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การจัดอับดับความน่าเชื่อถือ
ปี 2550 คงอันดับความน่าเชื่อถือ จากบริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด (TRIS)

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) 

ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (LCA)

ระดับ

“ดีเยี่ยม”

Best 
Shareholder 
Treatment 
Awards

บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านการดูแลผู้ถือหุ้น
จัดโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (LCA)

และชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC)

“Bank of the Year 2007”
ได้รับการจัดอันดับธนาคารแห่งปีประจำปี 2550 (อันดับที่ 4)

จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

“คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น” ประจำปี 2549/50

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)

สมาคมธนาคารไทย (TBA)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (LCA)

และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)

Board of
the Year for
Distinctive
Practices

สนับสนุนการจัดการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจป็นภาษาอังกฤษในประเทศไทย 

โครงการ Bangkok Business Challenge ของ ศศินทร์ 

ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีปสนับสนุนกิจกรรม

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุน

และการออมใน “โครงการมอบรางวัลสมาชิก 

ดีเด่นของสหกรณ์ประจำปี” 

ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

จัดโครงการจักรยานเพื่อน้องขึ้น เพื่อช่วยเหลือ

เด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลโรงเรียน 

ได้ยืมใช้ในการเดินทาง 

ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล 

และศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ จัดอบรม 

โครงการ เยาวชนสัมพันธ์ร่วมมือ 

ประสานใจต้านภัยยาเสพติด 

ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา 

มอบทุนการศึกษาให้แก่ 

เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

สร้างอาคารเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา 

ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

สนับสนุนการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 

โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและ

สันติสุข ของคุณแม่สิริ กรินชัย 

“โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน”  

โดยมูลนิธิธนาคารเกียรตินาคิน

ด้านการศึกษา

ด้านพัฒนาจริยธรรม และภูมิคุ้มกันสังคม

ร่วมบริจาคช่วยครูใต้ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาแห่งชาติ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุทกภัยและจัดสร้างสุขาลอยน้ำ 

ด้านบรรเทาทุกข์ และสาธารณกุศลBank of 
the Year

A-
“Stable”

Level



ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550



สารบัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 4

สารจากประธานกรรมการธนาคาร 6

รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 8

ข้อมูลทั่วไปของธนาคาร 9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 12

ปัจจัยความเสี่ยง 18

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 23

รายการระหว่างกัน 46

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 48

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร 58

รายงานคณะกรรมการธนาคาร 67

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 68

งบการเงิน 69 -147

สำนักงานสาขา

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 148

สำนักงานสาขา

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด 149

รายงานข้อมูลตามกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 151

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)



วิสัยทัศน์ [VISION]
	 “เป็นธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 ซึ่งลูกค้าเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรก”

  พันธกิจ [MISSION]
	 	 	 “ให้บริการด้านการเงินและการสนับสนุนในทุกด้าน

   เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ลูกค้า / คู่ค้า

   และมุ่งสร้างสรรค์สังคมที่ดี”

ค่านิยมองค์กร [VALUE]
	 Discipline - มุ่งมั่นต่อหน้าที่ อย่างมีวินัย

 Integrity  -  มุ่งสัตย์ซื่อ ยึดถือจรรยาบรรณ

 Expertise  -  มุ่งแสวงหาความรู้ความชำนาญ

 Teamwork  -  มุ่งทำงานเป็นทีม

 Entrepreneurship - มุ่งรับผิดชอบต่อการผลักดันธุรกิจ    

   และผลกำไรของธนาคาร 

 Dynamic  - มุ่งปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

รายงานประจำปี 2550
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
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ผลสำเร็จจากการระดมเงินฝากและเงินกู้ยืมทำให้ธนาคาร

มีแหล่งเงินสนับสนุนการขยายตัวต่อเนื่อง
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ผลการดำเนินงาน
งบการเงินรวม

2550 2549 2548

สินทรัพย์รวม 88,839 76,763 68,051

เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้รวม 65,700 51,858 46,122

หนี้สินรวม 70,231 59,259 51,842

เงินฝาก* 44,420 44,560 43,420

ส่วนของผู้ถือหุ้น 18,608 17,504 16,209

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิฯหลังหักหนี้สูญ 3,443 3,497 3,328

รายได้ที่มีใช่ดอกเบี้ย 1,811 1,121 1,534

รายได้รวม 5,254 4,618 4,861

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,653 2,296 2,147

ภาษีเงินได้ 445 285 275

กำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยฯ 2 3 3

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,154 2,034 2,436

ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)จากการตีมูลค่ายุติธรรมฯ 601 610 473

งบการเงินเฉพาะของธนาคาร

2550 2549 2548

89,189 76,299 68,658

65.102 51.175 45.554

73,797 62,749 52,489

44,480 44,567 44,556

15,392 13,550 16,170

4,415 2,673 2,526

1,160 698 2,034

5,575 3,371 4,560

2,238 2,087 1,849

445 285 275

  

2,892 999 2,436

602 610 473

2550 2549 2548

19.98 6.72 15.91

3.50 1.38 3.84

5.57 1.95 4.95

29.50 26.32 32.60

16.39 22.17 22.59

2.30 2.20 2.30

อัตราส่วนทางการเงิน 2550 2549 2548

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น(ร้อยละ) 11.96 12.09 15.89

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ร้อยละ) 2.60 2.81 3.88

กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(บาท) 4.15 3.98 4.95

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 35.59 33.93 32.60

เงินกองทุนขั้นที่1และขั้นที่2ต่อสินทรัพย์เสี่ยง(ร้อยละ) 

เงินปันผลต่อหุ้น(บาท) 

*รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

หน่วย:ล้านบาท
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สารจาก
ประธานกรรมการธนาคาร

ในปี 2550ที่ผ่านมา เศรษฐกิจยังคงขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายใน

และภายนอกประเทศ ปัจจัยหลักคือราคาน้ำมันที่เพิ่ม

สูงขึ้นต่อเนื่อง และปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ผู้นำทางเศรษฐกิจกับประเทศในตะวันออกกลาง ทำให้

หลายฝ่ายคาดว่าราคาน้ำมันจะยังคงทรงตัวในระดับสูง

ต่อไปนอกจากนั้นปัญหาสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ปล่อย

ให้ผู้กู้ด้อยคุณภาพ (Sub-Prime) ของสหรัฐฯ ส่งผลให้

เศรษฐกิจชะลอตัวลงคาดว่าจะส่งผลต่อประเทศคู่ค้าของ

สหรัฐฯ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกที่รวมถึง

ประเทศไทยที่พึ่งพิงการส่งออกไปประเทศสหรัฐฯ ด้วย

แต่การกระจายการส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นด้วยทำให้การ

ส่งออกของไทยยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ด้านการเมืองมี

การเลือกตั้งเมื่อปลายปี 2550 และเศรษฐกิจมีปัญหาที่

ท้าทายและรอการแก้ไขของรัฐบาลใหม่อยู่หลายประการ

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงร้อยละ

3.2ณสิ้นปี2550ค่าเงินบาทที่แข็งตัวต่อเนื่องในขณะที่

ความมั่นใจของผู้บริโภคและผู้ลงทุนลดลง ทำให้การ

ขยายตัวของปริมาณสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์

ขยายตัวในระดับต่ำร้อยละ 5.5 ขณะที่เงินฝากขยายตัว

เพียงอัตราร้อยละ0.2 ขณะที่สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์สูง

