรียกรองที่บันทึกในสวนของผูถือหุนลดลงเทากับ 257 ลานบาท เทียบกับที่ลดลง 642 ในป 2544 นอก
จากนั้น รายไดจากบริษัทยอยซึ่งสวนใหญเปนกองทุน มีปริมาณที่ลดลงจาก ปริมาณ 2,235 ลานบาท ในป 
2544 เหลือ 1,030 ลานบาท ในป 2545

ฐานะการเงิน

     (หนวย : ลานบาท)
สินทรัพยรวม 2545 2544 2543

เงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง 11,792 15,535 16,617
เงินลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย 1,526 821 100
สินเชื่อธุรกิจรวม 9,179 6,136 5,025
สินเชื่อเพื่อการเชาซื้อ 4,778 3,546 2,515
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (459) (212) (204)
ทรัพยสินรอการขาย 4,805 4,734 3,567

สินทรัพยรวม 37,851 37,489 35,701
ลูกหนี้งดรับรูรายได 1,633 1,776 3,302

            สิ้นป 2545 สินทรัพยรวมมีมูลคาเทากับ 37,851 ลานบาท เทียบกับมูลคา 37,489 ลานบาทในป 
2544 สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเพียง 1 % แตโครงสรางสินทรัพย มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสํ าคัญคือ
            เงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง สิ้นป 2545 มีมูลคาลดลง 3,743 ลานบาท เหลือมูลคาคงคาง 11,792 
ลานบาท คิดเปน 31% ของสินทรัพยรวม จากที่ในป 2544 มียอดคงคาง 15,535 ลานบาท คิดเปน 41% ของ
สินทรัพยรวม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสํ าเร็จในการจัดการสินทรัพยที่ประมูลมาจาก ปรส. ในป 2541 บริษัท
สามารถประมูลมาไดรวมมูลคาเทากับ 24,700 ลานบาท
            เงินใหกูยืมรวม ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพยดวย มีมูลคาคงคางเทากับ 10,503
ลานบาท คิดเปน 28% ของสินทรัพยรวมในป 2544 เพิ่มขึ้นเปน 15,483 ลานบาท สัดสวน 41 % ของสิน
ทรัพยรวม ในป 2545 ซึ่งเปนผลมากจากความส ําเร็จในการขยายสินเชื่อเชาซื้อและสินเชื่อเพื่อการฟนฟู

1)  เงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง
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(หนวย: ลานบาท)
2545 2544 2543

เงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง 6,646 8,623 9,111
บันทึกในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารหนี้ ปรส. 2,068 2,501 1,887
     ปรับโครงสรางแลว 4,578 6,122 7,224
     ยังไมไดปรับโครงสราง 4,778 3,546 2,515
บันทึกในบัญชีของบริษัทฯ 5,146 6,912 7,506
     ปรับโครงสรางแลว 2,175 3,142 3,292
     ยังไมไดปรับโครงสราง 2,971 3,770 4,214

รวม 11,792 15,535 16,617

             เงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง มีมูลคาลดลง  3,743 ลานบาท จากมูลคา 15,535 ลานบาท ในป 2544
เหลือเปนมูลคา 11,792 ลานบาท ในป 2545 หรือลดลง 24% ในจ ํานวนที่คงเหลือในป 2545 นั้นจะเปนสวน
ที่บันทึกอยูในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารหนี้ ปรส. มูลคา 6,646 ลานบาท สวนการบันทึกไวเปนเงินลงทุน
ของบริษัท 5,146 ลานบาท และมีการดํ าเนินการปรับโครงสราง และมีกํ าหนดการช ําระคืนที่แนนอนแลว
4,243 ลานบาท  ในป 2545 ที่ผานมา บริษัทฯไดรับการช ําระเงินจากลูกคาซึ่งอยูในระบบการเรงรัดหนี้ตาม
กระบวนการทางกฎหมายหลายรายท ําใหปริมาณเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองลดลงอยางมาก

2)  ลูกหนี้เงินใหกูยืม
(หนวย : ลานบาท)

