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วสิัยทัศน (VISION)

“เปนสถาบันการเงินเฉพาะดานช้ันนํ า  ด ําเนินการดวยความเปนอิสระ  ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี”

พนัธกิจ (MISSION)

1. เปนสถาบันการเงินที่ใหบริการแกกลุมลูกคาเปาหมายในธุรกิจที่มีความชํ านาญ
2. เพิ่มโอกาสและศักยภาพในการทํ าธุรกิจใหแกลูกคา
3. สรางความสัมพันธเชิงพันธมิตรกับคูคา
4. ด ําเนินงานดวยบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน มีการพัฒนาเทคโนโลยี และการสรางสรรคอยางตอเนื่อง
5. มุงพัฒนากระบวนการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง และมีความรับผิดชอบตอสังคม

คานิยมองคกร (VALUE)

หากเปรียบรางกาย เปนองคกร  ทีมงาน ก็คือ หัวใจและสมองของเกียรตินาคินอยางแทจริง
ทุกยางกาวอันมั่นคงขององคกร  ลวนมาจากพื้นฐานคานิยมเดียวกันของชาวเกียรตินาคิน

Discipline - มุงมั่นตอหนาที ่อยางมีวินัย
Integrity - มุงสัตยซื่อ ยึดถือจรรยาบรรณ
Expertise - มุงแสวงหาความรูความชํ านาญ
Team Work - มุงท ํางานเปนทีม
 Entrepreneurship - มุงรับผิดชอบตอการผลักดันธุรกิจ และผลกํ าไรของบริษัทฯ
Dynamic - มุงปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลง
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ขอมลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ

ขอมูลจากงบการเงินรวม จ ํานวนเงิน
หนวย : ลานบาท

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จากปกอนรอยละ (%)

2546 2545 2544 2546 2545
สินทรัพยรวม 42,671 37,851 37,489 13 1
สินทรัพยรวม (บริษัทฯ) 41,142 37,628 36,763 9 2
หนี้สินรวม 29,805 27,913 27,784 7 0
สวนของผูถือหุน 12,866 9,938 9,704 29 2
สวนของผูถือหุน (บริษัทฯ) 12,835 9,903 8,270 30 20
รายไดรวม 6,341 4,245 4,941 49 (14)
คาใชจายรวม 4,271 2,777 3,295 54 (16)
กํ าไรของผูถือหุนสวนนอยในบริษัท
ยอยสุทธิ

(5) (62) (257) (92) (76)

กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,065 1,406 1,389 47 1
ขาดทุนในสวนของผูถือหุน 377 (575) (832) (166) 31

อัตราสวนทางการเงิน 2546 2545 2544

อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (%) 18.11% 14.32% 15.00%
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (%)
(บริษัทฯ)

18.16% 15.47% 18.48%

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%) 5.13% 3.73% 3.80%
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)
(บริษัทฯ)

5.24% 3.78% 3.82%

กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท) 5.74 4.25 4.59
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 34.13 28.36 27.32
เงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2              
ตอสินทรัพยเสี่ยง (%)

32.10% 30.32% 25.04%

เงินปนผลตอหุน (บาท) อยูระหวาง
การพิจารณา

2.00 2.00
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สารจากคณะกรรมการอ ํานวยการ

เรียนทานผูถือหุน

ในป 2546 เศรษฐกิจไทย ไดมีการขยายตัวอยางแข็งแกรง และมีเสถียรภาพ แมวาในชวงตนปจะไดรับผลกระทบ
จากโรค SARS ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวกวารอยละ 6 ซึ่งสูงสุดนับจากเกิดวิกฤตการณทางการเงิน
ในป 2540 อันเปนผลมาจากภาวะการบริโภค และการสงออกที่เติบโตอยางตอเนื่อง  นอกจากนั้นการชํ าระหนี้กองทุน IMF 
กอนกํ าหนด และการที่ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับเครดิตที่สูงขึ้น ชวยทํ าใหเกิดความเช่ือมั่นสรางบรรยากาศที่ดีของการ
คา และการลงทุน  การลงทุนในตลาดหลักทรัพย มีมูลคาซื้อขายเพิ่มขึ้นอยางมาก ระบบการเงินของประเทศอยูในฐานะที่มั่น
คง มีเสถียรภาพ ในขณะที่ภาวะเงินเฟอ และอัตราการวางงาน อยูในระดับตํ่ า จะเปนรากฐานใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโต  
อยางมั่นคงตอไป

ในสวนระบบการเงินของประเทศ มีสภาพคลองในระบบสูง อัตราดอกเบี้ยอยูในระดับตํ่ า อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียร
ภาพ สินเช่ือมีการขยายตัวในอัตรารอยละ 4.8 แมจะสูงกวาปที่ผานมาแตไมมากนัก เนื่องจากภาคเศรษฐกิจหลายสวนที่แมจะ
มีการฟนตัว แตก็ยังคงมีก ําลังการผลิตสวนเกินอยู ระบบการเงินมี NPL ที่ยังสูงอยู การแกปญหาเปนไปอยางลาชา ท ําให
สถาบันการเงินยังคงระมัดระวังการใหสินเช่ือแกภาคธุรกิจทั่วไป โดยเนนการใหสินเช่ือเฉพาะแกภาคอุตสาหกรรมยานยนต  
การบริโภคสวนบุคคล  การจัดหาที่อยูอาศัย ซึ่งเปนภาคที่มีการเติบโตอยางสูงมาอยางตอเนื่อง และไดประโยชนจากภาวะ
อัตราดอกเบี้ยที่ตํ ่า  ระบบการเงินเองมีสภาพคลองสวนเกินอยูมาก อัตราดอกเบี้ยอยูในระดับที่ตํ่ าสุดเปนประวัติการณ สงผล
ใหเงินออมในระบบมีการขยายตัวไมมากนัก เพียงรอยละ 4.4 สงผลดีตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยให มี
ปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยสูงถึงวันละ 28,000 ลานบาท ดัชนีหลักทรัพยปรับตัวขึ้นถึงรอยละ 117 โดยขึ้นจาก 356 จุด เปน 
772 จุด

ในป 2546 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีมากอีกปหนึ่ง โดยสามารถท ํากํ าไรได 2,065 ลานบาท เทียบกับ 1,406 
ลานบาท ในป 2545 เพิ่มขึ้น 659 ลานบาท เทากับรอยละ 47 ในดานสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เทา
กับ 42,671 ลานบาท เทียบกับ 37,851 ลานบาท ในป 2545 เติบโตรอยละ 13 ซึง่เปนผลมากจากการที่บริษัทฯ สามารถขยาย
สินเช่ือใหมไดเปนอยางดี โดยมียอดสินเช่ือรวม 24,304 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10,219 ลานบาท เทากับรอยละ 73 ธุรกิจเงินลงทุน
ในสิทธิเรียกรอง ลดลงจาก 11,792 ลานบาท เหลือ 9,465 ลานบาท เนื่องจากสามารถปรับโครงสรางหนี้ได  ในสวนการตั้ง
ส ํารองหนี้สูญที่มีอยูจํ านวน 3,112 ลานบาท ซึ่งสูงกวาที่ทางการก ําหนด สวนหนึ่งเปนผลมาจากการโอนกลับบัญชีลูกหนี้ที่
บริษัทฯ ตั้งส ํารองหนี้สูญครบแลว ตามประกาศของธปท จํ านวน 1,164 ลานบาท   สวนที่เหลือเปนสวนที่บริษัทฯ ตั้งเพิ่มขึ้น
ในระหวางป  ท ําใหระดับเงินสํ ารองโดยรวมของบริษัทฯสูงกวาเกณฑของธปท.ที่บริษัทฯตองตั้งส ํารองเพียง 1,848 ลานบาท 
สวนที่เหลือ 1,264 ลานบาท เปนสํ ารองพิเศษที่บริษัทฯ ตั้งเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะเพิ่ม
ความระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ในดานเงินกูยืม บริษัทฯ มีเงินกูยืมและเงินรับฝากเทากับ 19,748 ลาน
บาท ลดลง 1,204 ลานบาท จากปกอนหนา  เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการออกหุนกูจํ านวน 3,000 ลานบาททดแทน และจาก
ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ท ําใหบริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินที่ลดลง  ในดานทรัพยสินและหนี้สิน บริษัทฯ ไดพยายามปรับ
ใหเกิดความสมดุลยในดานอายุครบกํ าหนดของเงินฝากและสินเช่ือใหมีสวนตางนอยที่สุด  ท ําใหบริษัทฯ จะไมมีผลกระทบ
มากในกรณีที่เกิดความผันผวนในดานดอกเบี้ยและสภาพคลองในอนาคต   ในธุรกิจหลักทรัพย บริษัทฯ มีรายไดคานายหนา
เพิม่ขึ้น จากป 2545 จํ านวน 247 ลานบาท เปน 518 ลานบาท ในป 2546 เพิ่มขึ้นรอยละ 110  ในดานการบริหารการจัดการ 
บริษัทฯไดจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหเปนการยกระดับ
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ธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯไดจัดใหมีระบบการประเมินความเสี่ยงใหครอบคลุมทุกดาน และกํ าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงใหชัดเจน และรัดกุม

แนวโนมในป 2547 เปนที่คาดวาเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นอยางมาก ตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยมีปจจัยที่สํ าคัญ ได
แก  มาตรการการกระตุนการสงออก  รายไดจากนักทองเที่ยว  ภาวะการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ  ปญหาลูกหนี้
งดรับรูรายไดของระบบ คาดวาจะลดลงไดมาก และกํ าลังการผลิตสวนเกินของภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมลดลง  ท ําใหการ
ลงทุน และความตองการสินเช่ือของภาคเอกชนสูงขึ้น  ดังนั้น ในป 2547 นี้ บริษัทฯ จะยังเนนการขยายสินเช่ือในทุกดาน   
ไดแก สินเช่ือเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพยดานที่อยูอาศัย  สินเช่ือเชาซื้อรถยนต  และสินเช่ือธุรกิจในภาคพาณิชยกรรม  ภาค
อตุสาหกรรม  ภาคการขนสง  และภาคบริการ/ทองเที่ยว  ที่คาดวาจะเติบโตมากในปนี้  ในเดือนมกราคม 2547 นี้  กระทรวง
การคลังไดประกาศใชแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินใหม  โดยมีสาระสํ าคัญที่จะลดประเภทของสถาบันการเงินใหเหลือ
เพียง 2 ประเภท คือ ธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ  และธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย กํ าหนดใหกลุมธุรกิจแตละกลุมมีสถาบัน
การเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนไดเพียง 1 แหง  โดยกํ าหนดใหบริษัทเงินทุนที่มีความพรอมสามารถปรับฐานะใหเปน
ธนาคารพาณิชยอยางใดอยางหนึ่ง  โดยถาจะยกระดับเปนธนาคารพาณิชยอยางเต็มรูปแบบจะตองควบรวมกับสถาบันการ
เงินอยางนอย 1 แหง  ซึ่งบริษัทฯ เองมีคุณสมบัติตามที่ทางการก ําหนดทุกประการ และบริษัทฯ ไดถือหุนรอยละ 99.99 ใน
บริษัทเงินทุน รัตนทุน จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งพรอมที่จะควบรวม เพื่อยกระดับเปนธนาคารพาณิชยอยางเต็มรูปแบบตามเกณฑ
ของทางราชการตอไป  นอกจากนั้น คาดวา ทางการจะออก พ.ร.บ.ประกันเงินฝาก  ซึ่งคาดวา จะกํ าหนดใชในปนี้ (จะสงผล
ใหการคํ้ าประกันเงินฝากแกผูฝากเงินมีการจํ ากัดวงเงินลดลงเหลือไมเกิน 1 ลานบาท เทียบกับปจจุบันที่ไมมีการจํ ากัดวงเงิน 
โดยการลดวงเงินคํ้ าประกันจะทยอยลดลงในชวง 3-4 ป ขางหนา)  ซึ่งบริษัทฯ ไดเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไว
แลวดวยการขยายฐานลูกคาเงินฝาก และจัดใหมีการจัดอันอับเครดิตของบริษัทฯ  ซึ่งไดรับการจัดอันดับใหสูงขึ้นมาตลอด    
ประกอบกับ ปจจุบันบริษัทฯ มีเงินกองทุนถึง 12,835 ลานบาท มีอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 32.10 ถือ
วาเปนระดับเงินกองทุนที่แข็งแกรงมาก  สูงกวาเกณฑของทางการที่ก ําหนดไวเพียงรอยละ 8.5 เมื่อมีการยกระดับเปน
ธนาคารพาณิชยในอนาคตอันใกล และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เอื้ออํ านวย  บริษัทฯ เช่ือมั่นวาจะสามารถมีโอกาสใน
การขยายธุรกิจไดอยางเต็มที่  แมในภาวะการแขงขันดานธุรกิจเชาซื้อที่คาดวาจะสูงขึ้นเพราะธนาคารพาณิชยสามารถเขามา
แขงขันท ําธุรกิจนี้ได  แตเนื่องจากตลาดเชาซื้อมีขนาดใหญ บริษัทฯ เองมีประสบการณในธุรกิจนี้มานาน จึงคาดวาบริษัทฯ 
จะไมไดรับผลกระทบในการประกอบธุรกิจอยางมีนัยสํ าคัญใดๆ

ทายนี้ ในฐานะของคณะกรรมการ ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  ขอขอบคุณทานผูถือหุนและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทุกทานที่ใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา

คณะกรรมการอํ านวยการ
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รายงานการกํ ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ทานผูถือหุน

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที ่ 10/45 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2545 โดยมีวาระการดํ ารงต ําแหนง 3 ป ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก ําหนด มีการปฏิบัติงานตามกฎบัตร 
(Charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ระบุขอบเขตอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการไวชัดเจน เพื่อใหเกิดกระบวนการ
กํ ากับดูแลที่ด ี (Good Corporate Governance) เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คณะ
กรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอิสระจํ านวน 3 ทาน และมีผูอํ านวยการฝายอาวุโส สํ านักตรวจสอบภายใน ท ํา
หนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดใหมีการประชุมอยางนอยไตรมาสละครั้ง หรือมากกวาเมื่อมีความจ ําเปน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ความรับผิดชอบที่ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกระบวนการจัด
ท ํา และการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินใหเปนไปอยางถูกตองครบถวน เช่ือถือได เสนอรายช่ือผูสอบบัญชีแกคณะ
กรรมการบริษัทฯ รวมถึงคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจํ าป เพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนประจํ าป ดูแลการ
ปฏิบัติตามขอก ําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปน
ไปตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ดูแลใหคํ าแนะนํ า และ
ขอสังเกตในการปฏิบัติงานของสํ านักตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบประ
จ ําปของส ํานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานทางการเงินประจํ าป 2546 โดยมีการประชุมหารือกับผูตรวจสอบภาย
ใน ผูสอบบัญชี และผูบริหาร พิจารณาผลการตรวจสอบ และการสอบทานระบบการควบคุมภายในของสํ านักตรวจสอบภาย
ใน พิจารณาการปฏิบัติตามประกาศ ค ําสั่ง ระเบียบของทางราชการ  โดยในป 2546 ที่ผานมาไดใหความส ําคัญกับการสอบ
ทานสินเช่ือ การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของทางราชการ การสอบทานขอมูลและระบบงานคอมพิวเตอร รวมถึงการ
วางกรอบและสนับสนุนใหหนวยงานมีการกํ ากับดูแลตนเอง  ซึ่งในป 2546 ที่ผานมา การด ําเนินงานของบริษัทฯ เปนไป
อยางเหมาะสม ไมพบสิ่งใดที่มีการปฏิบัติที่ไมเปนปกต ิ หรือจะตองแกไขอยางมีสาระสํ าคัญ นอกจากนั้นคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดจัดทํ ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนรายไตรมาส มีการเปดเผยรายงาน
การกับดูแลในรายงานประจํ าปของบริษัทฯ