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์

เพิ่มขึ้นมาที่ 858.1 จุด ด้วยปริมาณการซื้อขายเท่ากับ

15,782ล้านบาท/วันลดลงร้อยละ7.5

แมว้า่ปจัจยัตา่งๆไมเ่อือ้อำนวยนกัแตก่ารดำเนนิงาน

ที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญทำให้ธนาคารยังคงรักษาผลการ

ดำเนินงานในระดับดีไว้ได้ โดยมีผลการดำเนินงานสรุปได้

ดังนี้

 • ด้านการเติบโตธนาคารยังคงสามารถขยายตัว

ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7

เปน็88,839ลา้นบาทเมือ่เทยีบกบัระบบธนาคารพาณชิย์

ที่ขยายตัวร้อยละ3.4

 • ธนาคารประสบความสำเร็จในการขยายสินเชื่อ

เช่าซื้อ โดยมียอดเพิ่มจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 42.4

ทำใหย้อดสนิเชือ่รวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ27เมือ่เทยีบกบัสนิเชือ่

รวมของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบที่ขยายตัวเพียงร้อยละ

5.5

 • ผลกำไรในปี 2550 เท่ากับ 2,154 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 120ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ

5.9 เมื่อรวมกับส่วนเกินกว่าทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องและหลักทรัพย์เผื่อขายใน

สว่นของผูถ้อืหุน้ ทำให้ธนาคารมีกำไร 2,145.7 ล้านบาท

เทียบกับ 2,171 ล้านบาทในปี 2549 ลดลงร้อยละ 1.1

เปน็ผลมาจากการระดมเงนิดว้ยหุน้กูร้ะยะสัน้และตัว๋แลกเงนิ

เพิ่มทำให้ต้นทุนทางการเงินไม่ลดลง ขณะที่มีค่าใช้จ่าย

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นตามปริมาณลูกหนี้ใหม่

ที่เพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายมิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอันเนื่องมา

จากการขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารในรปูสาขาและบคุลากรมากขึน้

 • เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง ธนาคารสามารถ

ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้

ยอดคงค้างปลายปีมียอดเท่ากับ 6,876 ล้านบาทลดลง

2,205ล้านบาท

 • ทรัพย์สินรอขายมียอดคงค้างเพิ่มขึ้น 960 ล้าน

บาทเป็น9,293.6ล้านบาทเป็นผลมาจากผลสำเร็จจาก

การปรับโครงสร้างหนี้และการดำเนินกระบวนการทาง

กฎหมายซึ่งธนาคารจะต้องเร่งจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว

ต่อไปในอนาคต
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 • ธนาคารมีการระดมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

โดยการรับฝากเงินและออกหุ้นกู้ ในปริมาณที่สอดคล้อง

กับการปล่อยสินเชื่อ ทำให้ ณ สิ้นปี 2550 ธนาคารมี

หนี้สินรวม70,231ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ18.5

• ธนาคารไดร้บัอนมุตัจิากธนาคารแหง่ประเทศไทยให้

เปิดสาขาจำนวน10แห่งโดยเปิดภายในปี2550จำนวน

8 แห่ง ทำให้ธนาคารมีสาขา ณ สิ้นปี 2550

ทั้งสิ้น27แห่ง

 • ธนาคารไดร้บัรางวลับรษิทัจดทะเบยีนยอดเยีย่ม

ด้านการดูแลผู้ถือหุ้น จากงาน Best Shareholder

Treatment Awards 2007 จัดโดย บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมส่งเสริม

ผูล้งทนุไทยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนและชมรมนกัลงทนุ

สัมพันธ์

 • ธนาคารได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จาก

การประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริม

ผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยธนาคาร

เป็น1ใน19บริษัทที่ได้คะแนนเกิน100คะแนน

 • ธนาคารได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ใน

การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำ

ปี 2549 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) โดยธนาคารเป็น 1 ใน 62 บริษัท

จดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีมาก จากบริษัท

จดทะเบียนที่รับการประเมินทั้งสิ้น402บริษัท

 • ธนาคารได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น”

ประจำปี2549/50

 • ธนาคารได้รับการจัดอันดับธนาคารแห่งปีประจำ

ปี 2550 “Bank of the Year 2007” อันดับที่ 4 จัดโดย

วารสารการเงินธนาคาร

ในปี 2551 คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงขยายตัว

ได้บ้าง ในขณะที่ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง และ

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐคงอยู่ในระดับอ่อนตัวเมื่อเทียบกับ

เงินบาท สถานการณ์การเมืองของโลกไม่มีความรุนแรง

ขณะที่คาดกันว่าภาวะการเมืองของไทยคลี่คลายเมื่อได้

รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง เศรษฐกิจไทยยังคงได้

รับการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ดีพอประมาณ โดยขึ้น

อยู่กับภาคการส่งออก การท่องเที่ยวและการลงทุนของ

ภาครัฐเป็นสำคัญสถาบันการเงินจะยังคงขยายตัวและ

มีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะสินเชื่ออุปโภคบริโภคและ

สินเชื่อเช่าซื้อที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เข้ามาทำธุรกิจ

อย่างเต็มตัว อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตาม

อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ยอดขายรถยนต์ใหม่และธุรกิจ

พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยคาดว่าจะชะลอตัวลง ยกเว้น

โครงการอาคารชุดราคาประหยัดตามแนวรถไฟฟ้า

การทำธุรกิจในปี 2551 ธนาคารคงมุ่งมั่นจะขยาย

ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ มีการขยายสาขาตามความ

จำเป็นในตลาดที่ทำอยู่ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขันและให้บริการต่อลูกค้าได้ดีขึ้น แผนธุรกิจ

ของธนาคารเน้นการขยายตัวด้านสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อ

ธุรกิจ โดยเพิ่มความระมัดระวังคุณภาพหนี้มากขึ้นให้

สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง เร่งการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ประมูลซื้อมาและการขายทรัพย์

สินรอขายที่ได้จากปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อให้ธนาคาร

สามารถรักษาการเติบโตของสินทรัพย์และกำไรได้ต่อไป

อย่างไรก็ตามภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน

สูง ธนาคารจะดำเนินการอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้น โดยจะ

ขยายตัวอย่างมีคุณภาพไม่เน้นปริมาณคงเน้นมุ่งตลาดที่

มีความเชี่ยวชาญรักษาสภาพคล่องโดยการบริหารทรัพย์

สินและหนี้สินให้มีความสมดุล รักษาระดับเงินกองทุนให้

สูงเพียงพอที่จะรองรับต่อความเสี่ยงจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่มี

ความผันผวน ในด้านการบริหารจัดการ ธนาคารจะยัง

คงพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น มุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้า และจะเสริมสร้างธรรมา-