เงินใหกูยืมธุรกิจเงินทุน 2545 2544 2543
สินเชื่อธุรกิจ 4,360 4,937 5,025
สินเชื่อเพื่อการฟนฟูธุรกิจ 4,819 1,199 -
สินเชื่อเพื่อการเชาซื้อ 4,778 3,546 2,515

รวม 13,957 9,682 7,540

             เงินใหกูยืมธุรกิจเงินทุนเพิ่มขึ้น 4,275 ลานบาท จากมูลคา 9,682 ลานบาท ในป 2544 เปน 
13,957 ลานบาท  ในป 2545 หรือ เพิ่มขึ้น 44% ซึ่งเงินใหกูยืมสามารถแยกเปนธุรกิจสินเชื่อหลักของบริษัท
ฯ  3 ประเภท คือ สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการฟนฟูธุรกิจ และสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อ
             สินเชื่อธุรกิจสวนใหญ เปนเงินใหกูยืมที่เกิดขึ้นกอนชวงวิกฤตโดยบริษัทฯ มีการดํ าเนินการปรับ
ปรุงคุณภาพหนี้กลุมนี้โดยการดํ าเนินการปรับโครงสรางหนี้หรือการโอนทรัพย เพื่อชํ าระ หนี้ ซึ่ง บริษัทฯ
สามารถดํ าเนินการลดลูกหนี้ประเภทดังกลาวนี ้จากมูลคา 4,937 ลานบาทในป 2544 เหลือ 4,360 ลานบาท
ในป 2545 ลดลง 577 ลานบาท หรือลดลง 12%
             สินเชื่อเพื่อการฟนฟู เปนธุรกิจซึ่งบริษัทฯ เริ่มดํ าเนินการตั้งแตป 2544 เปนตนมา เพื่อเปนการทด
แทนสินเชื่อเดิมของบริษัทสินเชื่อประเภทนี้มีการขยายตัวอยางมาก โดยมีปริมาณคงคางเทากับ 4,819 ลาน
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บาท ในสิ้นป 2545 เทียบกับ คงคาง 1,199 ลานบาท ในป 2544 ซึ่งสินเชื่อ สวนใหญเปนการใหกูยืมกับโครง
การเพื่อที่อยูอาศัย และสินเชื่อบางสวนบันทึกเปนกองทุนที่ ตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยดานธุรกิจเชา
ซื้อ บริษัทฯ ขยายสินเชื่อดังกลาวเพิ่มขึ้นคอนขางมากจาก 3,546 ลานบาทในป 2544 เปน 4,778 ลานบาท 
ในป 2545 เพิ่มขึ้น 1,232 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 35%

3)  ลูกหนี้งดรับรูรายได
(หนวย : ลานบาท)

ลูกหนี้งดรับรูรายได 2545 2544 2543
ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ 1,236 1,627 3,012
ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการฟนฟูธุรกิจ 195 - -
ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการเชาซื้อ 162 100 232

รวม 1,593 1,727 3,244

             สิ้นป 2545 ลูกหนี้งดรับรูรายไดมีปริมาณที่ลดลง ผลจากการปรับโครงสรางหนี้และการปดบัญชีท ํา
ใหมีมูลคาคงเหลืออยูจ ํานวน 1,593 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 11% ของเงินใหกูยืม รวมเทียบกับ 18%ในป 
2544 บริษัทฯมุงจัดการแกปญหาหนี้งดรับรูรายไดใหลดลง ซึ่งผลการดํ าเนินการอยูในเกณฑที่นาพอใจ

4)  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แยกตามสินเชื่อแตละประเภท
(หนวย : ลานบาท)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2545 2544 2543
คาเผื่อฯ ลูกหนี้สนเชื่อธุรกิจ ยอดตนงวด 100 99 1,888
     คาเผื่อฯ ตั้งเพิ่มระหวางป 88 491 569
     หนี้สูญตัดบัญชี (6) (489) (2,357)
คาเผื่อฯ ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ ณ วันสิ้น งวด 182 101 100