นายธานินทร   จิระสุนทร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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1.  ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ

1.1 บริษัทฯ  / บุคคลอางอิงอื่นๆ
ช่ือบริษัท บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ เงินทุน โดยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลังครบทุกประเภท
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 172
สถานที่ตั้ง 500 อาคารอัมรินทรทาวเออร ช้ัน 12 ถนนเพลินจิต

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2680-3333   โทรสาร 0-2680-3000, 0-2256-9933
www.kiatnakin.co.th

หุนที่จํ าหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ประเภทหุนสามัญจํ านวน 376,077,652 หุน
(ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2546)

นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ประเทศไทย) จํ ากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ช้ัน 4, 6-7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1259
Call Center  0-2229-2888

ผูสอบบัญชี นายสุชาต ิ เหลืองสุรสวัสดิ์
บรษิทั ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํ ากัด
ช้ัน 15  อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร  
179/74 - 80  ถนนสาทรใต  กรุงเทพฯ 10120   
โทร. 0-2286-9999      โทรสาร 0-2286-5050

ที่ปรึกษากฎหมาย ไมมี
ที่ปรึกษา/ผูจัดการ
ภายใตสัญญาการจัดการ

ไมมี
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1.2 นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป  (ขอมูล ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2546)

ชื่อนิติบุคคล / สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ รอยละการ
ถือหุน

หุนสามัญที่
จํ าหนายได
แลวทั้งหมด

(หุน)
1. บริษัท เชียงใหมยานยนต  1993 จํ ากัด

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

จํ าหนาย
รถยนต

10 6,500

2. บริษัท  บีทีเอ็มลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํ ากัด                                     
54 อาคารหะรินธรช้ัน 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม   
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2266-3060 โทรสาร 0-2266-3067

ใหเชาซื้อ 10 600,000

3. บริษัท  อรรถกร จํ ากัด
ช้ัน 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

4. บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินจํ ากัด
500 อาคารอัมรินทรทาวเออร ช้ัน 7  ถนนเพลินจิต
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท  0-2680-2222 โทรสาร  0-2256-9787

ธุรกิจ
หลักทรัพย

99.99 65,000,000

5. บริษัทเงินทุน รัตนทุน จํ ากัด (มหาชน)                                           
971, 972  อาคารเพรสิเดนท ทาวเวอร ช้ัน 10  (หอง123)
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท  0-2652-1166 โทรสาร  0-2652-1177

ธุรกิจเงินทุน 99.99 50,000,000

6. กองทุนเปดเกียรตินาคิน ตราสารหนี้
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ทิสโก จํ ากัด
48/16-17  อาคาร ทสิโกทาวเวอร ช้ัน 9 ถนนสาทรเหนือ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท  0-2633-7341-2 โทรสาร 0-2633-7300

หนวยลงทุน 10.33 7,221,224

7. กองทุนรวมเอเชีย รีคอฟเวอรี่ 1
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํ ากัด
252/38-41 อาคารสํ านักงานเมืองไทยภัทร 1 ช้ัน 31
ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท 0-2693-2300 โทรสาร 0-2693-2320

หนวยลงทุน 99.95 125,947,412
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ชื่อนิติบุคคล / สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ รอยละการ
ถือหุน

หุนสามัญที่
จํ าหนายได
แลวทั้งหมด

(หุน)
8. กองทุนรวมเอเชีย รีคอฟเวอรี่ 2

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํ ากัด
252/38-41 อาคารสํ านักงานเมืองไทยภัทร 1 ช้ัน 31
ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท 0-2693-2300 โทรสาร  0-2693-2320

หนวยลงทุน 99.59 187,239,308

9. กองทุนรวมเอเชีย รีคอฟเวอรี่ 3
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํ ากัด
252/38-41 อาคารสํ านักงานเมืองไทยภัทร 1 ช้ัน 31
ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท 0-2693-2300 โทรสาร  0-2693-2320

หนวยลงทุน 99.97 190,832,895

10. กองทุนรวมไทยรีสตัคเจอริ่ง
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํ ากัด
989 อาคารสยามทาวเวอร ช้ัน 24 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท  0-2659-8888 โทรสาร  0-2659-8860-1

หนวยลงทุน 98.91 78,698,484

11. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่พรอพเพอรตี้ 1
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํ ากัด
989 อาคารสยามทาวเวอร ช้ัน 24   ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท  0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1

หนวยลงทุน 99.50 34,102,781

12. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่พรอพเพอรตี้ 3
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํ ากัด
989 อาคารสยามทาวเวอร ช้ัน 24   ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท  0-2659-8888 โทรสาร  0-2659-8860-1

หนวยลงทุน 98.77 93,340,500
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 สาระสํ าคัญของลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน) มีบริษัทยอย 2 บริษัท ประกอบดวย
- บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํ ากัด ประกอบธุรกิจหลักทรัพย

และมีบริษัทรวมทุน 1 บริษัท คือ บริษัท เดวอนไชร เกียรตินาคิน จํ ากัด ประกอบธุรกิจดานวาณิชธนกิจ
- บริษัทเงินทุน รัตนทุน จํ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเงินทุน

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ  สามารถแบงตามประเภทธุรกิจออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
(1) ธุรกิจเงินทุน ประกอบดวย บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุน รัตนทุน จ ํากัด 

(มหาชน)
(2) ธุรกิจหลักทรัพย ประกอบดวย บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํ ากัด และบริษัท เดวอนไชร เกียรตินาคิน  

จํ ากัด
(3) ธรุกิจการลงทุนในหนวยลงทุน ประกอบดวย การลงทุนในกองทุนจํ านวน 6 กองทุน ไดแก กองทุนรวมเอเชีย

รคีอฟเวอรี่ 1, กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2, กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3, กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง, 
กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่พรอพเพอรตี้ 1  และ กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่พรอพเพอรตี้ 3

2.2 โครงสรางรายได
บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน) มีโครงสรางรายไดตามกลุมธุรกิจและโครงสรางการถือหุนในบริษัท
ยอย บริษัทรวม ดังนี้

สัดสวนรายไดของบริษัทฯ
(หนวย: ลานบาท)

2546 2545 2544
ผลิตภัณฑบริการ ดํ าเนินการโดย

% ถือ
หุนของ
บริษัท รายได % รายได % รายได %

บริการดานเงินทุน บมจ.เงินทุนเกียรตินาคิน ,
บมจ.เงินทุนรัตนทุน

3,888 61 2,637 62 2,032 41

บริการดานหลัก
ทรัพย

บริษัทหลักทรัพย
เกียรตินาคิน

99.99 682 11 304 7 189 4

การลงทุน กองทุนรวม * NA 1,771 28 1,304 31 2,720 55
รวม 6,341 100 4,245 100 4,941 100

หมายเหตุ * ประกอบดวย กองทุนจ ํานวน 6 กองทุน ตามที่ปรากฏในขอ 1.2 เร่ือง นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป   
   (ล ําดับที ่ 7 - 12)
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2.3 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญในปที่ผานมา ในรอบป 2546 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส ําคัญ ดังนี้
- ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหเปดสํ านักงานอํ านวยสินเช่ือใหม 5 แหง รวมเปน 15 แหง
- สามารถประมูลสิทธิเรียกรองตามสัญญาจากกรมบังคับคด ีจํ านวน 5,540 ลานบาท
- ไดรับการประเมินจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใหเปน 1 ใน 50 บริษัทที่มีการก ํากับดูแลกิจการที่ดี
- แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา และกํ าหนดคาตอบแทน
- แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ทุนชํ าระแลวเพิ่มขึ้น 269 ลานบาท จากการใชสิทธิของผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

2.4 ภาวะการแขงขัน แนวโนมอุตสาหกรรม และสภาพการแขงขันในอนาคต
ธุรกิจเงินทุน

ผูประกอบการบริษัทเงินทุน มีอยูทั้งสิ้น 18 แหง สิ้นป 2546 มีสินทรัพยรวมกันมากกวา 300,000 ลานบาท มีเงิน
ฝาก และสินเช่ือมากกวา 200,000 ลานบาท สินทรัพยรวมของบริษัทเงินทุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 4 เมื่อเทียบกับระบบ
ธนาคารพาณิชย ผูประกอบการธุรกิจเงินทุนทีม่ีอยูนั้นมีจํ านวน 8 แหงที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งมีสิน
ทรัพยคงคาง มากกวารอยละ 80 ของบริษัทเงินทุนทั้งหมด โดยบริษัทเงินทุนที่เหลือเปนบริษัทขนาดเล็ก

สภาพการแขงขัน / กลยุทธการแขงขัน แมวาจํ านวนผูประกอบการจะลดลงจากชวงกอนวิกฤติทางการเงิน ในป 
2539 ที่เคยมีบริษัทเงินทุนอยูถึง 91 แหง มีสินทรัพยรวมกันถึง 1,768 พันลานบาท มีเงินฝาก และสินเช่ือ เทากับ 1,440 และ 
1,368 พันลานบาทตามลํ าดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 32 เมื่อเทียบกับระบบธนาคารพาณิชย  การแขงขันในการประกอบ
ธุรกิจเงินทุนกลับรุนแรงขึ้น จากผูประกอบการรายใหมขนาดใหญจากตางประเทศ ประเภท Non-Bank ซึ่งมีขอไดเปรียบ
ดานเทคโนโลยี และเงินทุนที่แข็งแกรงกวา

กลยุทธการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทเงินทุน ขณะที่เนนการดํ าเนินธุรกิจที่ตนเองมีความเช่ียวชาญ ใหผลตอบแทนที่
สูงสอดคลองกับความเสี่ยง นํ าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช เพื่อเปนการลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทํ างาน การใหสิน
เช่ือสวนใหญยังคงเปนการใหสินเช่ือที่เนนการบริโภค หากพิจารณาจากโครงสรางการใหสินเช่ือของระบบบริษัทเงินทุน จะ
พบวา สดัสวนสินเช่ือคงคางประเภทการบริโภคสวนบุคคลนั้นมีสัดสวนสูงขึ้นจากรอยละ 26 ในชวงกอนวิกฤติ เพิ่มขึ้นมาก
กวารอยละ 60 ในไตรมาสที่สาม ป 2546  ซึ่งสินเช่ือในประเภทนี้สวนใหญเปนการมุงเนนขยายสินเช่ือเชาซื้อที่ไดรับผล
กระทบเล็กนอยจากภาวะเศรษฐกิจ และมีภาวะที่ดีขึ้นตามยอดการจ ําหนายรถยนต ที่ยังเปนสิ่งจํ าเปนในการเดินทางของ
ประชาชน  โดยสินเช่ือเชาซื้อของระบบเงินทุนขยายตัวอยางตอเนื่องจาก 45,922 ลานบาท ในป 2544 เพิ่มขึ้นเปน 79,328
ลานบาท ในป 2545 และเพิ่มขึ้นเปน 120,258 ลานบาท ในไตรมาสที่สาม ป 2546  ตามล ําดับ

แนวโนมอนาคตอันใกล สถาบันการเงินทั้งหมดจะตองมีการปรับตัวอยางมาก จากแผนแมบทการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะนํ ามาใชในป 2547 นี้  โดยสาระสํ าคัญของแผนแมบทม ี2 ประเด็นหลัก คือ

1. การพัฒนาการท ําธุรกิจของสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินจะสามารถดํ าเนินธุรกิจใดไดนั้นจะขึ้นอยูกับ
ความพรอมของตัวสถาบันการเงินนั้น และจะมีการลดความหลากหลายของประเภทสถาบันการเงินลงให
เหลือเพียงธนาคารพาณิชยอยางเดียว ที่จะแบงตามขนาดหรือขอบเขตการท ําธุรกิจ

2. การพัฒนาการใหบริการในภาคที่ยังไมไดรับบริการ หรือไดรับบริการไมดีพอ โดยเฉพาะภาคประชาชนที่อยู
หางไกลในชนบท และผูมีรายไดตํ่ าใหมีโอกาสเขาถึงบริการทางการเงินมากขึ้น รวมถึงธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
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ธุรกิจหลักทรัพย
ปจจุบันมีบริษัทหลักทรัพยที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอยูทั้งสิ้น 39 บริษัท ใน

จ ํานวนนั้นเปนบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย 37 บริษัท ในปที่ผานมาภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยมีภาวะที่ดีขึ้น 
พจิารณาจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 2,047 พันลานบาท ในป 2545 เพิ่มเปน 4,670 พันลานบาท ใน
ป 2546 หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 128

ในรอบปที่ผานมา ภาวะการแขงขันในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยยังคงเขมขน เนื่องจากผูประกอบการที่เพิ่มขึ้น 
การจัดตั้งกองทุนรวมที่ลงทุนในหุนเพิ่มขึ้นนาจะทํ าใหธุรกิจหลักทรัพยขยายตัว รวมถึงผูประกอบการประเภทกองทุนรวมที่
ออกมาระดมเงินจากประชาชนเพื่อจัดตั้งกองทุน  เนื่องจากสภาพคลองทางการเงินของระบบที่ยังมีอยูสูงทํ าใหอัตราดอกเบี้ย
ยังอยูในระดับตํ่ า ท ําใหการลงทุนในตลาดหลักทรัพยยังเปนที่นาสนใจของนักลงทุน ประกอบกับทางการมีการสงเสริมการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้น ดวยการใหความรูแกนักลงทุนผานสื่อตางๆ การจัดนิทรรศการใหความรู ซึ่งไดรับความ
สนใจจากนักลงทุนและผูประกอบการเปนอยางดี  ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยโดยรวมในป 2546 จึงมีปริมาณสูงขึ้นจากป 
2545 นอกจากนี้ในรอบปที่ผานมาทางการไดจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อเขาซื้อหุนของรัฐวิสาหกิจ ท ําใหสรางความนาสนใจลง
ทุนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้น

3.  ปจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงหลักจากการดํ าเนินธุรกิจทางการเงินของบริษัทฯ  ประกอบดวย

ความเสี่ยงดานกลยุทธ
บริษัทฯ มุงเนนดํ าเนินธุรกิจทางดานการใหสินเช่ือเพื่อเชาซื้อรถยนต  สินเช่ืออสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนธุรกิจที่อาจได

รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอก  บริษัทฯ จึงไดมีการประเมินปจจัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อกํ าหนด
เปาหมายทางธุรกิจใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ มีการประเมินแผนงานทุกไตร
มาส เพื่อปรับทิศทางและรักษาขีดความสามารถในการบริการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนความส ําคัญในการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อใหเกิดความชํ านาญในแตละธุรกิจ พรอมๆ กับการใหความส ําคัญตอการรักษาระดับความเพียงพอของ
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงไมใหตํ่ ากวาระดับเฉลี่ยของสถาบันการเงินโดยรวม เพื่อสรางความมั่นใจแกผูถือหุนและผูลง
ทุน โดย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2546 บริษัทฯ ด ํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่ระดับรอยละ 32.10

ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
รายไดหลักของบริษัทฯ มาจากรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืม และจากการใหเชาซื้อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯ 

มีเงินใหกูยืมดานธุรกิจเงินทุนรวม 22,926 ลานบาท และมีลูกหนี้ที่งดรับรูรายไดจํ านวน 3,115 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
13.5 ของเงินใหสินเช่ือรวม บริษัทฯไดใหความส ําคัญในการบริหารความเสี่ยงในดานสินเช่ือ โดยการตั้งส ํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญครบเต็มจํ านวนตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดกํ าหนดไวแลวจํ านวน 1,848 ลานบาท บริษัทฯ ยงัไดพิจารณา
ตัง้ส ํารองเพิ่มขึ้นพิเศษอีกจํ านวน 1,264  ลานบาท รวมเปน 3,112 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 99.9 ของลูกหนี้ที่งดรับรูราย
ได และเทากับรอยละ 168 ของส ํารองที่ทางการก ําหนด
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ดวยผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในตลาด และเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย การ

พิจารณาเงินใหกูยืมซึ่งเปนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดหลักของบริษัทฯโดยสวนใหญจึงเปนลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
โดย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2546 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวรอยละ 53 ของเงินใหสินเช่ือทั้งหมด ซึ่งสอด
คลองกับแหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ เมื่อนํ ามาค ํานวณหาผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยแลว ถาอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยน
แปลงรอยละ 1 แลวดอกเบี้ยรับสุทธิของบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณรอยละ  2 ซึ่งตํ ่ากวาเกณฑ
ที่บริษัทฯ ตั้งไวรอยละ 10 มาก

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนระยะยาวเพื่อใหเกิดความสมดุลยกับการลงทุนหรือเงินใหกูระยะยาว  

โดยบริษัทฯ มีแหลงเงินทุนประเภทเงินกูยืมและเงินรับฝาก รวมทั้งหุน ที่มีระยะเวลาครบกํ าหนดคงเหลือมากกวา 1 ป 
ประมาณรอยละ 60  และไดตระหนักถึงความเสี่ยงในการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากลูกคารายใหญ จึงไดมีนโยบายขยายฐานลูก
คาเพื่อลดการกระจุกตัว โดยบริษัทฯ มีจํ านวนผูฝากเงินในป 2546 จ ํานวน 4,767 บัญชี และลดความเสี่ยงดวยการด ํารงสภาพ
คลองไมตํ ่ากวารอยละ 8 ของเงินกูยืมสูงกวาที่กฎหมายก ําหนดไวรอยละ 6 โดย ณ สิ้นป 2546 บริษัทฯ มีสินทรัพยสภาพ
คลองประมาณรอยละ 9.75

ในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย และดานสภาพคลอง บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สินที่คอยกํ ากับดูแลและบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใหมีผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ
ในระดับที่ยอมรับได ดานสภาพคลองบริษัทฯ ไดก ําหนดระดับการพึ่งพาเงินทุนจากแหลงตางๆ ทั้งในดานลักษณะของตรา
สาร การกระจายของผูลงทุนในตราสาร รวมทั้งระยะเวลาครบกํ าหนดใหสอดคลองกับเงินลงทุนและเงินใหสินเช่ือของ
บริษัทฯ  มีการศึกษาระบบเตือนภัยลวงหนา จัดเตรียมแผนการจัดหาสภาพคลองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดวิกฤต  ทั้ง
นี้ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทีมบริหารความเสี่ยงคอยสอบทานอีกช้ันหนึ่ง

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความส ําคัญของความเสี่ยงดานปฏิบัติการ อันเกิดจากความผิดพลาด หรือความไมเพียงพอ

ของกระบวนการปฏิบัติงาน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณภายนอก ซึ่งอาจสงผลใหการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ไม
บรรลุตามวัตถุประสงค  หรืออาจสงผลกระทบตอรายได และเงินกองทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ค ํานึงถึงผลเสียหายของ
ความเสี่ยง ทั้งในสวนที่เปนตัวเงิน และที่ไมเปนตัวเงิน เชน ช่ือเสียง หรือความมั่นคงของบริษัทฯ ควบคูไปดวย

ปจจุบันสายบริหารความเสี่ยงอยูระหวางพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยใหผูปฏิบัติงาน
ทกุระดับที่เปนเจาของความเสี่ยง มีสวนรวมในการวิเคราะห ประเมิน ติดตาม และรายงานความเสี่ยง  เพื่อสรางความมั่นใจ
วา ไดมีการจัดการที่รวดเร็ว เหมาะสม สามารถวัดผลได  ทั้งนี้มีฝายตรวจสอบภายใน เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อ
ความครบถวน ถูกตอง โปรงใส และควบคุมความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใหอยูในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได 
และสอดคลองกับกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ
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4.  โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 ล ําดับ
บริษัทฯ ไมมีผูถือหุนใหญ และกลุมผูถือหุนตามความหมายของส ํานักงาน กลต.

4.1 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับ  (ณ วันปดสมุดทะเบียน วันที่ 28 มีนาคม 2546)

ชื่อ จ ํานวนหุน % ของจ ํานวนหุนทั้งหมด
นางพนิดา   เทพกาญจนา 26,701,748 7.60
นางสาวฐติินันท   วัธนเวคิน 17,605,800 5.01
บริษัท นํ้ าตาลตะวันออก จํ ากัด 17,300,000 4.92
นางจรรยสมร  วัธนเวคิน 14,973,520 4.26
Hsbc (Singapore) Nominees  Pte Ltd 13,578,400 3.86
นางวรรณสมร  วรรณเมธี 11,781,953 3.35
N.C.B. Trust Limited-General UK Resident-Treaty A/C
Client

8,743,000 2.49

Royal Trust Corporation Of Canada 6,485,200 1.84
State Street Bank And Trust Company 5,439,298 1.55
นายสุพล  วัธนเวคิน 5,373,216 1.53

หมายเหต ุ ขอมูลจากรายงานผูถือหุนรายใหญ 20 อันดับแรก จาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด

คณะกรรมการอํ านวยการ

สํ านักกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา
และกํ าหนดคาตอบแทน

ส ํานักตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง

บริหารกลาง บริหารการเงินและ
เงินฝาก

สินเช่ือธุรกิจ สินเช่ือ
อสังหาริมทรัพย

สินเช่ืออุปโภค/
บริโภค

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
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4.2 การจัดการ

1) โครงสรางการจัดการ
โครงสรางกรรมการบริษัท  ประกอบดวย คณะกรรมการจํ านวนทั้งสิ้น 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการอํ านวยการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
กํ าหนดคาตอบแทน ซึ่งรายละเอียดของคณะกรรมการแตละชุด มีดังนี้

q คณะกรรมการอ ํานวยการ มีขอบเขตอ ํานาจหนาที่ คือ
• ด ําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย  วัตถุประสงค  ขอบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
• มอี ํานาจกระทํ าการใดๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณฑสนธิ
• สามารถมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือคณะบุคคลปฎิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได
• กํ าหนดกรอบนโยบาย เปาหมาย และแผนงานตางๆ รวมถึงการก ํากับและควบคุมดูแลการบริหารงานของ

บริษัท
• ปฏิบัติตามแนวทางบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายที่เกี่ยว

ของตางๆ ไดแก เรื่องความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดย
สมํ ่าเสมอ เปนตน

• กํ าหนดกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัทฯ   
• จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอํ านวยการของบริษัทฯ อยางนอย 3 เดือนครั้ง

โดยคณะกรรมการอํ านวยการ ประกอบดวย กรรมการจํ านวนทั้งสิ้น 10 ทาน และเลขานุการคณะกรรมการอํ านวย
การจํ านวน 1 ทาน ดังนี้
นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ
นายวิเชียร เจียกเจิม รองประธานกรรมการ
นายธานินทร จิระสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพิชัย ดัชณาภิรมย กรรมการตรวจสอบ
นายสมบูรณ ชัยเดชสุริยะ กรรมการตรวจสอบ
นายเชษฐ ภัทรากรกุล กรรมการผูจัดการ  สนิเช่ืออุปโภค/บริโภค
นางสาวฐิตินันท วัธนเวคิน กรรมการผูจัดการ  บริหารการเงินและเงินฝาก
นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล กรรมการผูจัดการ  สินเช่ืออสังหาริมทรัพย
นายประวิทย วรุตบางกูร กรรมการผูจัดการ  บริหารกลาง
นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการผูจัดการ  สนิเช่ือธุรกิจ
นางสาวมยุรี พวงกนก เลขานุการ

q คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการอํ านวยการ เพื่อเปนองคกรอิสระใหการ
สนับสนุน และปฏิบัติงานในนามของคณะกรรมการอํ านวยการ เพื่อสอบทานขอมูลทางการเงินที่เสนอแกผูถือหุน 
และผูที่เกี่ยวของอื่น คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท อํ านาจ และหนาที่ในการปฏิบัติงานดังนี้
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• สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเพียงพอ
• สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
• สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจเงิน

ทุน  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
• พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
• พจิารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน ใหมีความถูกตอง และครบถวน
• จดัทํ ารายงานการกํ ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าปของบริษัท

ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• พจิารณา คัดเลือก โยกยาย โอน หรือเลิกจาง เจาหนาที่ในสํ านักตรวจสอบภายใน
• จัดทํ ารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการอํ านวยการ
• ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกรอบนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

นอกจากนั้นคณะกรรมการคณะนี้ ยังมอี ํานาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผูที่เกี่ยวของ และเรื่องที่เกี่ยวของ มี
อ ํานาจในการวาจาง หรอืนํ าเอาผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบ และสอบสวนไดตามทีพ่ิจารณาวาเหมาะสม มี
การประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมีการปฎิบัติงานเปนไปตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบตองประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง หรือมากกวาเมื่อมีความจ ําเปน และอาจเชิญฝายจัดการ 
หรือผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นคณะกรรมการคณะนี้ยังปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
คณะกรรมการอํ านวยการมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํ านวนทั้งสิ้น 3 ทาน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
จ ํานวน 1 ทาน ดังนี้

นายธานินทร จิระสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ
นายพิชัย ดัชณาภิรมย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นายสมบูรณ ชัยเดชสุริยะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นายเกรียงศักดิ์ ศุกรคณาภรณ เลขานุการ

q คณะกรรมการบริหาร มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงาน คัดเลือกผูบริหารระดับสูง กํ าหนด
ระเบียบการ และการบริหาร เพื่อใหการดํ าเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการอํ านวยการ  
ตลอดจนมีอํ านาจหนาที่ ดังตอไปนี้
• แตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง หรือหลายคณะ จากบุคคลตามจํ านวนที่เห็นสมควรเพื่อปฏิบัติหนาที่โดย

ทัว่ไป หรือเฉพาะกิจการอันใดอันหนึ่งหรือระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  เพื่อประโยชนของบริษัทฯ
• พิจารณาอนุมัติแผนงานธุรกิจ  และงบประมาณ
• พจิารณาอนุมัติการแตงตั้งถอดถอน เลื่อนช้ันของเจาหนาที่บริหาร ตั้งแตผูอ ํานวยการฝายถึงผูอํ านวยการฝาย

อาวุโส
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• พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑเพื่อการดํ าเนินงานและบริหารกิจการของสายธุรกิจ
• พจิารณา และนํ าเสนอเรื่องตางๆ เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการอํ านวยการ เชน ระเบียบการปฏิบัติงานของ

แตละสายธุรกิจ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงาน การพจิารณาการเสนอแตงตั้งผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัด
การ และรองกรรมการผูจัดการ  กํ าหนดกรอบและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

• จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอยางนอยเดือนละครั้ง

คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย
นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ
นายเชษฐ ภัทรากรกุล กรรมการผูจัดการ  สนิเช่ืออุปโภค/บริโภค
นางสาวฐิตินันท วัธนเวคิน กรรมการผูจัดการ  บริหารการเงินและเงินฝาก
นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล กรรมการผูจัดการ  สินเช่ืออสังหาริมทรัพย
นายประวิทย วรุตบางกูร กรรมการผูจัดการ  บริหารกลาง
นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการผูจัดการ  สนิเช่ือธุรกิจ
นายธนวัฒน เนียมทรัพย รองกรรมการผูจัดการ สายสินเช่ืออุปโภค/บริโภค
นางสินีนาถ เดชะคุปต รองกรรมการผูจัดการ สายบริหารความเสี่ยง
นางสาวมยุรี พวงกนก เลขานุการ

q คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองคประกอบคณะกรรมการ  และขอบเขตอํ านาจหนาที่  ดังนี้
• กํ าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่ส ําคัญ คือ 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ

• วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  ใหสามารถประเมิน ติดตามผล และ
กํ ากับดูแลปริมาณความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม

• ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ 
และการปฏิบัติตามนโยบายที่กํ าหนด

• รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการอ ํานวยการอยางสมํ่ าเสมอ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงแกไขใหสอด
คลองกับนโยบายและหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงที่ก ําหนด และแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ทราบ

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอยางนอย 3 เดือน/ครั้ง องคประชุมประกอบดวยกรรมการไม
นอยกวาครึ่งหนึ่งของจ ํานวนกรรมการทั้งหมด และมติประชุมใชเสียงขางมากของกรรมการที่เขาประชุม และ
ประกอบดวยกรรมการและเลขานุการจํ านวน 5 ทาน ดังนี้
นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ
นางสาวฐิตินันท วัธนเวคิน กรรมการ
นายประวิทย วรุตบางกูร กรรมการ
นางสินีนาถ เดชะคุปต กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์ ศุกรคณาภรณ กรรมการและเลขานุการ
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q คณะกรรมการสรรหาและก ําหนดคาตอบแทน มีองคประกอบคณะกรรมการ  และขอบเขตอํ านาจหนาที่  ดังนี้

• คณะกรรมการสรรหา
§ ก ําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับผูชวย

กรรมการผูจัดการเปนตนไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
§ คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ํารงต ําแหนงตางๆ ดังตอไปนี ้เพื่อเสนอตอคณะ

กรรมการบริษัทฯ
- กรรมการบริษัทฯ
- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอ ํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบโดย

ตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการเปนตนไป

§ ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาด และองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงการปรับเปลี่ยน
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค ํานึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการของบริษัทฯ 
ที่ตองประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ อยางเหมาะสม

§ เปดเผยนโยบายการสรรหา และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจํ  าปของบริษัทฯ

• คณะกรรมการก ําหนดคาตอบแทน
§ กํ าหนดนโยบายการจายคาตอบแทน และผลประโยชนอื่นที่ใหแกกรรมการ และผูบริหารระดับสูงตั้งแต

ผูชวยกรรมการผูจัดการเปนตนไป ที่เปนไปตามหลักเกณฑที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
แลว อยางโปรงใส และชัดเจน

§ ดูแลใหกรรมการ และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการเปนตนไป ไดรับผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหนาที ่และความรับผิดชอบ