ภิบาลในการดำเนินงานให้สูงขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับจาก

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้ธนาคารสามารถเติบโต

มีกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ในนามของคณะ

กรรมการธนาคารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้

ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคาร

ด้วยดีตลอดมา

 (นางสาวนวพรเรืองสกุล)

 ประธานกรรมการธนาคาร
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

รายงาน
การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยมติ

คณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 3/50 เมื่อวันที่ 26 เมษายน

2550 ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน

มีผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสายตรวจสอบภายในทำหน้าที่

เลขานุการโดยมีรายชื่อดังนี้

1.นายพชิยัดชัณาภริมย์ ประธานกรรมการ

2.นายมานพพงศทัต กรรมการ

3.นายเชษฐ์ภัทรากรกุล กรรมการ

4.นายเกรียงศักดิ์ศุกร์คณาภรณ์เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติงานตาม

กฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

มีหน้าที่ร่างรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เกี่ยวกับ

กระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทาง

การเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้

เสนอชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการธนาคาร รวมถึง

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี เพื่อขอรับการ

แต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ดูแลการปฏิบัติ

ตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องประสานงานกับ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ

ธนาคารดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดูแล

ให้คำแนะนำ และให้ข้อสังเกตในการปฏิบัติงานของ

สายตรวจสอบภายในรวมถงึการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

แผนงานการตรวจสอบประจำปีของสายตรวจสอบภายใน

ในรอบปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ

ประชุมรวม 7 ครั้ง นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่

กำหนดข้างต้นแล้ว ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้

ความสำคัญกับการสอบทานสินเชื่อ โดยเฉพาะธุรกรรม

ด้านเช่าซื้อที่ธนาคารขยายปริมาณธุรกิจมีการเปิดสาขา

เพื่อให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเพิ่มมากขึ้น มีการปรับปรุง

ระบบงานให้สามารถรองรับการขยายปริมาณธุรกิจได้

อย่างพอเพียง และสะดวก รวดเร็ว ในขณะเดียวกัน

ได้ติดตามการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงของธนาคารควบคู่กันไป และยังให้ความ

สำคัญกับธุรกรรมเงินฝากที่มีรายการด้านเงินสดต่อเนื่อง
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรัดกุมตาม
กฎระเบยีบทีว่างไว้และมกีารกำกบัและดแูลอยา่งใกลช้ดิ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบนั้นๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับ
ผู้ตรวจสอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 1 ครั้ง เพื่อ
รับฟังผลการตรวจสอบและพิจารณาความเห็น ข้อเสนอ
แนะในการปฏิบัติงานจากทั้ง 2 หน่วยงานภายนอก
เพื่อติดตามให้ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และ
ปรับแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงให้น้ำหนักการบริหารจัดการที่
เน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรบัผลการปฏบิตังิานการตรวจสอบของสายตรวจ
สอบภายในที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆให้มีการควบคุมภายในและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
คำสั่ง รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงิน และเป็น
หน่วยงานกลางในการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อนำไปปรับปรุง
การให้บริการ และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย และคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ในปี 2550 ที่
ผา่นมากระบวนการในการจดัทำงบการเงนิและการเปดิเผย
ข้อมูลทางธนาคารมีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ งบการเงินของธนาคารได้จัดทำขึ้นตามหลักการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เชื่อถือได้ การดำเนินงานของ
ธนาคารเป็นไปอย่างเหมาะสม





(นายพิชัยดัชณาภิรมย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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1.1 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ชื่อบริษัท ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์

เลขทะเบียนบริษัท บมจ.172

สถานที่ตั้ง เลขที่500อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ชั้น12ถนนเพลินจิต

 แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร10330

 โทรศัพท์0-2680-3333โทรสาร0-2256-9933

 www.kiatnakin.co.th

หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารประเภทหุ้นสามัญจำนวน521,687,004หุ้น

(ณวันที่31ธันวาคม2550)

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด

 เลขที่62อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตยเขตคลองเตย

 กรุงเทพมหานคร10110

 โทรศัพท์0-2229-2800โทรสาร0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี นางอุณากรพฤฒิธาดา

 บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอสจำกัด

 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ชั้น15

 เลขที่179/74-80ถนนสาทรใต้แขวงทุ่งมหาเมฆ

 เขตสาทรกรุงเทพมหานคร10120

 โทรศัพท์0-2286-9999โทรสาร0-2286-5050

ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี

ที่ปรึกษา/ผู้จัดการ ไม่มี

ภายใต้สัญญาการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไปของธนาคาร 
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

1.2นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไป(ข้อมูลณวันที่31ธันวาคม2550)


ชื่อนิติบุคคล/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ

 ร้อยละ หุ้นสามัญที่จำหน่าย

   การถือหุ้น ได้แล้วทั้งหมด(หุ้น)

 1. บริษัทบีทีเอ็มยูลีสซิ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ให้เช่าซื้อ/ลิซซิ่ง 10 600,000

  เลขที่54อาคารหะรินธรชั้น4

  ถนนสาทรเหนือแขวงสีลมเขตบางรัก

  กรุงเทพมหานคร10500

  โทรศัพท์0-2266-3060โทรสาร0-2266-3067

 2. บริษัทอรรถกรจำกัด ให้เช่าซื้อรถยนต์ 10 800,000

  เลขที่200อาคารจุลดิศหาดใหญ่พลาซ่าชั้น4

  ถนนนิพัทธ์อุทิศ3อำเภอหาดใหญ่

  จังหวัดสงขลา90110

  โทรศัพท์0-7435-4334-5โทรสาร0-7435-4336

 3. บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินจำกัด ธุรกิจหลักทรัพย์ 99.99 65,000,000

  เลขที่500อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ชั้น7

  ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวัน

  กรุงเทพมหานคร10330

  โทรศัพท์0-2680-2222โทรสาร0-2680-2233

 4. กองทุนเปิดเกียรตินาคินตราสารหนี้ หน่วยลงทุน 10.33 7,221,223

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้จำกัด

  เลขที่48/16-17อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ชั้น9

  ถนนสาทรเหนือแขวงสีลมเขตบางรัก

  กรุงเทพมหานคร10500

  โทรศัพท์0-2633-7777โทรสาร0-2633-7300

 5. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่1 หน่วยลงทุน 99.95 125,947,412

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัด

  เลขที่252/38-41อาคารเมืองไทยภัทร1

  ชั้น30-32ถนนรัชดาภิเษกแขวงห้วยขวาง

  เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10320

  โทรศัพท์0-2693-2300โทรสาร0-2693-2320

 6. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่2 หน่วยลงทุน 99.59 187,239,308

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัด

  เลขที่252/38-41อาคารเมืองไทยภัทร1

  ชั้น30-32ถนนรัชดาภิเษกแขวงห้วยขวาง

  เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10320

  โทรศัพท์0-2693-2300โทรสาร0-2693-2320
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ชื่อนิติบุคคล/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ

 ร้อยละ หุ้นสามัญที่จำหน่าย

   การถือหุ้น ได้แล้วทั้งหมด(หุ้น)