คาเผื่อฯ ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการฟนฟูธุรกิจ ยอดตนงวด - - -
     คาเผื่อฯ ตั้งเพิ่มระหวางป 114 - -
     หนี้สูญตัดบัญชี - - -
คาเผื่อฯ ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการฟนฟูธุรกิจ ณ วันสิ้นงวด 114 - -

คาเผื่อฯ ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ยอดตนงวด 71 52 353
     คาเผื่อฯ ตั้งเพิ่มระหวางป 55 46 81
     หนี้สูญตัดบัญชี (1) (27) (381)
คาเผื่อฯ ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ณ วันสิ้นงวด 125 71 52

             คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจาก 212 ลานบาท ในป 2544 เปน 459 ลานบาท ในป 2545 เพิ่ม
ขึ้น 247 ลานบาท ผลมาจาก 2 ปจจัยหลักคือ
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              ในป  2544 ตามขอกํ าหนดของธปท. ลูกหนี้ที่มีการตั้งส ํารองครบ 100% บริษัทฯ ตองตัดเปนหนี้
สูญซึ่งบริษัทฯ ไดมีการตัดหนี้สูญไปจํ านวน 520 ลานบาท ขณะที่ในปนี้ 2545 ขอกํ าหนดดังกลาวไดถูกยก
เลิกไป ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการตั้งสํ ารองหนี้สงสัยจะสูญเต็ม 100% เปนจ ํานวน 175 ลานบาท และ อีกปจจัยหนึ่ง
คือ เพื่อการดํ าเนินการงานที่รอบคอบ บริษัทฯ มีการตั้งสํ ารองพิเศษ 100 ลานบาท ในธุรกิจเชื่อ
อสังหาริมทรัพยที่มีการขยายตัวอยางมาก ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะตั้งสํ ารองพิเศษไตรมาสละ 50 ลานบาท 
จนกวาจะมีการส ํารองเทากับ 5 % ของลูกหนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย

5)  ทรัพยสินรอการขาย
              ทรัพยสินรอการขายที่ไดจากการบังคับคดียังคงมีไมมาก ขณะที่กระบวนการแกไขปญหาหนี้
สํ าหรับธุรกิจที่ไมมีศักยภาพและไมมีแหลงชํ าระเงินอื่นโดยการรับช ําระหนี้ดวยสินทรัพยแทนการดํ าเนินการ
ทางกฎหมายซึ่งตองใชเวลาคอนขางมาก ทํ าใหมูลคาทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้นจาก 4,734 ลานบาท ในป 
2544 เปน 4,805 ลานบาท ในป 2545 เพิ่มขึ้นเพียง 71 ลานบาท หรือ 2 % เนื่องดวยบริษัทฯ สามารถ
จํ าหนายทรัพยสินรอการขายไดกวา 1,521 ลานบาท ในป 2545

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
(หนวย : ลานบาท)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 2545 2544 2543
เงินรับฝาก 20,952 22,702 20,374
หุนกู 5,807 3,995 5,531

รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 26,759 26,697 25,904
ทุนและสวนเกินมูลคาหุน 5,598 5,019 5,012
กํ าไรสะสม 4,880 4,082 3,226
สวนตํ่ ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงิน (575) (832) (1,474)
ลงทุนในสิทธิเรียกรอง

รวมสวนของผูถือหุน 9,903 8,270 6,764

              หนี้สินและทุนของบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสํ าคัญดังนี้ เงินกูยืมรวมไมเปลี่ยนแปลง
มากนัก โดยมีมูลคาเทากับ 26,759 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 71% ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน ขณะที่
สวนของผูถือหุน มีมูลคาเทากับ 8,270 บาท คิดเปนสัดสวน 22% ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน ในป 2544 
เพิ่มขึ้นเปน 9,903 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,633 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 20%