§ กํ าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูบริหารระดับสูง  ตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการ
เปนตนไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจํ าป โดยค ํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่
เกี่ยวของ รวมถึงความส ําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาใน
การประเมินผล

§ เปดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกํ าหนดคาตอบแทน และเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ รวมถึงการจัด
ท ํารายงานการกํ าหนดคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมายการดํ าเนินงาน และความเห็นของ
คณะอนุกรรมการกํ าหนดคาตอบแทน ไวในรายงานประจํ าปดวย

โดยคณะกรรมการสรรหา และกํ าหนดคาตอบแทน มกีารประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง องคประชุม ประกอบดวย
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุม ใชเสียงขางมากของกรรมการที่เขาประชุม และ
มีองคประกอบคณะกรรมการ ประกอบดวย กรรมการจํ านวน 3 ทาน ดังนี้

นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ
นายวิเชียร เจียกเจิม กรรมการ
นายธานินทร จิระสุนทร กรรมการอิสระ
นายพรชัย แสงอรุณ เลขานุการ
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ขอมูลกรรมการบริษัทฯ  ผูบริหาร  และผูมีอ ํานาจควบคุมของบริษัทฯ  (ประวัติการศึกษาและอบรม)

รายนามกรรมการและผูบริหาร  บริษัทเงินทุน  เกียรตินาคิน  จํ ากัด  (มหาชน)
1. นายสุพล  วัธนเวคิน *
ตํ าแหนง ประธานกรรมการบริษัท  และประธานกรรมการบริหาร
การศึกษาสูงสุด Master of  Management

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม ประกาศนียบัตร หลักสูตร Chairman 2000

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณการท ํางาน 2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)

2. นายวิเชียร  เจียกเจิม **
ตํ าแหนง รองประธานกรรมการบริษัท
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, Indiana University, USA.
ประวัติการอบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 12/2001)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณการท ํางาน ต.ค. 2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จ ํากัด

ต.ค. 2545 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ
2529 - ต.ค. 2545  กรรมการผูจัดการ  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)
2543 - ต.ค. 2545  ประธานสมาคมบริษัทเงินทุน

3. นายธานินทร  จิระสุนทร
ตํ าแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี นิติศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง
ประวัติการอบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 10/2001)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณการท ํางาน 2541 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)
2536 - 2541  กรรมการผูจัดการ สํ านักงานกฎหมาย ศาสตราจารยก ําธร  พันธุลาภ

4. นายพิชัย  ดัชณาภิรมย
ตํ าแหนง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  การบัญช ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณการท ํางาน 2537 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)
2531 - ปจจุบัน  กรรมการ และกรรมการจัดการ บริษัท  ธรรมนิติ จ ํากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 32/2003)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

5. นายสมบูรณ  ชัยเดชสุริยะ
ตํ าแหนง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณการท ํางาน 2544 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)

2542 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ บริษัท อัมรินทรพลาซา จ ํากัด (มหาชน)
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รายนามกรรมการและผูบริหาร  บริษัทเงินทุน  เกียรตินาคิน  จํ ากัด  (มหาชน)
6. นายเชษฐ  ภัทรากรกุล
ตํ าแหนง กรรมการผูจัดการ สินเชื่ออุปโภค/บริโภค
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการอบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 9/2001)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณการท ํางาน ต.ค. 2545 - ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ

2543 - ต.ค. 2545 กรรมการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)
7. นางสาวฐิตินันท  วัธนเวคิน*
ตํ าแหนง กรรมการผูจัดการ บริหารการเงินและเงินฝาก
การศึกษาสูงสุด Master of Management   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 1/2000)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณการท ํางาน ต.ค. 2545 - ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ

2530 - ต.ค. 2545 กรรมการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)
8. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล
ตํ าแหนง กรรมการผูจัดการ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ / ปริญญาโท  วิศวกรรมไฟฟา  University of Texas at Austin
ประวัติการอบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 31/2003)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณการท ํางาน ต.ค. 2545 - ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ

2544 - ต.ค. 2545  ผูชวยกรรมการผูจัดการ  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)
2542 - 2544  กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย รีคอฟเวอร่ี แมเนจเมนท

9. นายประวิทย  วรุตบางกูร
ตํ าแหนง กรรมการผูจัดการ  บริหารกลาง
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Santa Clara, California, U.S.A.
ประวัติการอบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 5/2001)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณการท ํางาน ต.ค. 2545 - ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ

2536 - ต.ค. 2545  กรรมการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)
2531-2535 รองประธานกรรมการอ ํานวยการ  ธนาคารแหงอเมริกา  สาขาประเทศไทย

10. นายศราวุธ จารุจินดา
ตํ าแหนง กรรมการผูจัดการ  สินเชื่อธุรกิจ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Mississippi, USA.
ประวัติการอบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 31/2003)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณการท ํางาน ต.ค. 2545 - ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ

ก.ค. 2542 -  ต.ค. 2545  ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)
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รายนามกรรมการและผูบริหาร บริษัทเงินทุน  เกียรตินาคิน  จํ ากัด (มหาชน)
11. นายธนวัฒน เนียมทรัพย

ตํ าแหนง รองกรรมการผูจัดการ  สายสินเชื่ออุปโภค/บริโภค
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง
ประสบการณการท ํางาน ต.ค. 2545 - ปจจุบัน  รองกรรมการผูจัดการ

2541 - ต.ค. 2545  ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)
2539 - 2541 กรรมการผูจัดการ  บริษัท แมปงลิสซิ่ง จ ํากัด

12. นางสินีนาถ เดชะคุปต
ตํ าแหนง รองกรรมการผูจัดการ  สายบริหารความเสี่ยง
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  Mississippi University for Women, USA
ประสบการณการท ํางาน ต.ค. 2545 - ปจจุบัน  รองกรรมการผูจัดการ

2534 - ต.ค. 2545 ผูชวยกรรมการผูจัดการ  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)
13. นายวิสุทธิ ์สัตตบุษยสุทธิ

ตํ าแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ  สายบริหารการเงินและเงินฝาก
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาการบัญช ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการอบรม FINNEX  รุน 7  สมาคมสถาบันการเงิน การธนาคาร
ประสบการณการท ํางาน ม.ค. 2546 - ปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูจัดการ  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)

มี.ค. 2524 – ธ.ค. 2545  ผูอํ านวยการฝาย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
14.นายเกรียงศักดิ ์ศุกรคณาภรณ

ตํ าแหนง ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส  สํ านักตรวจสอบภายใน / เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  การบัญช ี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประวัติการอบรม “การพัฒนาระดับบริหารของธนาคารและสถาบันการเงิน รุนที ่5”

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ประสบการณการท ํางาน พ.ค. 2545 - ปจจุบัน ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส

ส.ค. 2535 – มิ.ย. 2545 ผูอ ํานวยการฝาย  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)
15. นายพรชัย แสงอรุณ

ตํ าแหนง ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส  ฝายบริหารงานบุคคล
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณการท ํางาน ก.ค. 2544 - ปจจุบัน ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส ฝายบริหารงานบุคคล

บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)
ก.พ. 2544 - มิ.ย. 2544 ผูจัดการสวนการพนักงาน  บริษัท บางจากปโตรเลียม จ ํากัด (มหาชน)

16. นายภาคภูม ิหรรษาจารุพันธ
ตํ าแหนง ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส  ฝายปฏิบัติการสินเชื่อ 1
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณการท ํางาน เม.ย. 2546 – ปจจุบัน   ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส

ก.ย. 2537 – มี.ค. 2546  ผูอ ํานวยการฝาย  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)
17. นางภิรด ีจงศิริวรรณชัย

ตํ าแหนง ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส  สายบริหารการเงินและเงินฝาก
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  การเงิน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ประสบการณการท ํางาน 2538 - ปจจุบัน ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส  บริษัทเงินทุน เกยีรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)
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รายนามกรรมการและผูบริหาร บริษัทเงินทุน  เกียรตินาคิน  จํ ากัด (มหาชน)
18. นายสมเกียรติ พงศจรรยากุล

ตํ าแหนง ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส  ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สถิติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประสบการณการท ํางาน ม.ค. 2544 - ปจจุบัน ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส บริษัทเงินทุน เกยีรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)

ธ.ค. 2542 - ม.ค. 2544 ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส  บริษัทหลักทรัพย เกยีรตินาคิน จ ํากัด
มี.ค. 2534 - พ.ย. 2542 ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จ ํากัด (มหาชน)

19.นางสมลักษณ อาจอ ํานวยวิภาส
ตํ าแหนง ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส  สายบริหารการเงินและเงินฝาก
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  การบัญช ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม “การพัฒนาระดับบริหารของธนาคารและสถาบันการเงิน รุนที ่9”

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ประสบการณการท ํางาน 2537 - ปจจุบัน ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส   บริษัทเงินทนุ เกยีรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)

20. นางสุรีย หาญพินิจศักดิ์
ตํ าแหนง ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส  ฝายบัญชี
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  การบัญช ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม “การพัฒนาระดับบริหารของธนาคารและสถาบันการเงิน รุนที ่9”

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ประสบการณการท ํางาน 2545 – ปจจุบัน  ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส

2534 – ธ.ค. 2544  ผูอ ํานวยการฝาย  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)
21. นางสาวอัปสร สินสวาสดิ์

ตํ าแหนง ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส  สายบริหารความเสี่ยง
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม “การพัฒนาระดับบริหารของธนาคารและสถาบันการเงิน รุนที ่5”

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ประสบการณการท ํางาน พ.ค. 2545 - ปจจุบัน  ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส

ส.ค. 2538 - มิ.ย. 2545  ผูอ ํานวยการฝายสินเชื่อขนสงและบริการ
บริษัทเงินทุน เกยีรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)

* เปนกรรมการที่ไมมีอ ํานาจในบริษัทยอย คือ บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน  โดยมีตํ าแหนงกรรมการ
** เปนกรรมการที่ไมมีอ ํานาจในบริษัทยอย คือ บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน  โดยมีตํ าแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ

ผูบริหารของบริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน) ไมมีประวัติการกระท ําผิดกฎหมายและถูกพิพากษาถึงที่
สุดใหเปนบุคคลลมละลายหรือกระทํ าผิดเกี่ยวกับทรัพยโดยทุจริต ในระยะ 10 ปที่ผานมา

(ประวัติผูบริหาร ขอมูล ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2546)

2) วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ
การคัดเลือกบุคคลที่บริษัทฯ จะแตงตั้งเปนกรรมการมีกระบวนการ โดยผูถือหุน กรรมการ และผูบริหาร

ระดับสูงนํ าเสนอช่ือ และรายละเอียดประวัติ เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติ ความ
เหมาะสม และผลตอบแทน แลวนํ าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอํ านวยการ พิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
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3) คาตอบแทนผูบริหาร
§ คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
§ คาตอบแทนอื่น
(รายละเอียดอยูในหัวขอ การกํ ากับดูแลกิจการ)

4) การกํ ากับดูแลกิจการ
การปฏิบัติตามหลักการก ํากับดูแลกิจการที่ดีแตละดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

§ ดานผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย

สิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุน
บริษัทฯ กํ าหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในไมเกิน 4 เดือน นับแตวันสิ้น

สุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ ในป 2546 บริษัทฯ มีการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที ่ 33 โดยบริษัทฯ
ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวง
หนากอนวันประชุม 10 วันทํ าการ โดยในแตวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีบันทึก
การประชุมถูกตอง ครบถวน เพียงพอใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระตางๆ

สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
บริษัทฯ ไดใหความส ําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีนโยบายที่จะดูแลใหความ

มัน่ใจวา ผูมีสวนไดเสียจะไดรับความคุมครอง ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงานและผู
บริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก โดยหากมีธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหวาง
บริษัทฯกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน บริษัทฯไดมีรายงานรายละเอียดของธุรกรรมดังกลาวในราย
งานประจํ าปอยางตอเนื่อง ดวยบริษัทฯค ํานึงถึงการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ที่จะสรางความ
สามารถในการแขงขัน ซึ่งถือวาเปนการสรางความสํ าเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ

การประชุมผูถือหุน
ในการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ในปที่ผานมา ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือ

หุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดํ าเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็น
และเสนอขอเสนอแนะตางๆ รวมถึงการใหโอกาสในการเสนอช่ือกรรมการเปนอยางดี นอกจากนั้นยังมี
การเชิญคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนกรรมการอิสระ และผูสอบบัญชีเขารวมประชุมทุกครั้ง เพื่อรวม
ใหขอมูลเพิ่มเติมและตอบขอซักถามแกผูถือหุน

§ ดานกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการก ําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการ ดวยเห็นวาเปน

สิ่งที่มีความส ําคัญ และจํ าเปน และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกลาว โดยไดก ําหนดนโยบาย
และทิศทางการดํ าเนินงานของบริษัทฯ โดยใหความส ําคัญตอระบบการควบคุม และการตรวจสอบภาย
ใน  เพื่อก ํากับดูแลฝายบริหารใหดํ าเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบขอกํ าหนด
ของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในของกรรมการ และมีการ
ประเมินผลการควบคุมภายในโดยกรรมการ นอกจากนี้ ยังไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และกํ าหนดคาตอบแทน เพื่อเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
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ภาวะผูนํ าและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูกํ าหนด และมสีวนรวมในวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย 

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํ ากับดูแลใหฝายบริหารดํ าเนินการใหเปนไปตามเปา
หมายของแผนธุรกิจ และงบประมาณที่ก ําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งจัดใหมี
ระบบการควบคุมภายใน การก ํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่ดี นอกจากนั้นกรรมการ
บริษัทฯ ทั้งหมดผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลว

การรวมหรือแยกตํ าแหนงกรรมการ
ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ ท ําใหมีการแบง

แยกหนาที่ในการกํ าหนดนโยบายการกํ ากับดูแลและการบริหารงานประจํ าออกจากกัน

คณะกรรมการอื่นที่สนับสนุนการบริหารงานและกํ ากับดูแล
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และคณะกรรมการสรรหารและกํ าหนดคาตอบแทน เพื่อชวยในการกํ ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดย
รายละเอียดขอบเขต  อํ านาจหนาที่ตามที่ระบุในหัวขอ การจัดการโครงสรางการจัดการ

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสาร

สนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจํ าป งบการเงินดังกลาวจัดท ําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับ
รองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยาง
ระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํ า รวมทั้งการเปดเผยขอมูลสํ าคัญอยางเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุ
ผลวา การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํ ารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน 
เพื่อใหทราบจุดออน เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดํ าเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสํ าคัญ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯไดกํ าหนดนโยบายคาตอบแทนสํ าหรับกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคา

ตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
ตองการ และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว

สํ าหรับคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กํ าหนด 
ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ  และผลการดํ าเนินงานของผูบริหารแตละทาน ในป 2546
บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร มีรายละเอียดดังนี้

คาตอบแทนของกรรมการตรวจสอบรวม 3 ทานทีจ่ายในป 2546 เทากับ 1.96 ลานบาท และที่
จายในป 2545 เทากับ 1.21 ลานบาท ในสวนคาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบริหารรวม 17
ทาน ที่จายในป 2546 เทากับ 46.93 ลานบาท ในป 2546  และเทากับ 61.52 ลานบาท โดยในปดังกลาวนี้
บริษัทฯ มีกรรมการและผูบริหารรวม 16 ทาน
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กรรมการของบริษัทฯ ที่ไดรับการจัดสรรใบส ําคัญแสดงสิทธิ