 7. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่3 หน่วยลงทุน 99.97 190,832,895
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัด
  เลขที่252/38-41อาคารเมืองไทยภัทร1
  ชั้น30-32ถนนรัชดาภิเษกแขวงห้วยขวาง
  เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10320
  โทรศัพท์0-2693-2300โทรสาร0-2693-2320

 8. กองทุนรวมไทยรีสตัคเจอริ่ง หน่วยลงทุน 98.91 78,698,484
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณจำกัด
  เลขที่989อาคารสยามทาวเวอร์ชั้น24
  ถนนพระราม1แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร10330
  โทรศัพท์0-2659-8888โทรสาร0-2659-8860-1

 9. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่พร็อพเพอร์ตี้1 หน่วยลงทุน 99.50 24,418,404
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณจำกัด
  เลขที่989อาคารสยามทาวเวอร์ชั้น24
  ถนนพระราม1แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร10330
  โทรศัพท์0-2659-8888โทรสาร0-2659-8860-1

 10. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่พร็อพเพอร์ตี้3 หน่วยลงทุน 98.77 93,340,500
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณจำกัด
  เลขที่989อาคารสยามทาวเวอร์ชั้น24
  ถนนพระราม1แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร10330
  โทรศัพท์0-2659-8888โทรสาร0-2659-8860-1

 11. กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวี5 หน่วยลงทุน 83.57 5,983,265
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอยุธยาเจเอฟจำกัด
  เลขที่898อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ชั้น12
  ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร10330
  โทรศัพท์0-2657-5757โทรสาร0-2263-0199

 12. บริษัทซีเอ็มไอซีดิเวลล๊อปเมนท์จำกัด ให้เช่าพื้นที่ 80.58 230,000,000
  เลขที่209อาคารเคทาวเวอร์ชั้น10ถนนสุขุมวิท21
  แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร10110
  โทรศัพท์0-2664-1396-7โทรสาร0-2664-2163

 13. บริษัทนิปปอนแพ็ค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) บรรจุภัณฑ์ 11.01 12,000,000
  เลขที่53/34หมู่11ถนนเพชรเกษมแขวงหนองค้างพลู
  เขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร10160

  โทรศัพท์0-2421-2060-1โทรสาร0-2421-0496
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

2.1สาระสำคญัของลกัษณะการประกอบธรุกจิ

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ประกอบ

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ได้แก่ การรับฝากเงิน

การให้สินเชื่อ การซื้อขายตั๋วแลกเงิน หรือตราสาร

เปลี่ยนมือได้ การซื้อขายปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

การรับอาวัลตั๋วเงิน การรับรองตั๋วเงิน การออกเล็ตเตอร์

ออฟเครดิตหรือการค้ำประกัน และการประกอบธุรกิจ

เพื่อให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลิสซิ่ง ฯลฯ ธนาคาร

เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุญาตจัดตั้ง

กลุ่มทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ธปท.ฝกต.(21)1984/2549ลงวันที่4ธันวาคม2549

โดยธนาคารเป็นบริษัทแม่และมีบริษัทในกลุ่มทั้งหมด

1 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ครบทุกประเภท เป็นสมาชิก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 19ปัจจุบัน

ธนาคารมีสาขาอยู่ทั้งสิ้น27แห่งกระจายอยู่ในกรุงเทพฯ

ปริมณฑล และภูมิภาคต่างๆ ธนาคารมีแผนที่จะขยาย

สาขาเพิ่มอีก10แห่งในปี2551เพื่อให้สามารถให้บริการ

ลูกค้าได้ดีขึ้น



โครงสร้างกลุ่มเกียรตินาคิน 

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินจำกัด

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ถือหุ้นร้อยละ99

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

➤
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บริการหลักของธนาคารได้แก่

• บริการด้านเงินฝากธนาคารให้บริการการออม
ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และ

บัญชีกระแสรายวัน แบบมีดอกเบี้ยตามขั้นบันได ซึ่ง

บัญชีทั้งสองสามารถเชื่อมโยงกันได้โดยขอใช้บริการการ

ตั้งโอนบัญชีอัตโนมัติที่สาขาธนาคาร (Sweep In-Out)

ผู้ฝากยังสามารถเลือกออมด้วยเงินฝากประจำทั้งระยะสั้น

และระยะยาว หรือเลือกรูปแบบการออมได้ทั้งที่ เป็น

สมดุคูฝ่ากและเปน็ประเภทใบรบัฝากประจำ (Certificate

of Deposit) หรือเลือกออมแบบได้ผลตอบแทนสูงกว่า

อาทิเช่นตั๋วแลกเงิน

• บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนาคารให้

บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท ทั้งรถใหม่และ

รถมือสอง ในอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระที่

เหมาะสม เพื่อให้การลงทุนซื้อรถของผู้เช่าซื้อมีการจัดสรร

งบประมาณอย่างคุ้มค่า ด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ธนาคารยังมีบริการพิเศษที่เชื่อมโยง

กันเพื่อให้ผู้เช่าซื้อได้รับความสะดวกมากที่สุดได้แก่

 - บริการด้านรถยนต์ เช่นบริการต่อภาษีรถยนต์

ประจำปีบริการด้านการขออนุญาตเกี่ยวกับรถยนต์

 - บริการด้านประกันภัย ซึ่งมีทั้งการประกัน

วินาศภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท และ

ประกันชีวิต ในรูปแบบการคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ อีกทั้ง

ยังมีแผนที่จะขยายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยเพิ่มขึ้น

อาทิ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันคุ้มครองสินเชื่อ

บุคคลเป็นต้น

 - บริการสินเชื่อบุคคลให้กับผู้เช่าซื้อที่มีประวัติ

การผ่อนชำระที่ดี ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุดถึง

5เท่าของรายได้

 - บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนให้กับผู้เช่าซื้อที่มี

ประวัติการผ่อนชำระที่ดี โดยรถยนต์จะต้องมีอายุไม่เกิน

10ปี

• การจัดประมูลรถยนต์ต้นปี 2550 ธนาคาร

ได้ทำการปรับปรุงและเปิดศูนย์ประมูลรถยนต์แห่งใหม่

หรือ Kiatnakin Car Center (KKCC) ตั้งอยู่บริเวณ

ถนนบางนา-ตราด กม. ที่ 8 ด้วยงบประมาณสร้างกว่า

30 ล้านบาท ซึ่งเป็นศูนย์ประมูลรถยนต์ที่ทันสมัยและ

ครบวงจรแห่งหนึ่งของประเทศ เพื่อรองรับการจัดประมูล

และการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ผู้สนใจในเรื่องรถมือสอง