6) เงินกูยืมและเงินรับฝาก
              สิ้นป 2545 บริษัทฯมีเงินรับฝากรวมเทากับ 20,952 ลานบาท เทียบกับมูลคา 22,702 ลานบาท 
ในป 2544 ลดลง 1,750 ลานบาท หรือลดลง 8%  ขณะที่มีจํ านวนผูฝากเพิ่มขึ้น 938 บัญชี จาก 4,008 บัญชี
ในป 2544 เปน 4,946 บัญชีในป 2545 เพิ่มขึ้น 23% ผลมาจากนโยบายขยายฐานลูกคาเงินฝากรวมทั้งลด
การกระจุกตัว ปริมาณเงินกูยืมรวมของบริษัทฯ ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก นอกจากนั้นในป 2545 ไดมีหุนกูครบ
กํ าหนดมูลคา 1,400 ลานบาท บริษัทฯ ไดออกหุนกูทดแทนอีก 3 ครั้ง มีอายุครบก ําหนด 4 ป 4.5 ป และ 5 
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ป มูลคารวม  3,500 ลานบาท เพื่อยึดอายุการครบก ําหนดของหนี้สินใหสมดุลกับสินทรัพยใหมากที่สุดเทาที่
จะมากได และชวยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดย ณ สิ้นป 2545 เงินกูยืมเกือบ 50%
ของบริษัทมีอายุครบก ําหนดที่มากกวา 1 ป

7) สวนของผูถือหุน
             สิ้นป 2545 สวนของผูถือหุนของบริษัท เพิ่มขึ้น 1,633 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 20% จากป 2544 
โดยมีมูลคาเทากับ 9,903 ลานบาท เทียบกับมูลคา 8,270 ลานบาท ในป 2544 มีเหตุผลมาจาก 3 ปจจัย คือ 
การใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิระหวางป  มีก ําไรสะสมเพิ่มขึ้นรวมทั้งการ
จายเงินปนผลในผลการดํ าเนินงาน ป 2544 และมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองที่ปรับตัวดีขึ้น  
ขณะที่มีสวนของผูถือหุนสวนนอยลดลงอยางมาก จํ านวน 1,399 ลานบาทจากมูลคา 1,434 ลานบาท ในป 
2544 เหลือเพียง 35 ลานบาทในป 2545 เปนผลมาจากการที่บริษัทฯ ซื้อคืนหนวยลงทุนในกองทุนที่ถือโดย
ผูถือหนวยลงทุนอื่น สิ้นป 2545 บริษัทฯ มีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง เทากับ 30.32%

วันนี้เพื่อวันหนา
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โครงการอบรมพัฒนาจิต
ใหเกินปญญาและสันติสุข

ยุวพุทธิกสมาคมฯ

โครงการเยาวชนสรางสรรคเด็ก
 มูลนิธิสรางสรรคเด็ก

โครงการเยาวชนประสานใจ
ตานภัยยาเสพติด

ศูนยเยาวชนสัมพันธ

โครงการพัฒนาคน   พัฒนา
ชาติ

มุงพัฒนาเยาวชน  เพื่อพัฒนาประเทศ

    ตลอดระยะเวลา 32 ป ที่ เกียรตินาคิน ดํ าเนินธุรกิจ 
อยางมั่นคงดวยรากฐานที่แข็งแกรง  ดวยทีมงานมืออาชีพ
ควบคูกับการคืนกลับ และรวมแบงปนสูสังคมอยางตอเนื่อง
แ ล ะย าวนาน ตามแนวปณิธานของคุณเกียรติ         
วัธนเวคิน  ผูกอตั้งบริษัทที่มุงมั่นในการดํ าเนินธุรกิจที่ดี
ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม

     "โครงการพัฒนาคน  พัฒนาชาต ิ กับเกียรตินาคิน"
เปนโครงการตอเนื่องที่ดํ าเนินการมาเปนปที ่ 2  โดยจัดตั้ง
ขึ้นในวาระที่เกียรตินาคินครบรอบ  30 ป ในป  พ.ศ. 2544  
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ     โดย
สนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบตางๆ  รวมกับหนวยงานภาค
รัฐ  เอกชน  และองคกรสาธารณกุศลตาง ๆ เพราะเชื่อวา
ทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งที่สํ าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ
ใหทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลกในอนาคต     นอก
เหนือจาก โครงการพิเศษนี้เกียรตินาคินยังไดสนับสนุนกิจ
กรรมเพื่อสังคมดานตาง ๆ อยางตอเนื่องมาโดยตลอด

โครงการ  Bangkok
Business  Challenge
สถาบันฯศศนิทร
และกรุงเทพธุรกิจ
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โครงการจักรยานเพื่อนอง
มูลนิธิศุภนิมิตฯ

โครงการประกวดโครงงาน
ทางการเงินและอาชีพ
สปช.