ชื่อ-สกุล ต ําแหนง
ใบส ําคัญแสดงสิทธิ
(ESOP Warrant)

(หนวย)

การใชสิทธิในป
2546

(หนวย)
นายสุพล  วัธนเวคิน ประธานกรรมการ 250,000 62,500
นายวเิชียร  เจียกเจิม รองประธานกรรมการ 200,000 0
นายธานินทร  จิระสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ
50,000 12,500

นายพิชัย  ดัชณาภิรมย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 50,000 0
นายสมบูรณ  ชัยเดชสุริยะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 50,000 0
นายเชษฐ  ภัทรากรกุล กรรมการผูจัดการ 100,000 75,000
นางสาวฐิตินันท  วธันเวคิน กรรมการผูจัดการ 100,000 50,000
นายธวัชไชย  สุทธิกิจพิศาล กรรมการผูจัดการ 100,000 0
นายประวิทย  วรุตบางกูร กรรมการผูจัดการ 100,000 0
นายศราวุธ  จารุจินดา กรรมการผูจัดการ 100,000 25,000

หุนสามัญของผูบริหารที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในป 2546
รายชื่อ ต ําแหนง จํ านวนหุนที่ถือ เพิ่มขึ้นหรือลดลง ระหวางป 2546

นายสุพล   วัธนเวคิน ประธานกรรมการ 5,435,716 เพิ่มขึ้น 62,500
นายเชษฐ   ภัทรากรกุล กรรมการผูจัดการ - ไมเปลี่ยนแปลง
นางสาวฐิตินันท  วัธนเวคิน กรรมการผูจัดการ 17,605,800 ไมเปลี่ยนแปลง
นายธวัชไชย  สุทธิกิจพิศาล กรรมการผูจัดการ - ไมเปลี่ยนแปลง
นายประวิทย  วรุตบางกูร กรรมการผูจัดการ 25,000 ไมเปลี่ยนแปลง
นายศราวุธ  จารุจินดา กรรมการผูจัดการ 20,000 ลดลง 5,000
นายธนวัฒน  เนียมทรัพย รองกรรมการผูจัดการ 21,000 ลดลง 5,000
นางสินีนาถ  เดชะคุปต รองกรรมการผูจัดการ 20,000 ลดลง 25,000
นายวิสุทธิ์  สัตตบุษยสุทธิ ผูชวยกรรมการผูจัดการ - ไมเปลี่ยนแปลง
นายเกรียงศักดิ์  ศุกรคณาภรณ ผูอํ านวยการฝายอาวุโส 200 เพิ่มขึ้น 200
นายพรชัย  แสงอรุณ ผูอํ านวยการฝายอาวุโส - ไมเปลี่ยนแปลง
นายภาคภูม ิ หรรษาจารุพันธ ผูอํ านวยการฝายอาวุโส - ไมเปลี่ยนแปลง
นางภิรดี  จงศิริวรรณชัย ผูอํ านวยการฝายอาวุโส 5,000 ลดลง 5,000
นายสมเกียรติ  พงศจรรยากุล ผูอํ านวยการฝายอาวุโส 25,000 เพิ่มขึ้น 12,500
นางสมลักษณ  อาจอํ านวยวิภาส ผูอํ านวยการฝายอาวุโส 2,000 ลดลง 3,000
นางสุรีย  หาญพินิจศักดิ์ ผูอํ านวยการฝายอาวุโส 12,500 ไมเปลี่ยนแปลง
นางสาวอัปสร  สินสวาสดิ์ ผูอํ านวยการฝายอาวุโส 12,500 ไมเปลี่ยนแปลง
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกํ าหนดการประชุมลวงหนา มรีะเบียบวาระการประชุมชัดเจน มีสวนงาน

เลขานุการ สํ านักกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุม และสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระ
การประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหกรรมการมีเวลาในการพิจารณาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  
โดยในป 2546 ที่ผานมา คณะกรรมการมีการประชุมรวม 10 ครั้ง ใชเวลาการประชุมครั้งละประมาณ 3 
ช่ัวโมง มีการจัดท ํารายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร และผานการรับรองจากคณะกรรมการทุก
ครั้ง พรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได

ชื่อ – สกุล ต ําแหนง จํ านวนครั้งที่เขารวมประชุม
ในป 2546

นายสุพล  วัธนเวคิน ประธานกรรมการ 10
นายวิเชียร  เจียกเจิม รองประธานกรรมการ 6
นายธานินทร  จิระสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 8
นายพิชัย  ดัชณาภิรมย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 10
นายสมบูรณ  ชัยเดชสุริยะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 5
นายเชษฐ  ภัทรากรกุล กรรมการผูจัดการ สินเช่ืออุปโภค/บริโภค 10
นางสาวฐิตินันท  วัธนเวคิน กรรมการผูจัดการ บริหารการเงินและเงินฝาก 10
นายธวัชไชย  สุทธิกิจพิศาล กรรมการผูจัดการ สินเช่ืออสังหาริมทรัพย 9
นายประวิทย  วรุตบางกูร กรรมการผูจัดการ บริหารกลาง 10
นายศราวุธ  จารุจินดา กรรมการผูจัดการ สินเช่ือธุรกิจ 9

ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการ

ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกํ าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว
เปนลายลักษณอักษร กํ าหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํ านักงานกํ ากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

§ ดานระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ไดใหความส ําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ มีการก ําหนดอํ านาจหนาที่ในการดํ าเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชน มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผู
ควบคุม ผูอนุมัติออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุล และตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม รายงาน
ทางการเงินมีระบบการควบคุมและรายงานเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ มีสํ านักตรวจสอบภายในทํ าหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและ
กิจกรรมทางการเงินสํ าคัญของบริษัทฯ ไดด ําเนินการตามแนวทางที่กํ าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอก ําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  และเพื่อใหหนวยงาน
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ตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถท ําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึง
กํ าหนดใหสํ านักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการไดใหความสํ าคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและสายงานบริหารความเสี่ยง มีการก ําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยง มีการ
กํ ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกํ าหนดที่เกี่ยวของ และมีการจัดทํ ารายงานที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสม

§ ดานการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการใหความสํ าคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่ว

ถึงทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสํ าคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
ของบริษัทฯ โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาว เพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ ทั้ง
โดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัทฯ พรอม
ทั้งไดจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรม
ตางๆ ของบริษัทฯ กับผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถติดตอ
หนวยงานดังกลาวไดที ่ โทร. 0-2680-3160-1 หรือที่เว็บไซต: www.kiatnakin.co.th หรือที่ e-mail 
address : investor_relation@kiatnakin.co.th   นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดใหมีการประชุมพบปะนัก
วิเคราะหหลักทรัพยเพื่อเผยแพรขอมูลของบริษัทฯ โดยตรงอยางตอเนื่อง รวมถึงการรวมมือกับสมาคม
นักวิเคราะหหลักทรัพยจัดการประชุมดังกลาวเปนประจํ าดวย

§ ดานจริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ มีประกาศจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อเปนแนวทางการปฎิบัติที่ดี รวมถึงการออกขอพึง

ปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพของผูบริหาร เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
หนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมี
สวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯ ไดติดตอสื่อสารกับพนักงาน และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว
เปนประจํ า

5) นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายใน
เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนจากการใชขอมูลภายในที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน บริษัทฯ 

กํ าหนดใหกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ จัดทํ ารายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยรวมของคูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารบริษัทฯ ภายใน 3 วันทํ าการ
นบัจากวันที่มีรายการซื้อขาย และมีขอกํ าหนดเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โดยไดก ําหนดหามกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ ทุกคน อาศัยอํ านาจหนาที่ หรือโอกาสในการทํ างาน เพื่อแสวงหาประโยชนใดๆ อันขัดตอจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และวิชาชีพของตน ระเบียบประเพณีในการทํ างาน หรือผลประโยชนของบริษัทฯ

สํ านักตรวจสอบภายใน มีการสอบทานการปฏิบัติในเรื่องการใชขอมูลภายใน และการปฏิบัติตามขอ
กํ าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพ ซึ่งหากพบผูใดฝาฝน หรือกระทํ าความผิดจะนํ าเสนอคณะกรรมการตรวจ
สอบ และคณะกรรมการอ ํานวยการ เพื่อพิจารณาความผิดตามระเบียบของบริษัทฯ
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6) การควบคุมภายใน
บริษัทมีการประเมินระบบควบคุมภายในตามหลักการกํ ากับดูแลที่ด ีโดยค ํานึงถึงปจจัยสํ าคัญ 5 ประการ ดังนี้

§  สภาพแวดลอมของการควบคุมที่ด ี (Control Environment)
         บริษัทฯ สงเสริมใหทุกคนในบริษัทฯ ตระหนักถึงความจํ าเปนของระบบการควบคุมภายในโดยการ
กํ าหนดภารกิจ และเปาหมายที่ชัดเจนวัดผลได เพื่อเปนแนวทางใหพนักงานปฏิบัติ มีนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร ใหความส ําคัญตอความซื่อสัตยสุจริต และจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ รวมทั้ง
มีการจัดโครงสรางองคกรอยางเหมาะสม

§ กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม  (Risk Assessment)
   บริษัทฯ ไดมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงตางๆ ทั้งปจจัยภายนอกและภายใน มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและฝายบริหารความเสี่ยง  เพื่อกํ ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงดานตางๆของบริษัทฯ

§ กิจกรรมควบคุมที่ด ี(Control Activities)
บริษัทฯ มกีารก ําหนดอํ านาจ และระดับการอนุมัติรายการที่ชัดเจน มีการก ําหนดวิธีการปองกันและการ

คนหาการสูญหายของทรัพยสิน รวมทั้งการกระท ําทุจริต เชน มีการตรวจนับทรัพยสิน มีการแบงแยกหนาที่ 
เปนตน มีการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวามีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

§ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลที่ดี (Information and Communication)
บริษัทฯ จัดใหมีขอมูลที่ทันเหตุการณเพียงพอตอการตัดสินใจ และจัดเก็บเปนหมวดหมูครบถวนอยูใน

รูปแบบที่เขาใจงาย มกีารสื่อสารภายในองคกรอยางทั่วถึงชัดเจน

§ ระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี (Monitoring and Evaluation)
บริษัทฯ มกีระบวนการในการติดตาม และการประเมินผลที่วางไว เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการ

ควบคุมภายในยังด ําเนินอยูอยางตอเนื่อง ไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ไป และขอบกพรองตางๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที

7) นโยบายดานบุคลากร
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส ําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความสามารถและประสิทธิภาพสูงขึ้น โดย

มีนโยบายใหกรรมการบริษัทฯ ทุกทานตองผานการอบรมหลักสูตร Directors Certificate Program (DCP) จากสมาคมสง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนั้น ยังมุงเนนการเพิ่มทักษะของพนักงานในทุกธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
โดยมีการจัดทํ าแผนการฝกอบรม และพัฒนาพนักงานทุกระดับ (Training Road Map) มีการจัดฝกอบรม ทั้งภายในองคกร 
(In -house Training) และการสงพนักงานไปเขารับการอบรมภายนอก เพื่อใหพนักงานมีความรู ความเช่ียวชาญ และติดตาม
ทันการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยมีการวัดผลการฝกอบรม เชน การทดสอบกอน-หลังการอบรม ตลอดจนการติดตาม
ผลดาน Productivity Improvement หลังการอบรมอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสรางกลไก หรือ
ระบบเพื่อจายผลตอบแทนแกพนักงานใหสอดคลองกับผลการปฎิบัติงานและภาวะตลาด เชน การนํ าระบบ Balance 
Scorecard มาใชงาน
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5.  รายการระหวางกัน

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน หมายเหตุที ่32

6.  ค ําอธบิายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ  าเนินงาน

ผลการด ําเนินงาน
ป 2546 บริษัทฯ มีก ําไรสุทธิ เปนจํ านวน 2,065 ลานบาท เมื่อเทียบกับกํ าไรสุทธิปกอนจํ านวน 1,406 ลานบาท เพิ่ม

ขึ้นรอยละ 47 และเมื่อพิจารณาถึงผลประกอบการที่แทจริงโดยรวมรายการที่แสดงในสวนของผูถือหุน  จะเห็นวา มจีํ านวนที่
เพิ่มขึ้นอีก 1,244  ลานบาท ซึ่งเกิดจากผลตางของสวนเกิน(ตํ ่า)กวาทุน จากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียก
รอง  เพิ่มขึ้น 952 ลานบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 รายการดังกลาว แสดงเปนสวนตํ่ ากวาทุนจากการตีมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง จํ านวน 575 ลานบาท แต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 แสดงเปนสวนเกินกวาทุนจากการตีมูล
คายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง จํ านวน 377 ลานบาท และมีสวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเผื่อขาย เพิ่มขึ้นจํ านวน 292 ลานบาท นอกจากนี้ คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสํ าหรับป 2546 เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนจํ านวน 1,439 ลานบาท ซึ่งในจํ านวนนี้เปนคาใชจายหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มขึ้นเปนพิเศษจํ  านวน 1,164 ลานบาท

ผลประกอบการธุรกิจ
บริษัทฯ ยังคงมุงเนนด ําเนินธุรกิจหลัก 5 อยาง  ประกอบดวย เงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง เงินใหกูยืมทั่วไป เงินให

กูยืมเพื่อโครงการอสังหาริมทรัพย  เงินใหกูยืมตามสัญญาเชาซื้อ และธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

1) เงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง
(หนวย : ลานบาท)

เงินลงทุนในสิทธิเรียกรองสุทธิ
2546 2545 2544

เงินลงทุนของกองทุนรวม - ประมูลจากปรส. 5,308 6,646 8,623
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 809 - -
เงินลงทุนของบริษัทฯ - ประมูลจากปรส. 1,840 5,146 6,912
เงินลงทุนของบริษัทฯ - ประมูลจากกรมบังคับคดี 1,507 - -

รวม 9,464 11,792 15,535

บริษัทฯ ยังคงด ําเนินการบริหารเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองใหลดลงตามแผนที่วางไว โดยเงินลงทุนในสิทธิเรียก
รองตามมูลคายุติธรรม ณ สิ้นป 2546 มจีํ านวนคงเหลือ 9,464 ลานบาท ซึ่งลดลงจากสิ้นปกอน มีจํ านวนคงเหลือ 11,792 ลาน
บาท ยอดคงเหลือสิ้นป 2546 จํ านวน 9,464 ลานบาท ประกอบดวย เงินลงทุนที่เปนของกองทุนรวม 4 กอง และเงินลงทุนอีก
จ ํานวน 809 ลานบาทของกองทุนรวม เปนเงินลงทุนที่เกี่ยวเนื่องในโครงการอสังหาริมทรัพย สํ าหรับเงินลงทุนในสิทธิเรียก
รองที่เปนของบริษัทฯ จํ านวน 3,347 ลานบาท แบงเปนเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองที่ประมูลจากปรส. จํ านวน 1,840 ลานบาท
และเปนสวนที่ประมูลเพิ่มจากกรมบังคับคดีจํ านวน 1,507 ลานบาท
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ในป 2546 กองทุนฟนฟูนํ าสิทธิเรียกรองคงเหลือของบริษัทเงินทุน 56 แหง ที่ถูกปด ตั้งแตป 2540 ไปประมูลขาย
โดยผานกรมบังคับคด ี หลังจากที่ทางบริษัทฯ มีความแนใจเกี่ยวกับขั้นตอนทางกฏหมายในการเปนเจาของสิทธิเรียกรองดัง
กลาวได ทางบริษัทฯ จึงเขารวมประมูลสิทธิเรียกรองดังกลาวในชวงปลายป 2546 ซึ่งบริษัทฯ สามารถชนะการประมูลสิทธิ
เรียกรองตามสัญญาจ ํานวน 5,540 ลานบาท ที่ราคาทุน 1,369 ลานบาท และบันทึกเปนเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองของบริษัท
ฯ ตามรายงานความคืบหนากองทุนฟนฟูจะนํ าสิทธิเรียกรองอีกจํ านวน 75,000 ลานบาท ไปประมูลผานกรมบังคับคด ี ในป
2547  ซึ่งทางบริษัทฯ เตรียมพรอมที่จะเขารวมประมูลตอไป