ธนาคารจัดประมูลรถยนต์มือสองให้กับประชาชนและ

ดีลเลอร์ทุกสัปดาห์ ทั้งในส่วนกลางและสาขาในส่วน

ภูมิภาคซึ่งแต่ละครั้งจะมีรถยนต์เข้าประมูลรวมกว่า 100

คัน พร้อมกันนี้ยังพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าอย่าง

มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุดเมื่อมา

ใช้บริการ

• บริการด้านสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่

อาศัย ธนาคารให้บริการสินเชื่ออย่างครบวงจรแก่

ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยทุก

รูปแบบ โดยมีขั้นตอนการพิจารณาที่รวดเร็ว ให้วงเงิน

ที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ กำหนด

รูปแบบการผ่อนชำระคืนที่สอดคล้องกับรายได้จากการ

พัฒนาโครงการ มีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาทางด้าน

การเงิน การพัฒนาและบริหารโครงการ นอกจากนี้

ธนาคารยังมีนโยบายสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย

และการประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้ประกอบการอย่าง

ต่อเนื่อง

• บริการด้านสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารให้บริการ

สินเชื่อสำหรับธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยลูกค้าธนาคาร

จะได้รับการพิจารณาและให้คำตอบอย่างรวดเร็ว การ

สนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินสูงสุด และการ

ผ่อนชำระคืนที่สอดคล้องกับรายได้ ธุรกิจที่ธนาคารมุ่ง

ให้การสนับสนุนได้แก่ ธุรกิจด้านรถยนต์เช่น ตัวแทน

จำหน่ายรถยนต์ เต็นท์รถมือสอง ธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย

เช่น อพาร์ตเมนท์ ธุรกิจด้านขนส่ง ธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์

และธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์เป็นต้น

• บรกิารทรพัยส์นิรอการขาย ธนาคารมทีรพัยส์นิ

รอการขายหลายรูปแบบอาทิเช่นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์

ที่ดิน อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ทั้งสำหรับผู้ที่

ต้องการที่พักอาศัย หรือเพื่อการลงทุน โดยผู้สนใจ

สามารถติดต่อผ่านCall Center 0-2680-3420-1 หรือ

www.kkasset.com เพื่อค้นหาทรัพย์สินตามประเภทของ

ทรัพย์ ทำเล เนื้อที่ หรือช่วงราคา ได้ตามความต้องการ

นอกจากนั้น ยังมีบริการคำนวณอัตราการผ่อนชำระแบบ

อัตโนมัติ สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการ

ทราบวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น
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• บริการหลักของธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัท

หลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ

ธนาคาร มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการ

ทางการเงินที่ครบวงจร ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

โดยธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มุ่งเน้น ได้แก่ ธุรกิจนายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์

o ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ให้บริการ

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถให้

คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์ เพื่อ

ให้การลงทุนของผู้ลงทุนเพิ่มค่าอย่างสูงสุด

โดยผู้ลงทุนสามารถใช้บริการซื้อขายหลัก-

ทรัพย์ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดหรือ

ซื้อขายผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (KK

E-Trade) รวมถึงตรวจสอบสถานะคำสั่ง

ซื้อขายและเช็คPortfolioได้ตลอด24ชม.

o ธุรกิจวาณิชธนกิจ ให้บริการที่ปรึกษาทาง

การเงิน อันประกอบไปด้วยที่ปรึกษาในการ

ออกตราสารประเภททุน เช่น การเสนอขาย

หุ้นสามัญการออกและเสนอขายตราสารทุน

ชนิดอื่นๆ เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีบริการที่ปรึกษา

ทางการเงินประเภทอื่นๆ ได้แก่ การควบรวม

กิจการ การจัดโครงสร้างทางการเงิน และ

การปรับโครงสร้างหนี้ฯลฯ

o บริการเป็นตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวม บริษัทฯ เป็นตัวแทน

ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ประเภทต่างๆ เช่น กองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

(LTF) กองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุน

รวมตราสารทุนเป็นต้น

2.2โครงสร้างรายได้

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)มีโครงสร้าง

การถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ตามรายละเอียดใน

หัวข้อ 1.2 นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ขึ้นไปและมีโครงสร้างรายได้ตามกลุ่มธุรกิจดังนี้



ธุรกิจการลงทุน
ร้อยละ13

1,076ล้านบาท
ธุรกิจหลักทรัพย์

ร้อยละ3
297ล้านบาท

ธุรกิจธนาคาร
ร้อยละ84

7,134ล้านบาท

ธุรกิจการลงทุน
ร้อยละ15

1,108ล้านบาทธุรกิจหลักทรัพย์
ร้อยละ5

343ล้านบาท
ธุรกิจธนาคาร
ร้อยละ80

5,641ล้านบาท

ธุรกิจการลงทุน
ร้อยละ18

1,261ล้านบาทธุรกิจหลักทรัพย์
ร้อยละ5

389ล้านบาท

ธุรกิจธนาคาร
ร้อยละ77

5,472ล้านบาท

2550 2549

2548

• ธุรกิจการลงทุนประกอบด้วยกองทุนจำนวน 6 กองทุนตามที่ปรากฏในหัวข้อ 1.2 เรื่องนิติบุคคลที่ธนาคาร

ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไปลำดับที่5-10
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2.3 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในรอบปี
2550ดังนี้

• แต่งตั้งนางสาวนวพร เรืองสกุล กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานกรรมการ

ธนาคาร

• ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้าน

การดแูลผูถ้อืหุน้ จากงานBestShareholderTreatment

Awards 2007 จัดโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย)จำกัดร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย,

สมาคมบริษัทจดทะเบียนและชมรมนักลงทุนสัมพันธ์

• ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการ

ประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2550 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริม

ผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียน  โดยธนาคาร

เป็น1ใน19บริษัทที่ได้คะแนนเกิน100คะแนน

• ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ในการสำรวจ

การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2549ที่

จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)โดยธนาคารเป็น1ใน62บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ

คะแนนอยู่ในระดับดีมาก จากบริษัทจดทะเบียนที่รับการ

ประเมินทั้งสิ้น402บริษัท

• ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ คงอันดับ

ความน่าเชื่อถือในระดับA-จากบริษัททริสเรตติ้งจำกัด

(TRIS)แนวโน้มอันดับเครดิต“STABLE”

• ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น”ประจำ

ปี2549/50

• ได้รับการจัดอันดับธนาคารแห่งปีประจำปี 2550

“Bank of the Year 2007” อันดับที่ 4 จัดโดยวารสาร

การเงินธนาคาร

• คณะกรรมการธนาคารมีมติให้จ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลจากผลการดำเนินงานงวด 1มกราคม - 30

มิถุนายน 2550 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1 บาท/หุ้น

เมื่อรวมกับมติของคณะกรรมการธนาคาร เสนอให้จ่าย

ปันผล สำหรับงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2550

จำนวน 1.30 บาท/หุ้น รวมเงินปันผลทั้งปีเท่ากับ 2.30

บาท/หุ้น

 2.4ภาวะธุรกิจและการแข่งขัน

สินทรัพย์รวม

สิ้นปี 2550 ธนาคารพาณิชย์ของไทยมีอยู่จำนวน

18 แห่ง ในจำนวนนั้นเป็นธนาคารเพื่อรายย่อยจำนวน

3 แห่ง มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 7.93 ล้านล้านบาท

ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.4 โดยธนาคาร

พาณิชย์ขนาดใหญ่(สัดส่วนสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ10)