โครงการประกวด
กิจกรรมสหกรณ
สํ านักการศึกษา กทม.

สนับสนุนการศึกษา
ดานตาง ๆ

มูลนิธิเกียรติรวมมิตรฯ

กิจกรรมทัศนศึกษา
สํ านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ

โครงการสงเสริมการออม
และโครงการมอบทุนการ
ศึกษาส ําหรับบุตรสมาชิก
สหกรณ
มูลนิธิดวงประทีบ

             กิจกรรมทางสังคมของบริษัท

ดานการศึกษา
มูลนิธิดวงประทีป

• โครงการมอบรางวัลใหสมาชิกสหกรณดีเดนประจ ําป
• โครงการมอบทุนการศึกษาส ําหรับบุตรสมาชิกสหกรณ

                เพื่อเสริมสรางใหเยาวชนมีความตระหนักในการออมทรัพยยิ่งขึ้น
สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ (สปช.)

• โครงการประกวดโครงงานทางการเงินและอาชีพ เรื่อง "เศรษฐกิจทองถิ่นกับเยาวชนไทย" ในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสงเสริมกระบวนการความคิดในการบริหารจัดการการเงินของ เยาว
ชน  และเพื่อสรางพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับทองถิ่น

สํ านักงานศึกษา  กรุงเทพมหานคร
• โครงการประกวดกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร
      เพื่อเสริมสรางใหเยาวชนมีเจตคติที่ดีตอสหกรณ  อันนํ าไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มูลนิธิศุภนิมติแหงประเทศไทย
• โครงการจักรยานเพื่อนองจากเกียรตินาคิน  เพื่อลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน  ซึ่งนับเปนการ

พัฒนาการศึกษาในทางออม
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มูลนิธิเกียรตินาคินรวมมิตรเพื่อการศึกษา
• การสนับสนุนทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย

โครงการ  Bangkok  Business  Challenge  2002
• เกียรตินาคิน  รวมกับสถาบันบัณฑิตฯ  ศศนิทร  และนสพ.กรุงเทพธุรกิจ  จัดการแขงขันประกวด  

แผนธุรกิจ เปนภาษาอังกฤษครั้งแรกในประเทศไทย  โดยนับเปนเวทีประลองความคิด ทฤษฎี  และ
ภาคปฏิบัติในการน ําเสนอแผนธุรกิจ  ส ําหรับนิสิตนักศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ  ระดับปริญญาโทจาก
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  เพื่อเปนฐานกาวไปสูการแขงขันในระดับสากล  โดยมีเจตนารมณที่จะชวย
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของธุรกิจไทย

ดานตอตานยาเสพติด
มูลนิธิสรางสรรคเด็ก

• โครงการเยาวชนเพื่อสรางสรรคเด็ก  เพื่อสรางเสริมเจตคติที่ดีใหกับเยาวชนในการชวยเหลือสังคม  และ
ประเทศชาติ

ศูนยเยาวชนสัมพันธ
• โครงการ "รวมมือประสานใจตานยาเสพติด"  เพื่อรวมรณรงคใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด

              ดานศาสนา
ยุวพุทธิสมาคมแหงประเทศไทย

• โครงการการอบรมพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข   เพื่อสงเสริมการนํ าธรรมะไปใชในชีวิตประจํ าวัน

เกียรตินาคิน  พรอมที่จะกาวเดินเคียงขาง  แบงปนความอบอุน  และรอยยิ้ม  ใหแกสังคมตลอดไป
สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ
บริษัทเงินทุน  เกียรตินาคิน  จํ ากัด (มหาชน)