2) เงินใหกูยืมทั่วไป
เงินใหกูยืมสวนใหญเปนเงินใหกูเพื่อธุรกิจทั่วไปที่เกิดกอนชวงที่เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการเงิน  โดยลูก

หนี้ที่หยุดรับรูรายไดสวนใหญอยูในสวนของเงินใหกูยืมทั่วไป ในระหวางปบริษัทฯ ไดด ําเนินการทุกวิธีในการปรับปรุง
โครงสรางหนี้กับลูกหนี้ ท ําใหลูกหนี้บางรายปดบัญชีและบางรายกลับมาเปนลูกหนี้ปกติ ในระหวางป บริษัทฯ ใหกูยืมใหม
แกธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการขนสงบาง  แตทางบริษัทฯ ยังคงพยายามที่จะลดจํ านวนลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายไดลง สายธุรกิจ
นี้ จะรับผิดชอบกับการบริหารเงินกูยืม นอกเหนือจากเงินใหกูยืมเพื่อโครงการพัฒนาที่อยูอาศัย  และเงินใหกูยืมตามสัญญา
เชาซื้อ

3) เงินใหกูยืมเพื่อโครงการพัฒนาที่อยูอาศัย
ตั้งแตไตรมาสทีส่องของป 2544 เปนตนมา ทางบริษัทฯ เริ่มที่จะปรับสัดสวนเงินใหกูยืมโดยใหกูยืมแกลูกหนี้ที่

เปนหนี้สถาบันการเงินอื่นอยูเพื่อโอนมาเปนลูกหนี้ของบริษัทฯ โดยเงินใหกูยืมสวนใหญเปนเงินใหกูยืมแกโครงการ
อสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง ซึง่โครงการสวนใหญสรางเสร็จในป 2546 และสามารถขายไดทํ าใหเงินใหกูยืม
ดังกลาวลดลง บริษัทฯ จึงเริ่มใหกูยืมแกโครงการอสังหาริมทรัพยใหมหลายโครงการ สายงานที่รับผิดชอบอยูจึงไดรับ
มอบหมายใหขยายการใหกูยืมแกโครงการอสังหาริมทรัพยตอไปโดยครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด โดยสิ้นป 2546 บริษัทฯ มี
เงินใหกูยืมแกโครงการอสังหาริมทรัพย  ทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ลานบาท ซึ่งโดยมจีํ านวนเงิน 1,110 ลานบาท เปนสวนที่
บันทึกบัญชีอยูในกองทุนรวม 2 กอง

4) เงินใหกูยืมตามสัญญาเชาซื้อรถยนต
เนื่องจากบริษัทฯ มีกลยุทธหลักที่ไมเนนการเจริญเติบโตของสินทรัพย โดยเนนไปในทางสรางผลกํ าไร บริษัทฯ 

ยังคงใชความรูและความชํ านาญทางดานการใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสอง และใชความสัมพันธที่มีกับเจาของเตนทรถ
ในการขยายการใหเชาซื้อรถยนตมือสองอยางตอเนื่อง โดยเนนการใชเครือขายที่ขยายออกไปครอบคลุมทั่วประเทศถึง 15
สาขา สิ้นป 2546 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมตามสัญญาเชาซื้อรถยนต จํ านวน 7,904 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอนมีจํ านวน 
4,778 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 65.4

5) ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
ทางบริษัทฯ ยังคงเนนที่กลุมลูกคารายยอยอยางตอเนื่อง โดยผานเครือขายสาขา 20 แหงทั่วประเทศ ท ําใหบริษัทฯ 

มีสวนแบงทางตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ผลจากปริมาณการซื้อขายโดยรวมของตลาดที่เพิ่มขึ้น ทํ าใหบริษัทหลักทรัพยมีผลกํ าไร
กอนหักคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํ านวน 216 ลานบาท  ในระหวางป บริษัทฯ ตัดหนี้สูญที่เกิดจากหนี้เสียตั้งแตป
2536 ออกจํ านวน 60 ลานบาท   นับตั้งแตป 2542 บริษัทฯ ไดมีเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยนอยมาก จึงมีความเสี่ยงทางดาน
นี้คอนขางตํ่ า
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จ ํานวนบัญชีลูกคาทางอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นอยางมาก จากจํ านวน 518 บัญชีในป 2545 มาเปน 2,324 บัญชี ในป
2546 ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายจากบัญชีลูกคาทางอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 100ในชวงตนป 2546 บริษัทหลัก
ทรัพย เกียรตินาคิน จํ ากัด เขารวมทุนกับ Devonshire Capital ในการจัดตั้งบริษัทใหม  เพื่อประกอบธุรกิจทางดานที่ปรึกษา
ทางการเงิน ในขณะที่บริษัทรวมทุนยังมีรายไดที่ไมมากนัก แตในระหวางปก็มีความคืบหนาในการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน
ของหลายบริษัท

วิเคราะหผลการด ําเนินงานของบริษัทฯ

1) รายไดในงบกํ าไร(ขาดทุน)
ป 2546 มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑทางบัญชีที่ส ําคัญตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึงการจัด

ประเภทรายการใหม และในระหวางปมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลตองบก ําไรขาดทุน คือ รายไดดอกเบี้ย และเงินปนผล
สุทธ ิ รายไดที่มิใชดอกเบี้ย และรายไดอื่น และเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบรายไดของปกอน  จึงไดจัดประเภทรายการ
ใหมใหสอดคลองกับปนี ้ สาระสํ าคัญที่เปลี่ยนแปลงมีดังนี้

1.1) งบก ําไร (ขาดทุน) ป 2545 และ 2546 นํ ากํ าไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพยสินรอการขายของกองทุน
รวมที่เดิมจัดประเภทอยูใน “รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง” มาจัดรวมไวใน “รายไดอื่น”

1.2) กํ าหนดใหบันทึกบัญชีลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญที่บริษัทฯ ไดกันเงินสํ ารองครบรอยละ 100 และตัดออก
จากบัญชีไปแลวตั้งแตสิ้นป 2543 กลับเขามาในบัญชีในรายที่มีหลักประกันทุกราย โดยนํ าไปเพิ่มใน
บัญชีเงินใหกูยืม และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งไมมีผลตอกํ าไรสุทธิของบริษัทฯ แตเปนผลใหลูกหนี้หยุด
รับรูรายไดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะวา เมื่อลูกหนี้ดังกลาวไดมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้และเปน
ลูกหนี้จัดช้ันปกติแลวก็ตาม ทางบริษัทฯ ยังคงตัง้คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของจํ านวนนี้ใหเทาเดิม

1.3) โอนเปลี่ยนประเภทรายการจากเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองเฉพาะของบริษัทฯ  เปนเงินใหสินเช่ือสํ าหรับ
เงินลงทุนในสิทธิเรียกรองที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือทํ าขอตกลงใหมในการชํ าระหนี้ หรือ
ท ําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี ้ โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทในการบันทึกบัญชี  
ผลกํ าไร (ขาดทุน) จากการโอนเปลี่ยนประเภทรายการเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองที่ปรับโครงสรางหนี้ถูก
บันทึกเปนกํ าไร (ขาดทุน) จากการโอนแสดงในงบกํ าไร (ขาดทุน) เพื่อเปนประโยชนในการเปรียบเทียบ
กับรายไดของปกอน บริษัทฯ ไดรับรูผลขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดจากเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองที่ปรากฏ
ในสวนของผูถือหุนมาเปนผลขาดทุนในงบกํ าไร (ขาดทุน) ในจํ านวนที่ใกลเคียงกัน

2) รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

(หนวย : ลานบาท)รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผล
2546 2545 2544

เงินใหกูยืมและเงินฝาก 1,895 701 294
การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 856 669 522
เงินลงทุนในหลักทรัพย 139 151 205
เงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง 1,283 2,203 2,232

รวม 4,173 3,724 3,253
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ตามที่เงินใหกูยืมตามสัญญาเชาซื้อและเงินใหกูยืมเพื่อโครงการอสังหาริมทรัพยมีจํ านวนที่เพิ่มขี้น ท ําใหรายได
ดอกเบี้ยและเงินปนผลสํ าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เทากับ 4,173 ลานบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน
เทากับ 3,724 ลานบาท เพิ่มขึ้น 449 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 รายไดจากการใหเชาซื้อเพิ่มขึ้นจากจํ านวน 669 ลานบาทใน
ปกอน มาเปนจํ านวน 856 ลานบาทในป 2546 คิดเปนรอยละ 28

สํ าหรับรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมทั่วไป และเงินใหกูยืมเพื่อโครงการอสังหาริมทรัพยยังคงมีจํ านวนที่เพิ่มขึ้น
จากปกอน ถงึแมจะมีการปรับปรุงรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในไตรมาสสามออกจํ านวน 450 ลานบาท ในสวนของรายไดดอก
เบี้ยจากเงินใหกูยืมและเงินฝากได รวมรายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองในลูกหนี้ที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไข หรือทํ าขอตกลงใหมในการชํ าระหนี้ หรือทํ าสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี ้ และโอนเปลี่ยนมาเปนเงินใหสินเช่ือ
แลว

รายได ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองดูเหมือนมีจํ านวนที่ลดลง แตเมื่อนํ ากํ าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูล
คาจากหลักทรัพย และขาดทุนจากการดอยคาที่มอียูในรายไดที่มิใชดอกเบี้ย และกํ าไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดจากเงินลงทุนใน
สิทธิเรียกรองที่แสดงอยูในสวนของผูถือหุนมารวมกับรายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองแลวมีจํ  านวนที่เพิ่มขึ้น

ตารางแสดงรายละเอียดรายไดจากเงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง

(หนวย : ลานบาท)รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง 2546 2545 2544
รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง - ในกองทุนรวม 1,268 1,478 1,666
รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง - ในบริษัทฯ 15 725 566

รวมรายได 1,283 2,203 2,232
กํ าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคาตามราคายุติธรรม - ในกองทุนรวม (324) (600) 1,042
กํ าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคาตามราคายุติธรรม - ในบริษัทฯ 1,307 257 642

รวมก ําไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลคา 983 (343) 1,684
รวมรายไดทั้งหมด 2,266 1,860 3,916

3) คาใชจายดอกเบี้ย
คาใชจายในการกูยืมเงินมีจ ํานวนที่ลดลงอยางตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ในระหวางป 2546

บริษัทฯ ไถถอนหุนกูกอนกํ าหนดจํ านวนหนึ่ง และบริษัทฯ ไดออกหุนกูใหมที่มีอายุ 5 ป ในอัตราดอกเบี้ยที่คอนขางตํ่ า ใน
ธุรกิจดานเงินฝาก เงินรับฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงไดทยอยครบกํ าหนด และถูกแทนที่ดวยเงินรับฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ า
กวา จึงทํ าใหคาใชจายดอกเบี้ยของบริษัทฯ มีจํ านวนที่ลดลงจากจํ านวน 1,264 ลานบาทในปกอน มาเปนจํ านวน 955 ลาน
บาทในป 2546  แมวาจํ านวนเงินกูยืมระหวางป 2546 มีจํ านวนใกลเคียงกับป 2545
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4) หนี้สูญรับคืน/ คาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

(หนวย : ลานบาท)คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2546 2545 2544

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกมา 1 มกราคม 459 212 204
หนี้สูญรับคืน 109 287 302
คาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,557 (34) 226
ตัดหนี้สูญ (13) (6) (520)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกไป 31 ธันวาคม 3,112 459 212

 ไตรมาสแรกของป 2546 ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนดใหบันทึกบัญชีลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญที่
บริษัทฯ ไดกันเงินสํ ารองครบรอยละ 100 และตัดออกจากบัญชีไปแลวตั้งแตสิ้นป 2543 กลับเขามาในบัญชีในรายที่มีหลัก
ประกันทุกราย โดยนํ าไปเพิ่มในบัญชีเงินใหกูยืม และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งไมมีผลตอกํ าไรสุทธิของบริษัทฯ แตเปนผล
ใหลูกหนี้หยุดรับรูรายไดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และเมื่อลูกหนี้ดังกลาว ไดมีการปรับปรุงโครงสรางหนี ้และเปนลูกหนี้จัดช้ัน
ปกติแลว คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงของลูกหนี้ดังกลาว ทางบริษัทฯ จะยังคงไวเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงิน

5) รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากจํ านวน 674 ลานบาทในปกอน มาเปนจํ านวน 2,167 ลานบาท ในป 2546 มาจาก

คานายหนารับที่เพิ่มขึ้นจากจํ านวน 247 ลานบาทในปกอน มาเปนจํ านวน 518 ลานบาท เนื่องมาจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่ม
ขึ้น ความคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้เปนผลทํ าใหกํ าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคาหลักทรัพยและขาดทุนจาก
การดอยคาจํ านวนเพิม่ขึ้นจากปกอนจํ านวน 636 ลานบาท  และรายไดอื่นที่เพิ่มขึ้นจํ านวน 465 ลานบาท สวนใหญมาจาก
ก ําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย

6) คาใชจายทีม่ิใชดอกเบี้ย
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยมีจํ านวนที่เพิ่มขึ้นจากปกอนจํ านวน 202 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 เนื่องมาจากคาใชจาย

เกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามรายไดคานายหนาที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจหลักทรัพย สวนคาใชจายอื่นๆ กลับมีจํ านวนที่ลดลง
เนื่องมาจากคาใชจายเกี่ยวกับการดํ าเนินคดีที่ลดลง

7) ก ําไรสุทธิ
ป 2546 บริษัทฯ มีก ําไรสุทธิ เปนจํ านวน  2,065  ลานบาท เมื่อเทียบกับก ําไรสุทธิปกอนจํ านวน 1,406 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจํ านวน 659 ลานบาทคิดเปนรอยละ 47 และบริษัทฯ ยังไดตั้งคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเปนพิเศษอีก
ในระหวางปเปนจํ านวน 1,164 ลานบาท   นอกจากนัน้สวนเกิน (ตํ ่า) กวาทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิ
เรียกรองไดมีการดํ าเนินงานที่ดีขึ้นคอนขางมากเปนจํ านวนเงิน 952 ลานบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 รายการดัง
กลาว แสดงเปนสวนตํ่ ากวาทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง จํ านวน 575 ลานบาท แต ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2546 แสดงเปนสวนเกินกวาทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง จํ านวน 377 ลานบาท และ
มีสวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เพิ่มขึ้นจํ านวน 292 ลานบาท
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ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย
(หนวย : ลานบาท)สินทรัพย