มีอยู่ 4 ธนาคาร สินทรัพย์รวมกัน 5.0 ล้านล้านบาท

คิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุดร้อยละ 62.6 ของระบบ ขยายตัว

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ6.4 ธนาคารพาณิชย์ขนาด

ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง
สินทรัพย์รวมกัน2.0ล้านล้านบาท

ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก
สินทรัพย์รวมกัน0.97ล้านล้านบาท

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
สินทรัพย์รวมกัน5.0ล้านล้านบาท

ร้อยละ
12.2

ร้อยละ
25.2

ร้อยละ
62.6
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เงินให้สินเชื่อ

สิ้นปี2550ธนาคารพาณิชย์ของไทยมีเงินให้สินเชื่อ

และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิเท่ากับ 5.3 ล้านล้านบาท

ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.5 โดย

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีเงินให้สินเชื่อรวมกัน 3.5

ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.7 โดยขยายตัวสูง

ที่สุดในกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางมีเงินให้สินเชื่อ

รวมกัน 1.3 ล้านล้านบาท ขยายตัวลดลงร้อยละ 5.4

และธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กมีเงินให้กู้ยืมรวมกัน 0.55

ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.1 โดยประเภทธุรกิจ

การผลิตยังเป็นภาคที่มีสัดส่วนการให้สินเชื่อสูงสุดเท่ากับ

ร้อยละ 25 ของสินเชื่อรวม ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งมี

สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 26 เล็กน้อย เนื่องจากธนาคาร

พาณิชย์ขยายสินเชื่อในภาคอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

มากขึ้นจากร้อยละ18 เป็นร้อยละ20ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น

ของการให้สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์

สิ้นปี 2550 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ย

ค้างรับสุทธิเท่ากับ63,051ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อย

ละ28.9สูงกว่าระบบและธนาคารมีเงินให้กู้ยืมรวมอยู่ใน

สัดส่วนร้อยละ1ของระบบธนาคารพาณิชย์

เงินรับฝาก

สิ้นปี 2550 ธนาคารพาณิชย์ของไทยมีเงินฝาก
เท่ากับ 5.98 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าร้อยละ 0.2 โดยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
มีเงินฝากรวมกัน 3.9 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ
4.8 ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง มีเงินฝากรวมกัน 1.5
ล้านล้านบาท ขยายตัวลดลงร้อยละ 11.6 และธนาคาร
พาณิชย์ขนาดเล็กมีเงินฝากรวมกัน 0.57 ล้านล้านบาท
ขยายตัวลดลงร้อยละ 1.8 โดยในปี 2550 เป็นปีหนึ่ง
ที่ธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันระดมเงินฝากที่เข้มข้น
มีการเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อจูงใจผู้ฝากเงินรายเดิม
ให้คงฝากเงิน และจูงใจลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มจำนวน
บัญชีให้มากขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อเป็นมาตรการ
รองรับการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่เกิดขึ้น สิ้นปี
2550 ธนาคารมีเงินฝากเท่ากับ 41,354ล้านบาทขยาย
ตัวลดลงร้อยละ1.8เนื่องจากธนาคารมีการระดมเงินด้วย

กลาง (สัดส่วนสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 3แต่ต่ำกว่าร้อย

ละ 10)มีอยู่ 4 ธนาคารสินทรัพย์รวมกัน 2.0 ล้านล้าน

บาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.2 ของระบบขยายตัวลด

ลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ6.8ที่เหลือเป็นธนาคารพาณิชย์

ขนาดเล็ก (สัดส่วนสินทรัพย์ต่ำกว่าร้อยละ 3) มีอยู่ 10

ธนาคาร สินทรัพย์รวมกัน 0.97 ล้านล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนเพียงร้อยละ12.2ของระบบขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อนหน้าเพียงร้อยละ12.4สิ้นปี2550ธนาคารซึ่งอยู่ใน

กลุ่มธนาคารขนาดเล็กมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 88,839

ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 ซึ่งสูงกว่าการ

ขยายตัวของระบบธนาคารมีสินทรัพย์สูงสุดอยู่ในลำดับที่

13สัดส่วนเท่ากับร้อยละ1ของระบบธนาคารพาณิชย์

 งบดุลแยกกลุ่มธนาคาร เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า(ร้อยละ)

สินทรัพย์ ธพ.ใหญ่ ธพ.กลาง ธพ.เล็ก ธนาคาร รวมทั้งระบบ ธพ.ใหญ่ ธพ.กลาง ธพ.เล็ก ธนาคาร รวมทั้งระบบ

สินทรัพย์รวม 4,964,351 2,002,535 965,429 88,839 7,932,316 6.4 (6.8) 12.4 15.7 3.4

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 3,465,487 1,301,671 545,648 63,051 5,312,806 10.7 (5.4) 3.1 28.9 5.5

เงินฝาก 3,913,520 1,489,202 575,526 41,354 5,978,248 4.8 (11.6) 5.7 (1.8) 0.2

หนี้สิน 4,492,200 1,811,472 866,422 70,231 7,170,095 6.0 (7.7) 13.9 18.4 3.0

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 472,151 191,063 99,007 18,567 762,220 10.1 23.0 0.6 6.6 11.6

แหล่งที่มา:งบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยและรายงานธพ.1
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ตั๋วแลกเงินและการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สิ้นปี2550ธนาคารพาณิชย์ของไทยมีส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวมกันเท่ากับ 0.76 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้าร้อยละ 11.6 โดยธนาคารพาณิชย์ขนาด

ใหญม่สีว่นของผูถ้อืหุน้รวมกนั0.47ลา้นลา้นบาทขยายตวั

ร้อยละ 10.1 ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางมีส่วนของผู้ถือ

หุ้นรวมกัน 0.19ล้านล้านบาทขยายตัวร้อยละ 23และ

ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมกัน

เท่ากับ 0.10 ล้านล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ

0.6 การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมา

จากผลประกอบการที่ดีขึ้นทำให้มีกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