1.  จังหวัดเชียงใหม
33  อาคารเกียรตินาคิน  ชั้น 3  (สี่แยกขวงสิงห)  ถ.เชียงใหม-ลํ าปาง
ต.ชางเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50300
โทรศัพท 0  5321  8711-3,  0  5340  9620-4  โทรสาร 0  5340  9625
2.  จังหวัดพิษณุโลก
286/10  ถ.พิชัยสงคราม  ต.ในเมือง  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก  65000
โทรศัพท 0  5521  1683-6   โทรสาร  0  5521  1687
3.  จังหวัดขอนแกน
9/2  ถนนประชาสโมสร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000
โทรศัพท  0  4333  7725-32   โทรสาร 0  4333  7734
4.  จังหวัดนครราชสีมา
192/1-4  ถ.จอมสุรางคยาตร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท  0  4426  0401-8   โทรสาร  0  4426  0409
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5.  จังหวัดอุบลราชธานี
434  ถ.ชยางกูร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธาน ี 34000
โทรศัพท  0  4528  3631-5   โทรสาร  0  4528  3896
6.  จังหวัดราชบุรี
286/25-26  ถ.ศรีสุรยิวงศ  ต.หนาเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุร ี 70000
โทรศัพท  0  3231  0382-9   โทรสาร  0  3231  0391
7.  จังหวัดชลบุรี
7/18  หมูที่ 4  ถ.สุขุมวิท  ต.หวยกะป  อ.เมือง  จ.ราชบุร ี 20130
โทรศัพท  0  3832  4944-9,  0  3838  2100,  0  3838  2456,  0  3838  3074
โทรสาร  0  3838  4950
8.  จังหวัดระยอง
375/4-5  ถ.สุขุมวิท  ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง  21000
โทรศัพท  0  3880  8090-4   โทรสาร  0  3880  8095
9.  จังหวัดสงขลา
200  ถ.นิพัทธอุทิศ  3  ชั้น 4  อาคารจุลดิศ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110
โทรศัพท  0  7435  4334-5,  0  7435  4414-6   โทรสาร  0  7435  4336
10. จังหวัดสุราษฎรธานี
22/145-146  ถ.ราษฎรอุทิศ  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี 84000
โทรศัพท 0  7721  4283-7   โทรสาร  0  7721  4288

สํ านักงานสาขา
บริษัทหลักทรัพย  เกียรตินาคิน  จํ ากัด

    เขตกรุงเทพฯ  และ  ปริมณฑล
1.  งามวงศวาน
30/39-50  อาคารส ํานักงานเดอะมอลล  ชั้น 11  ถ.งามวงศวาน  ต.บางเขน  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี  11000
โทรศัพท  0  2550  0356,   0  2550  0366  โทรสาร  0  2550  0380  Email :  ngamwongwan@kks.co.th
2.  ถนนเพชรบุรีตัดใหม
1550  อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร  ชั้น 31  ถ.เพชรบุรีติดใหม  มักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท  0  2207  0553, 0  2652  8935   โทรสาร  0  2207  0801   Email :  newpechburi@kks.co.th
3.  บางนา
1093/56  ชั้น 11  อาคารเซ็นทรัลซิตี้บางนา  ถ.บางนา-ตราด  กม.3  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260
โทรศัพท  0  2745  6458-66   โทรสาร  0  2745  6467   Email :  bangna@kks.co.th
4.  ราชประสงค
เลขที่ 971,973  อาคารเพรสสิเดนท  ทาวเวอร ชั้น 6 (ตึกใหม)  ถ.เพลินจิต  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท   0  2656  0293-4, 0  2656  1535-9, 0  2656  0896-7  และ  0  2656  0282
โทรสาร  0  2656  0289  Email :  ratchaprasong@kks.co.th
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5.  ลาดพราว
1693  ชั้น  5  ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา  ลาดพราว  ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท  0  2937  1240-8   โทรสาร 0  2937  1254    Email :  lardprao@kks.co.th
6.  อโศก
159  อาคารเสริมมิตรทาวเวอร  ชั้น 19  หอง 1903  ถ.สุขุมวิท 21  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110
โทรศัพท  0  2204  1270-84   โทรสาร  0  2661  6329   Email :  asoke@kks.co.th