2546 2545 2544
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 3,570 2,809 4,663
เงินลงทุนในสิทธิเรียกรองสุทธิ 9,464 11,792 15,535
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยสุทธิ 301 1,526 821
เงินใหกูยืมลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนสุทธิ 22,926 13,957 9,682
เงินใหกูยืมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,378 128 378
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,112) (459) 212)
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 4,273 4,805 4,734
ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 236 185 185
สินทรัพยอื่น 3,635 3,108 1,703
รวมสินทรัพย 42,671 37,851 37,489

ตามงบการเงินรวมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2546 เทากับ 42,671 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอนมีจํ านวน 
37,851 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํ านวน 4,820 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13 อยางไรก็ตาม สินทรัพยที่เกิดจากธุรกิจหลักมิไดเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งสินทรัพยที่เกิดจากธุรกิจหลัก หมายถึง เงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง เงินลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย  เงินใหกูยืม
ธุรกิจเงินทุนทั่วไป และ ทรัพยสินรอการขาย  รายละเอียดของแตละรายการ ประกอบดวย

(หนวย : ลานบาท)สินทรัพยที่เกิดจากธุรกิจหลัก
2546 2545 2544

เงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง 9,464 11,792 15,535
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 301 1,526 821
เงินใหกูยืมลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน 22,926 13,957 9,682
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,112) (459) (212)
ทรัพยสินรอการขาย 4,273 4,805 4,734
รวมสินทรัพยที่เกิดจากธุรกิจหลัก 33,852 31,621 30,560

1)  เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงนิลงทุนในหลักทรัพย มีจํ านวนเพิ่มขึ้นเปน 3,570 ลานบาท จาก 2,809 ลานบาท ในป 2545 โดยปกติบริษัทฯ ลง

ทุนในพันธบัตรของรัฐบาล เพื่อเปนสวนหนึ่งในการดํ ารงเงินสดสภาพคลองตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด ซึ่ง
กํ าหนดไวในอัตรารอยละ 6 ของเงินกูยืม และเงินรับฝาก โดยสวนของอัตรารอยละ 4.5 สามารถนํ าเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐ
บาลและตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจถือเปนสินทรัพยในการดํ  ารงสภาพคลองได ป 2546 บริษัทฯ เริ่มมีการลงทุนใน
หลักทรัพยที่ซื้อขายโดยตลาดหลักทรัพยได  ณ สิ้นปมีเปนจํ านวนเงิน 805 ลานบาท เทียบกับเมื่อปที่แลวเพียง 10 ลานบาท
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2)  เงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง

(หนวย : ลานบาท)เงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง 2546 2545 2544
ประมูลจาก ปรส.-บันทึกบัญชีอยูในกองทุนรวม 6,117 6,646 8,623
     เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 809 - -
     ปรับโครงสรางหนี้ 1,359 2,068 2,501
     ยังไมปรับโครงสรางหนี้ 3,949 4,578 6,122
ประมูลจาก ปรส.-บันทึกบัญชีอยูที่บริษัทฯ 1,840 5,146 6,912
     ปรับโครงสรางหนี้ - 2,175 3,142
     ยังไมปรับโครงสรางหนี้ 1,840 2,971 3,770
ประมูลจากกรมบังคับคด-ีบันทึกบัญชีอยูที่บริษัทฯ 1,507 - -
     ปรับโครงสรางหนี้ - - -
     ยังไมปรับโครงสรางหนี้ 1,507 - -

รวม 9,464 11,792 15,535

ในป 2546 ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหแยกเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีขอตกลงในการซื้อคืนไปเปนเงิน    
ลงทุนในสิทธิเรียกรองจํ านวน 809 ลานบาท  ในระหวางป 2546 บริษัทฯ สามารถบริหารเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองใหลดลง
จ ํานวน 3,137 ลานบาท จากยอดของปกอนที่มีจํ านวน 11,792 ลานบาท เงินลงทุนในสิทธิเรียกรองคงเหลือจํ านวน 5,308 
ลานบาท บันทึกบัญชีอยูในกองทุนรวม 4 กอง และเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองที่บันทึกอยูในกองทุนรวมจํ  านวน 1,359 ลาน
บาท เปนสวนที่ปรับโครงสรางหนี้แลว และมีขอตกลงในการผอนชํ าระในชวง 3 ปขางหนา

ในไตรมาสแรกของป 2546 มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑทางบัญชีที่ส ําคัญตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ใหโอนเปลี่ยนประเภทรายการจากเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองเฉพาะของบริษัทฯ  เปนเงินใหสินเช่ือ สํ าหรับเงินลงทุนใน
สิทธิเรียกรองที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือทํ าขอตกลงใหมในการชํ าระหนี้ หรือทํ าสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้
โดยถือเปนเงินใหสินเช่ือที่มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว สํ าหรับเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองที่ยังมิไดปรับโครงสรางหนี้ 
อยูในขั้นตอนของการดํ าเนินคดีซึ่งสวนใหญมีหลักประกันที่จะโอนทรัพยสินมาชํ าระหนี้ตามขั้นตอนทางกฏหมายภายใน
เวลา 2 ป อยางไรก็ตาม การเจรจาตอรองในขั้นตอนการดํ าเนินคดียังถือเปนขั้นตอนในการเรียกเก็บหนี้  โดยปกติในการ
บริหารเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองยังคงดํ าเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้กับลูกหนี้มากกวาที่จะใหโอนทรัพยสินมาชํ าระหนี้
ตามขั้นตอนของกฎหมาย

ในชวงสิ้นป 2546 กองทุนฟนฟูไดจัดใหมีการประมูลสิทธิเรียกรองคงเหลือของบริษัทฯ เงินทุน 56 แหง ซึ่งถูกปด
กิจการโดยจัดผานทางกรมบังคับคด ี ทางบริษัทฯ จึงเขารวมประมูลสิทธิเรียกรองดังกลาว ซึ่งบริษัทฯ สามารถชนะการ
ประมูลสิทธิเรียกรองตามสัญญาจ ํานวน 5,540 ลานบาท ที่ราคาทุน 1,369 ลานบาท และบันทึกเปนเงินลงทุนในสิทธิเรียก
รองของบริษัทฯ
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3)  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย
กองทุนรวมถูกตั้งขึ้นมาเพื่อลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย ซึ่งผานมาทางธุรกิจสินเช่ือเพื่อโครงการพัฒนาที่อยู

อาศัย กองทุนรวมเปนเจาของอสังหาริมทรัพยโดยมีเงื่อนไขในการขายคืนใหคูสัญญาเมื่อขอตกลงตางๆ ไดบรรลุตามที่
กํ าหนดไวแลว ในระหวางปไดมีการเปลี่ยนแปลงการลงบัญชีโดยไดโอนเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวไปเปนเงินลง
ทนุในสิทธิเรียกรองจํ านวน 809 ลานบาท

4)  เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน

(หนวย : ลานบาท)เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
2546 2545 2544

เงินใหกูยืมทั่วไป 6,878 4,360 4,937
      ลูกหนี้ปกติ 2,347 3,120 3,302
     ลูกหนี้ดอยคุณถาพ 888 1,240 1,635
     ลูกหนี้ที่ตัดหนี้สูญและบันทึกกลับมาตามธปท.กํ าหนด 1,159 - -
      เงินลงทุนในสิทธิเรียกรองที่โอนมาเปนเงินใหกูยืม 2,484 - -
 เงินใหกูยืมเพื่อโครงการพัฒนาที่อยูอาศัย 8,144 4,819 1,199
เงินใหกูยืมตามสัญญาเชาซื้อ 7,904 4,778 3,546

รวม 22,926 13,957 9,682

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนดูเหมือนมีจํ านวนที่เพิ่มมากขึ้นจากปกอน  แตตามขอเท็จจริงแลวเพิ่มมาจากเงิน
ใหกูยืมเพื่อโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยจํ านวน 6,509 ลานบาท  สํ าหรับเงินใหกูยืมทั่วไปมิไดเพิ่มขึ้นอยางแทจริง  ตามขอมูล
จํ านวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการโอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองที่มีขอตกลงตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย มา
เปนเงินใหกูยืม

บริษัทฯ แยกเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนออกเปน  3 สวน คือ เงินใหกูยืมทั่วไป เงินใหกูยืมเพื่อโครงการ
พัฒนาที่อยูอาศัย และเงินใหกูยืมตามสัญญาเชาซื้อรถยนต

เงินใหกูยืมทั่วไป
เงินใหกูยืมสวนใหญเปนเงินใหกูเพื่อธุรกิจทั่วไปที่เกิดตั้งแตในชวงที่เกิดวิกฤตการณาทางเศรษฐกิจและการเงิน    

บริษัทฯ ด ําเนินการทุกวิธีในการปรับปรุงโครงสรางหนี้กับลูกหนี้ ทํ าใหลูกหนี้บางรายปดบัญชี และบางรายกลับมาเปนลูก
หนี้ปกต ิ ในระหวางป บริษัทฯ ใหเงินกูยืมใหมเพิ่มขึ้นบาง นอกนั้นเปนลูกหนี้ที่ตัดหนี้สูญและบันทึกกลับมา และเงินลง
ทุนในสิทธิเรียกรองที่โอนมาเปนเงินใหกูยืมตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนดในชวงไตรมาสแรกของป 2546

เงินใหกูยืมเพื่อโครงการพัฒนาที่อยูอาศัย
บริษัทฯ เริ่มที่จะมุงปลอยเงินใหกูยืมเพื่อโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยตั้งแตป 2544 เงินใหกูยืมสวนใหญเปนเงินให

กูยืมแกโครงการที่ใกลจะสํ าเร็จ โดยใหกูยืมแกลูกหนี้ที่เปนหนี้สถาบันการเงินอื่นที่ประมูลจาก ปรส. เพื่อโอนมาเปนลูก
หนี้ของบริษัทฯ ในสิ้นป 2546 โครงการมากกวา 40 โครงการสํ าเร็จแลว และเงินใหกูยืมดังกลาวไดรับชํ าระหนี้หมด  
บริษัทฯ ยังคงด ําเนินการใหกูยืมเพื่อโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยใหมๆ อยางตอเนื่อง  สิ้นป 2546 บริษัทฯ สามารถใหกูเพื่อ
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โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยมากกวา 200 แหง เปนจํ านวนเงิน 8,144 ลานบาท และรวมกับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่
บนัทึกบัญชีในกองทุนรวมอีก 2 กองทุนจํ านวนเงิน 1,110 ลานบาท  โครงการตาง ๆ อยูกระจายทั่วประเทศ แตสวนใหญ
อยูในกรุงเทพฯ และเปนโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยตามสิ่งที่แสดงดานลางเปนการศึกษาแยกตามทํ าเล และแยกตาม
ประเภทของโครงการ

            แยกตามพื้นที่            แยกตามประเภท

เงินใหสินเชื่อตามสัญญาเชาซื้อ
เงินใหกูยืมตามสัญญาเชาซื้อมีอัตราการเติบโตมาก สิ้นป 2546 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมตามสัญญาเชาซื้อรถยนต 

จ ํานวน 7,904 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน มีจํ านวน 4,778 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,126 ลานบาท คิดเปนรอยละ 65 เนื่องจาก 
บริษัทฯ ยังเนนความสามารถในการทํ ากํ าไรมากกวาการเติบโตของสินทรัพย อัตราการเติบโตของเงินใหกูยืมตามสัญญาเชา
ซื้อยังคงมาจากการปลอยเชาซื้อรถมือสอง ตามสิ่งที่แสดงไวดานลาง เปนการศึกษาแยกตามประเภทรถยนต และแยกตามรถ
ใหม และรถมือสอง

             แยกตามประเภท       แยกตามรถใหม/รถมือสอง

เงินใหกูยืมธุรกิจหลักทรัพย
ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ไมเนนการใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย ดังนั้น ยอดคงเหลือสวนใหญที่ปรากฏในงบการ

เงนิคอื รายการที่ลูกคาซื้อขายหลักทรัพย และอยูระหวางการรับ/จายเงินภายใน 3 วันทํ าการ

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 80 %

ภาคกลาง
3%

ภาคใต
6%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3%

   ภาคเหนือ 1%ภาคตะวันออก 7%
คอนโด ที่อยู อาศัย

16%

บานเดี่ยว/ทาวนเฮาส
78%

ธุรกิจการคา 6%

อื่น ๆ 9%
 (1,887 บัญช)ี

รถยนตนั่ง 44%
(19,056 บัญช)ี  รถกระบะ 47%

(26,235 บัญช)ี

รถมือสอง 92%

รถใหม  8%
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5)  ลูกหนี้หยุดรับรูรายได

(หนวย : ลานบาท)ลูกหนี้หยุดรับรูรายได
2546 2545 2544

เงินใหกูยืมทั่วไป 1,085 1,239 1,627
ลูกหนี้ที่ตัดหนี้สูญและบันทึกกลับมาตามธปท. กํ าหนด 985 - -
เงินลงทุนในสิทธิเรียกรองที่โอนมาเปนเงินใหกูยืม 431 - -
 เงินใหกูยืมเพื่อโครงการอสังหาริทรัพย 338 195 -
เงินใหกูยืมตามสัญญาเชาซื้อ 243 162 100
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 55 40 50

รวม 3,115 1,633 1,777

บริษัทฯ ยังพยายามที่จะลดจํ านวนลูกหนี้หยุดรับรูรายไดใหลดลง ซึ่งในปที่ผานมาสามารถบริหาร และจัดการลด
ลูกหนี้เกาที่เปนลูกหนี้หยุดรับรูรายไดลงจํ านวน 154 ลานบาท อยางไรก็ตาม การโอนเปลี่ยนบัญชีตามประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยในไตรมาสแรกป 2546 รวมทั้งการเจริญเติบโตของเงินใหกูยืมเพื่อโครงการพัฒนาที่อยูอาศัย และเงินใหกูยืม
ตามสัญญาเชาซื้อ เปนผลทํ าใหเกิดลูกหนี้หยุดรับรูรายไดขึ้นใหม ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,482 ลานบาทจากปกอน

6)  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(หนวย : ลานบาท)คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2546 2545 2544

เงินใหกูยืมทั่วไป 645 182 100
ลูกหนี้ที่ตัดหนี้สูญและบันทึกกลับมาตามธปท.กํ าหนด 1,151 - -
เงินลงทุนในสิทธิเรียกรองที่โอนมาเปนเงินใหกูยืม 420 - -
เงินใหกูยืมเพื่อโครงการอสังหาริมทรัพย 656 114 -
เงินใหกูยืมตามสัญญาเชาซื้อ 201 125 63
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 39 38 -

รวม 3,112 459 163
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สิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นระหวางป มีดังนี้
ประการแรก ในไตรมาสแรกของป 2546 ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย กํ าหนดใหบันทึกบัญชี

ลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญที่บริษัทฯ ไดกันเงินสํ ารองครบรอยละ 100 และตัดออกจากบัญชีไปแลวตั้งแตสิ้นป 2543 กลับเขา
มาในบัญชีในรายที่มีหลักประกันทุกราย โดยนํ าไปเพิ่มในบัญชีเงินใหกูยืม และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํ านวน 1,151 ลาน
บาท

ประการที่สอง ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย กํ าหนดใหโอนเปลี่ยนประเภทรายการจากเงินลง
ทุนในสิทธิเรียกรองเฉพาะของบริษัทฯ เปนเงินใหสินเช่ือ สํ าหรับเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขหรือทํ าขอตกลงใหมในการชํ าระหนี้ หรือทํ าสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี ้ โดยถือเปนเงินใหสินเช่ือปกติเมื่อลูกคา
จายชํ าระหนี้ ในระหวางป บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสํ าหรับลูกหนี้กลุมนี้จํ านวน 420 ลานบาท

ประการที่สาม ตั้งแตไตรมาสทีส่ามของป 2545 เปนตนมา บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่มเปนพิเศษเทากับรอยละ 5 ของยอดเงินใหกูเพื่อโครงการพัฒนาที่อยูอาศัย  โดยอยางนอยตองตั้งเพิ่มในแตละไตรมาส
จ ํานวน 50 ลานบาทจนกวาจะครบจํ านวนรอยละ 5 ของยอดคงคาง ในระหวางป 2546 บริษัทฯ มีรายไดที่เขามาเปนจํ านวน
มาก ท ําใหบริษัทฯ สามารถตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเปนพิเศษครบตามที่กํ าหนดไวในไตรมาสที่สาม  นอกจากนี้ ราย
ไดที่เกิดจากเงินใหกูยืมเพื่อโครงการอสังหาริมทรัพยจะมีการบริหารบนพื้นฐานของเกณฑเงินสด ดังนั้น รายไดดอกเบี้ยคาง
รบัดังกลาว บริษัทฯ จึงตั้งเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมทั้งจํ านวน และถือเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั่วไป

โดยสรุปแลว สิ้นป 2546 เงินใหกูยืมลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนควรมีเงินสํ ารองที่ตองกันตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศ
ไทยกํ าหนดเปนจํ านวน 1,848 ลานบาท แตบริษัทฯ มีเงินส ํารองทั้งสิ้นตามบัญชีเทากับ 3,112 ลานบาท ดังนั้น จึงมีเงิน
ส ํารองเปนพิเศษอยูจํ านวน 1,264 ลานบาท

7)  ทรัพยสินรอการขาย
บริษัทฯ มยีอดการขายที่ดีมากโดยในป 2546 บริษัทฯ สามารถขายทรัพยสินรอการขายไดจํ านวน 2,819 ลานบาท

ในราคาที่นาพอใจยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 2546 เทากับ 4,273 ลานบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนเทากับ 4,805 ลาน
บาท ลดลง 532 ลานบาท ซึ่งแสดงใหเห็นวา บริษัทฯ สามารถด ําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและการเจรจาตอรอง เพื่อ
ไดรับทรัพยสินรอการขายมาชํ าระหนี้แทนเงินสดประมาณ 2,287 ลานบาท ทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ สวนใหญจะ
เปนที่ดินและที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามภาพที่แสดงดานลาง

แยกตามพื้นที่ แยกตามประเภท

ภาคใต 4%
ภาคตะวันออก 9%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5%

ภาค เหนือ 7%

ภาคกลาง 15%

กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 60%

ที่ดินเปลา 66%

   คอนโด ที่อยูอาศัย 5%
  รถยนต 2%

อื่นๆ 4%

ที่อยูอาศัยอยู
23%
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน

(หนวย : ลานบาท)หนี้สินและสวนของผูถือหุน
2546 2545 2544

เงินกูยืมและเงินฝาก 19,748 20,952 22,702
หุนกู 6,435 5,807 3,995
รวม เงินกูยืมและเงินฝาก 26,183 26,759 26,697
ทุนชํ าระแลว 5,924 5,598 5,019
กํ าไรสะสม 6,166 4,804 4,004
สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง 377 (575) (832)
สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 368 76 79

รวมสวนของผูถือหุน 12,835 9,903 8,270

ตามขอมูลแสดงตัวเลขรวมเงินกูยืมและเงินฝาก และรวมสวนของผูถือหุนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ควรพิจารณา รวม
เงนิกูยืมและเงินฝากในป 2546 จํ านวน 26,183 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2545 จํ านวน 26,759 ลานบาท ดูแลวอาจจะไมมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มากนัก แตเมื่อพิจารณาสวนของผูถือหุนในป 2545 จํ านวน 9,903 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 26 ของรวมหนี้
สนิและสวนของผูถือหุน ในขณะที่สวนของผูถือหุนในป 2546 จํ านวน 12,835 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 30 แสดงถึงการ
เจริญเติบโตคอนขางสูงของสวนของผูถือหุน

1) เงินกูยืมและเงินฝาก
กลยุทธหลักของบริษัทฯ ยังเปนการขยายฐานลูกคาและลดการกระจุกตัวของจํ านวนเงินฝากตอราย เงินรับฝาก ณ 

สิ้นป 2546 เทากับ 19,748 ลานบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกับปกอนเทากับ 20,952 ลานบาท ลดลง 1,204 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 6 ในระหวางป 2546 บริษัทฯ ไดไถถอนหุนกูกอนกํ าหนดจํ านวน 1,000 ลานบาท และบริษัทฯ ไดออกหุนกูใหมที่มี
อายุ 5 ป ในอัตราดอกเบี้ยที่คอนขางตํ่ า จํ านวน 3,000 ลานบาท ซึง่เปนการบริหารระยะเวลาของหนี้สินใหสมดุลยกับระยะ
เวลาของสินทรัพย เพื่อเปนการปองกันความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่ไมสามารถคาดหวังได สิน้ป 2546 จํ านวนเงินฝาก
รอยละ 60 มีอายุครบก ําหนดเกินกวา 12 เดือน
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1.1) สวนของผูถือหุน

(หนวย: ลานบาท)
สวนของผูถือหุน

2546 2545 2544
ยอดตนป 9,903 8,270 6,764
จายเงินปนผล (703) (606) (453)
การแปลงใบสํ าคัญแสดงสิทธิ 326 579 7
กํ าไรสุทธิ 2,065 1,406 1,389
ดีขึ้น/(ดอยลง)
  ก ําไร/(ขาดทุน) ที่ยังไมไดรับรูของเงินลงทุนในสิทธิเรียกรอง 952 257 642
ดีขึ้น/(ดอยลง)
  กํ าไร/(ขาดทุน) เงินลงทุนในหลักทรัพย 292 (3) (79)

ยอดสิ้นป 12,835 9,903 8,270

สวนของผูถือหุนสิ้นป 2546 เทากับ 12,835 ลานบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนเทากับ 9,903 ลานบาท      
เพิ่มขึ้น 2,932 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30  เนื่องมาจากประการแรก การเพิ่มขึ้นของสวนผูถือหุนจากการแปลงใบสํ าคัญ
แสดงซื้อหุนระหวางป ประการที่สอง กํ าไรสุทธิของป 2546 รวมทั้งการจายเงินปนผลระหวางป และประการที่สาม สวน
เกินจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกรองและของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายที่มากขึ้นจากปกอน  สิ้นป 
2546 บริษัทฯ มีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 32.1
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สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ
บริษัทเงินทุน  เกียรตินาคิน จ ํากัด (มหาชน)

1. สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ จังหวัดเชียงใหม
33 อาคารเกียรตินาคิน ชั้น 3 (สี่แยกขวงสิงห)
ถ.เชียงใหม-ล ําปาง ต.ชางเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม 50300   โทรศัพท 0-5321-8711-3,
0-5340-9620-4  โทรสาร 0-5340-9625

8.     ส ํานักงานอํ านวยสินเชื่อ  จังหวัดระยอง
375/4-5 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง  21000
โทรศัพท 0-3880-8090-4    
โทรสาร 0-3880-8095

2. สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ  จังหวัดพิษณุโลก
286/ 10 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0-5521-1683-6
โทรสาร 0-5521-1687

9.     สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ  หาดใหญ 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

3. สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ  จังหวัดขอนแกน
9/2 ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแกน 40000
โทรศัพท 0-4333-7725-32   โทรสาร 0-4333-7734

10.   ส ํานักงานอํ านวยสินเชื่อ  จังหวัดสุราษฎรธานี
99/42-43 ถ.สุราษฎรธานี-อ.กาญจนดิษฐ ต.บางกุง
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0-7721-4283-7    โทรสาร 0-7721-4288

4. สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ  จังหวัดนครราชสีมา
192/1-4 ถ.จอมสุรางคยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0-4426-0401-8   
โทรสาร 0-4426-0409

11.   ส ํานักงานอํ านวยสินเชื่อ  จังหวัดนครสวรรค
ง.33/58-59 ถ.ดาวดึงส ต.ปากนํ ้าโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค  60000
โทรศัพท 0-5622-0973-6  โทรสาร 0- 5622-0977
(เปดดํ าเนินการในป 2547)

5. สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ  จังหวัดอุบลราชธานี
438,438/1-3 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธาน ี 34000
โทรศัพท 0-4528-3631-5  โทรสาร 0-4528-3896

12.   สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ  จงัหวัดเชียงราย
56/5-6 หมู 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย  57000
(เปดดํ าเนินการในป 2547)

6. สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ  จังหวัดราชบุรี
286/25-26 ถ.ศรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี  70000
โทรศัพท 0-3231-0382-9  โทรสาร 0-3231-0391

13.   ส ํานักงานอํ านวยสินเชื่อ  จังหวัดอุดรธานี
119/7-8 หมู 14 ซ.บานจานเกา ต.หมากแขง อ.เมือง
จ.อุดรธาน ี41000
(เปดดํ าเนินการในป 2547)

7. สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ  จังหวัดชลบุรี
7/18 หมูที ่4 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท  0-3838-4944-9, 0-3838-2100,
0-3838-2456, 0-3838-3074     
โทรสาร 0-3838-4950

14.   ส ํานักงานอํ านวยสินเชื่อ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการทวินโลตัส พลาซา นครศรีธรรมราช
6/144, 6/145 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช  80000
(เปดดํ าเนินการในป 2547)

15. สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ  จังหวัดภูเก็ต
(เปดดํ าเนินการในป 2547)
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สํ านักงานสาขา
บริษัทหลักทรัพย  เกียรตินาคิน  จ ํากัด
ภุมิภาคภุมิภาค
1. สํ านักงานสาขา จังหวัดเชียงใหม

33 อาคารเกียรตินาคิน สี่แยกขวงสิงห ถ.เชียงใหม-ล ํ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

8.    ส ํานักงานสาขาชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี
342 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสรอย อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท 0-3828-8145-50  โทรสาร 0-3828-8556
Email :chonburi2@kks.co.th

2. สํ านักงานสาขา จังหวัดพิษณุโลก
286/ 10 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0-5523-5000-4 โทรสาร 0-5523-5006

9.     สํ านักงานสาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี
36-38 ถ.ศรีราชานคร 6 ตํ าบลศรีราชา อ. จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท 0-3832-8345-50, 0-3832-8351-53
โทรสาร 0-3832-8354    Email :sriracha@kks.co.th

3. สํ านักงานสาขา จังหวัดแพร
2/66-67 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร
จ.แพร 54000
โทรศัพท 0-5462-8016-21
โทรสาร 0-5462-8022

10.   สํ านักงานสาขา จังหวัดระยอง
125/1 ถ.จันทอุดม (ระยอง-บานคาย) ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
โทรศัพท 0-3861-7477-85 โทรสาร 0-3861-7490
Email :rayong@kks.co.th

4.    สํ านักงานสาขา 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

11.   สํ านักงานสาขา 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

5.     สํ านักงานสาขา จังหวัดนครราชสีมา
192/1-4 ถ.จอมสุรางคยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0-4425-8471-4, 0-4427-3159-63
โทรสาร 0-4425-8475   Email : korat@kks.co.th

12.   สํ านักงานสาขาหาดใหญ 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

6. สํ านักงานสาขา จังหวัดอุบลราชธานี
434 อาคารโรงแรมเนวาดาแกรนด ถนนชยางกูร ตํ าบลใน
เมือง อํ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี34000
โทรศัพท 0-4528-0160-4 โทรสาร 0-4531-2843
Email :ubon@kks.co.th

13.   สํ านักงานสาขา จังหวัดยะลา
27/7-9 ถ.พิศาลอุทิศ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท 0-7325-5455
โทรสาร 0-7325-5465
Email :yala@kks.co.th

7. สํ านักงานสาขา จังหวัดชลบุรี
7/18 หมูที ่4 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท 0-3838-4795 โทรสาร 0-3838-4794
Email :chonburi@kks.co.th

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto::chiangmai@kks.co.th
mailto::chonburi2@kks.co.th
mailto::sriracha@kks.co.th
mailto::rayong@kks.co.th
mailto::khonkaen@kks.co.th
mailto::smutsakorn@kks.co.th
mailto:korat@kks.co.th
mailto::haadyai@kks.co.th
mailto::ubon@kks.co.th
mailto::yala@kks.co.th
mailto::chonburi@kks.co.th
http://www.pdffactory.com


บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากดั (มหาชน)
44

สํ านักงานสาขา
บริษัทหลักทรัพย  เกียรตินาคิน  จ ํากัด

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
1. สํ านักงานสาขางามวงศวาน

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

4.     สํ านักงานสาขาราชประสงค
เลขที ่971, 973 : อาคาร เพรสสิเดนท ทาวเวอร ชั้น 6
(ตึกใหม) ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2656-0293-94,  0-2656-1535-9,                
0-2656-0896-7 ,0-2656-0282
โทรสาร 0-2656-0289    E-mail :ratchaprasong@kks.cot.h

1. สํ านักงานสาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม
1550 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเออร ชั้น 31
ถ.เพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2207-0553, 0-2652-8935
โทรสาร 0-2207-0801    Email: newpechburi@kks.co.th

5. สํ านักงานสาขาลาดพราว
1693 ชั้น 5 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว
ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2937-1240-8 โทรสาร 0-2937-1254
Email :lardprao@kks.co.th

2. สํ านักงานสาขาบางนา
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

6. สํ านักงานสาขาอโศก
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
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บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากดั (มหาชน)
45

รายการขอมูลตามขอก ําหนดของ
สํ านักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

หนา

1. ขอมูลทั่วไป
1.1 บริษัทฯ 7
1.2 นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 8
1.3 บุคคลอางอิงอื่นๆ 7

2. ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ 3
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 สาระสํ าคัญของลักษณะการประกอบธุรกิจ 10
3.2 โครงสรางรายได 10
3.3 การเปลี่ยนแปลงในปที่ผานมา 11

4. ปจจัยความเสี่ยง 12
5. โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

5.1 ผูถือหุน 14
5.2 การจัดการ 15

• โครงสรางการจัดการ 15
• การสรรหากรรมการและผูบริหาร 22
• คาตอบแทนผูบริหาร 23
• การกํ ากับดูแลกิจการ 23
• การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 27
• การควบคุมภายใน 28

6. รายการระหวางกัน 29
7. ค ําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดํ าเนินงาน 29
8. งบการเงิน เอกสารแนบ
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