สิ้นปี 2550 ธนาคารมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 18,567

ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ธนาคารมีส่วนของ

ผูถ้อืหุน้อยูใ่นสดัสว่นเทา่กบัรอ้ยละ2.4ของระบบธนาคาร

พาณชิย์

แนวโน้มการแข่งขันในอนาคต คาดว่าธนาคาร

พาณิชย์ทั้งระบบจะเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายความ

สามารถในการจัดการอย่างมาก ไม่ว่าปัญหาการ

ชะลอตัวทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อภาวะการออมเงิน

และความต้องการสินเชื่อปัญหากฎระเบียบของทางการ

ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การนำมาตรฐานบัญชีสากล

ฉบบั39และมาตรฐานการดำรงเงนิกองทนุตามBasel II

มาใช้ ซึ่งจะส่งผลให้การให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

เป็นภาระต่อเงินกองทุนมากขึ้นด้านการแข่งขันคาดว่าจะ

สูงขึ้นจากธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เข้ามาทำ

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการ

ชำระเงนิ

ธรุกจิเชา่ซือ้

สิ้นปี 2550 ยอดจำหน่ายรถยนต์เท่ากับ 631.2

พนัคนัลดลงจากปกีอ่นหนา้ทีม่ยีอดจำหนา่ย682พันคัน

หรือลดลงร้อยละ 7.5 โดยรถยนต์นั่งมียอดจำหน่าย

169.5พันคัน ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11.4 ขณะที่

ยอดจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์มียอดจำหน่าย 461.7

พันคัน ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.9 ด้านปริมาณ

ลูกหนี้เช่าซื้อคงค้างของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจ

เช่าซื้อสูงสุด 5 รายแรกพบว่ามีปริมาณลูกหนี้คงค้าง

เท่ากับ 392,980 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 27

ธนาคารธนชาตเป็นธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด

เท่ากับร้อยละ 49 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่มีส่วน

แบ่งการตลาดร้อยละ 53 โดยธนาคารมีปริมาณลูกหนี้

เช่าซื้อขยายตัวร้อยละ42และมีปริมาณลูกหนี้สูงสุดเป็น

อันดับ4ส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ11.0เทียบกับ

ร้อยละ 10.0 ในปีก่อนหน้า แนวโน้มในปี 2551คาดว่า

ปริมาณลูกหนี้เช่าซื้อจะยังคงขยายตัวในอัตราที่สูงต่อไป

เนื่องจากผู้ประกอบการธนาคารพาณิชย์หลายแห่งยังให้

ความสนใจที่จะดำเนินธุรกิจนี้ โดยพิจารณาจากนโยบาย

ของธนาคารต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เนื่องจาก

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของธุรกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่

ธนาคาร 2550 2549
เปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)

ส่วนแบ่งตลาด50

(ร้อยละ)

ส่วนแบ่งตลาด49

(ร้อยละ)

1.ธนชาต

2.ไทยพาณิชย์

3.ทิสโก้

4.เกียรตินาคิน

5.กสิกรไทย

191,025

74,848

64,684

42,238

20,185

163,259

52,095

54,245

29,666

9,631

17

44

19

42

110

49

19

16

11

5

53

17

17

10

3

รวม 392,980 308,896 27 100 100

แหล่งที่มางบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(หนว่ย:ลา้นบาท)



1�

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

การดำเนินธุรกิจของธนาคารจะต้องได้รับผลกระทบ
ทางธุรกิจ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและกระบวนการดำเนินธุรกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธนาคารตระหนักถึงปัจจัย
ความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ข้างต้น และส่งผลกระทบต่อการประกอบการ
ของธนาคาร ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีสายบริหาร
ความเสีย่งซึง่เปน็หนว่ยงานอสิระขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและติดตาม
ปริมาณความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
โดยมีเป้าหมายคือการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆให้อยู่
ภายในขอบเขตที่กำหนด และดำเนินธุรกิจให้ได้อัตรา
ผลตอบแทนที่เหมาะสม

นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
คือบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรของธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจในเครือและรวบรวมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งหมดให้อยู่ที่ศูนย์กลาง เพื่อความมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ

แต่ละสายงานธุรกิจและหน่วยงานภายในจะมี
หน้าที่รับผิดชอบในการเข้าใจและจัดให้มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและครอบคลุมการปฏิบัติ
งานของแต่ละหน่วยงานนั้นๆ โดยอยู่ภายใต้กรอบและ

นโยบายการบรหิารความเสีย่งรวมของธนาคารสายบรหิาร

ความเสี่ยงจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและสอบทาน

เพื่อให้แน่ใจว่าสายธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ได้มีกลไก

การบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ

แต่ละสายธุรกิจจะได้รับการจัดสรรเงินกองทุนที่

เหมาะสมกับรายได้และความเสี่ยงของธุรกิจโดยวัดจาก

ความเสี่ยงต่างๆ ของธุรกรรม รวมถึงความเสียหายทาง

ธุรกิจประกอบกัน ซึ่งมีผลต่อการกำหนดแนวทางและ

นโยบายในการหารายได้ในธุรกิจนั้นด้วย

ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้อง

กับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยแบ่งแยก

ความเสี่ยงออกเป็น5ด้านคือ

• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

• ความเสี่ยงด้านเครดิต

• ความเสี่ยงด้านตลาด

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

การบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงของธนาคาร

ในปทีีผ่า่นมาไดข้ยายครอบคลมุไปสูก่ลุม่ธรุกจิของธนาคาร

คือบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินจำกัดด้วย

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงอันเกิดจาก

การกำหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์

อยา่งไมเ่หมาะสมหรอือาจเปน็ความไมส่อดคลอ้งระหว่าง

กลยุทธ์นโยบายเป้าหมายโครงสร้างองค์กรการแข่งขัน

และทรัพยากรขององค์กร ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อ

รายได้และเงินกองทุนของธนาคาร

3. ปัจจัยความเสี่ยง
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ธนาคารมีนโยบายในการเป็นธนาคารที่มีความ
ชำนาญเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และเงินลงทุนใน
สิทธิ เรียกร้องเพื่อให้ เกิดความเชี่ยวชาญและความ
สามารถในการแขง่ขนัในธรุกจินัน้ๆ

ด้วยกลยุทธ์การทำธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ธนาคาร
จึงมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหลัก โดย 1) จัดให้
มีขนาดของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับสูง ให้
เพียงพอต่อการกระจุกตัวในธุรกิจของธนาคาร เพื่อรองรับ
การผันผวนของรายได้ในอนาคต โดยธนาคารยังรักษา
ระดับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้สูงกว่าระดับเฉลี่ย
ของสถาบันการเงินโดยรวม โดยณ 31 ธันวาคม 2550
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ
16.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่กำหนดไว้ร้อยละ 8.5 โดยมีเงินกองทุนตามกฎหมาย
13,495ล้านบาท2)ลดความเสี่ยงด้านตลาดด้านสภาพ
คล่องให้มีน้อยที่สุด เหลือเฉพาะด้านเครดิตที่สามารถ
จดัการไดด้ว้ยความเชีย่วชาญและ3)กระจายธุรกิจหลัก
ของธนาคารปัจจุบันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมทั้ง
หาธุรกิจหลักใหม่เพิ่มเติมตามรายละเอียดที่แสดงไว้ใน
หัวข้อความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญา
หรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ในสัญญาทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ที่มีต่อธนาคารเมื่อ
ครบกำหนดได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะชำระ
หนี้ให้กับธนาคาร ความเสี่ยงด้านเครดิตหากเกิดขึ้นโดย
ไม่มีหลักประกันคุ้มครองจะมีผลทำให้ธนาคารต้องกัน
สำรองหนี้สูญมากขึ้น อันจะส่งผลต่อกำไรสุทธิและเงิน
กองทุนของธนาคาร

ปัจจุบันสินเชื่อของธนาคารประกอบด้วย สินเชื่อ
เช่าซื้อร้อยละ58.6สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
ร้อยละ 21.1 และสินเชื่อธุรกิจร้อยละ 10.7  (และเงิน