ภูมิภาค
1.  จังหวัดเชียงใหม
33  อาคารเกียรตินาคิน  สี่แยกขวงสิงห  ถ.เชียงใหม-ลํ าปาง  ต.ชางเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50300
โทรศัพท  0  5322  0751-64   โทรสาร  0  5322  0763, 0  5322  0765  Email :  chiangmai@kks.co.th
2.  จังหวัดพิษณุโลก
286/10  ถ.พิชัยสงคราม  ต.ในเมือง  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก  65000
โทรศัพท  0  5523  5000-4   โทรสาร  0  5523  5006
3.  จังหวัดแพร
2/66-67  ถ.ยันตรกิจโกศล  ต.ในเวียง  อ.เมืองแพร  จ.แพร  54000
โทรศัพท  0  5462  8016-21   โทรสาร  0  5462  8022

สํ านักงานสาขา
บริษัทหลักทรัพย  เกียรตินาคิน  จํ ากัด

ภูมิภาค
4.  จังหวัดขอนแกน
9/2  ถนนประชาสโมสร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000
โทรศัพท  0  4333  7700-10   โทรสาร  0  4333  7721   Email :   khonkaen@kks.co.th
5.  จังหวัดนครราชสีมา
192/1-4  ถ.จอมสุรางคยาตร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครรราสีมา  30000
โทรศัพท  0  4425  8471-4, 0  4427  3159-63   โทรสาร  0  4425  8475   Email :  korat@kks.co.th
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6.  จังหวัดอุบลราชธานี
434  อาคารโรงแรมเนวาดาแกรนด  ถนนชยางกูร  ตํ าบลในเมือง  อํ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี 34000
โทรศัพท  0  4528  0160-4   โทรสาร  0  4531  2843    Email :  ubon@kks.co. th
7.  จังหวัดชลบุรี
7/18  หมูที่ 4  ถ.สุขุมวิท  ต.หวยกะป  อ.เมือง  จ.ชลบุร ี 20130
โทรศัพท  0  3838  4795   โทรสาร  0  3838  4794   Email :  chonburi@kks.co.th
8. ชลบุร ี2  จังหวัดชลบุรี
342  ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสรอย  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุร ี 20000
โทรศัพท 0  3828  8145-50   โทรสาร  0  3828  8556    Email :  chonburi2@kks.co.th
9.  ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
36-38  ถ.ศรีราชานคร 6 ตํ าบลศรีราชา  จ.ชลบุร ี 20110
โทรศัพท  0  3832  8345-50, 0  3832  8351–53   โทรสาร  0  3832  8354   Email : sriracha@kks.co.th
10. จังหวัดระยอง
125/1  ถ.จันทรอุดม (ระยอง-บานคาย)  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง  จ.ระยอง  21000
โทรศัพท  0  3861  7477-85  โทรสาร  0  3861  7490   Email : rayong@kks.co.th
11. จังหวัดสมุทรสาคร
1400/33  ถ.เอกชัย  ต.มหาชัย  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000
โทรศัพท  0  3483  7246-64, 0  3442  7123-5  โทรสาร 0  3442  3565  Email: smutsakorn@kks.co.th
12. จังหวัดสงขลา
200  อาคารจุลดิศพลาซาหาดใหญ  ชั้น 4  หอง 414 – 424  ถ.นิพัทธอุทิศ 3 ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110
โทรศัพท  0  7435  4747-51   โทรสาร  0  7423  9515  Email :  haadyai@kks.co.th
13.จังหวัดยะลา
27/7-9  ถ.พิศาลอุทิศ  ต.สะแตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โทรศัพท  0  7325  5455   โทรสาร  0  7325  5465  Email : yala@kks.co.th

รายการขอมูลตามขอกํ าหนดของ
สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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