ลงทุนในสิทธิเรียกร้องร้อยละ 10) มีลูกหนี้ที่ต่ำกว่า
มาตรฐานจำนวน 8,202 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
12.45ของเงินให้สินเชื่อรวม

สินเชื่อเช่าซื้อเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนทางธุรกิจ
ต่ำและมีการเติบโตสูง ในขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันสูง
มากในเรื่องการให้บริการและอัตราดอกเบี้ย จัดเป็นธุรกิจ
ที่มีการกระจายความเสี่ยงในตัวเองผลกระทบของความ
เสี่ยงที่สำคัญจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสำคัญทาง
ด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการผ่อนชำระของลูกหนี้
รวมทั้งนโยบายและกระบวนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
เอง

ในการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเช่าซื้อ ธนาคาร
มุ่ ง เน้นการติดตามปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบแบบ
เป็นระบบกับพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อโดยรวมและเน้นพัฒนา
กระบวนการอนุมัติและให้สินเชื่อซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทาง
ด้านความเสี่ยงของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ในขณะเดียวกัน
ธนาคารจัดให้มีการติดตามคุณภาพของสินเชื่อ รวมทั้ง
ผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากธุรกิจ โดยมีการแบ่งแยก
ประเภทของธุรกิจอย่างชัดเจน เพื่อให้การปรับตัวของ
ธุรกิจมีประสิทธิภาพสูง

ธุรกิจสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เป็น
ธรุกจิทีม่คีวามผนัผวนสงูตามสภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย์
ลักษณะของสินเชื่อที่มีอยู่ในPortfolio จะมีลูกหนี้จำนวน
มากแตจ่ะมกีารกระจกุตวัโดยลกูหนีร้ายใหญเ่ปน็สดัสว่น
ที่มีน้ำหนักสูงโดยธรรมชาติ คือมีลูกหนี้รายใหญ่ 20 ราย
แรกมีสัดส่วนประมาณร้อยละ50 ของสินเชื่อเพื่อพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยทั้งหมด

ณ สิ้นปี 2550 จากยอดเงินต้นทั้งหมด 15,184
ล้านบาท สำหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัย มีหนี้ด้อยคุณภาพ (Classified Loans) 5,412
ล้านบาท (ร้อยละ 35.64) และมีการตั้งสำรองที่สูงกว่า
เกณฑ์ฯดังที่แสดงในตาราง

หน่วย:ล้านบาท เงินต้น
สำรองตามเกณฑ์มาตรฐาน

บัญชีสากลฉบับ39

สำรองของ

ธนาคารเกียรตินาคิน

หนี้ปกติ 9,772 4.48 74.74

หนี้ด้อยคุณภาพ 5,412 1,164.40 1,199.30

รวม 15,184 1,168.88 1,274.04
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจสินเชื่อพัฒนา

โครงการที่อยู่อาศัย จึงมุ่งเน้นการมีเงินกองทุนที่สูงกว่า

มาตรฐาน การตั้งสำรองเผื่อการลดลงของคุณภาพหนี้ที่

สูงกว่ามาตรฐานปกติ รวมทั้งการกระจายที่ตั้งของ

โครงการ และลักษณะของสินค้าในโครงการ รวมทั้ง

ขบวนการคัดเลือกและอนุมัติสินเชื่อให้แก่โครงการที่มี

ศักยภาพดีว่าจะประสบความสำเร็จในสภาวะตลาด

ปัจจุบันและอนาคต การกำหนดอัตราผลตอบแทนจะ

เป็นไปตามสภาวะความเสี่ยงของสินเชื่ออย่างชัดเจน

เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด

อสงัหารมิทรพัย์คูแ่ขง่ขนั รวมทัง้ผูบ้รโิภคในการสอบทาน

คุณภาพสินเชื่อได้เน้นการสอบทานให้เหมาะสมกับขนาด

ของสินเชื่อแต่ละกลุ่ม โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

ในสินเชื่อที่ต่ำกว่ามาตรฐาน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้

ปรับปรุงนโยบายการให้สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

ให้มีความเข้มงวดขึ้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2550 เชื่อว่า

น่าจะทำให้คุณภาพของสินเชื่อใหม่ที่ปล่อยดีขึ้น และ

การกระจายที่ตั้งของโครงการในพื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาวะตลาด

การบริหารสิทธิเรียกร้องทางด้านสินเชื่อ เป็นธุรกิจ

ที่มีความผันผวนด้านกระแสเงินรับ ระยะเวลาในการ

ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และมูลค่าหลักประกัน

ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถและประสิทธิภาพ

ของขบวนการทางด้านการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสม

กับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้และหลักประกัน

ของสินเชื่อ รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายทั้งภายใน

องค์กรและภายนอก

ธนาคารตระหนักถึงความผันผวนของผลการ

ดำเนินงานของธุรกิจ รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการ

จึงมีมาตรการรักษาระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูง

มีการติดตามการดำเนินงานทั้งด้านการบริหารหนี้ควบคู่

กับการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างใกล้ชิด

ตลอดจนการสำรองการลดค่าของสินทรัพย์และการเสื่อม

ค่าของทรัพย์สินรอการขายที่มีอัตราสูงกว่ามาตรฐานปกติ

เพื่อให้เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ

อนึ่ง จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนด

ให้สถาบันการเงินในประเทศใช้มาตรฐานบัญชีสากล

ฉบับ39นั้นธนาคารได้ตั้งสำรองครบตามเกณฑ์ดังกล่าว

ตั้งแต่ปลายปี2549แล้ว

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงด้านตลาดคือความเสี่ยงที่เกิดจากการ

เคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนและราคา

ของตราสารในตลาดเงินและตลาดทุน ที่มีผลกระทบต่อ

ผลประกอบการทางการเงินของธนาคาร

 อัตราดอกเบี้ย ราคาตลาดของสินทรัพย์และ

อัตราแลกเปลี่ยน เป็นปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดที่มี

ผลกระทบโดยตรงต่อฐานะและผลการดำเนินงานของ

ธนาคารอยา่งไรกต็ามธนาคารมนีโยบายในการดำเนนิการ

เพื่อลดผลของความผันผวนดังกล่าวให้อยู่ในระดับต่ำ

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของความผันผวน

ของอตัราดอกเบีย้ซึง่มผีลกระทบโดยตรงตอ่รายไดด้อกเบีย้

สุทธิ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์

และหนี้สิน (ALCO) ติดตามและควบคุมผลกระทบ

โดยใช้หลักการปรับเรื่องของอายุและประเภทของอัตรา

ดอกเบี้ยของหนี้สินให้สอดคล้องกับสินทรัพย์ และใช้

เครื่องมือติดตามผลกระทบเช่น วัดผลกระทบของรายได้

ดอกเบี้ยสุทธิจากสถานการณ์จำลองต่างๆ ให้อยู่ในช่วง

ที่กำหนดมีผลทำให้ธนาคารมีความเสี่ยงทางด้านตลาด

ที่ต่ำเช่นหากอัตราดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ1จะทำให้ธนาคาร

มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงเพียง 60.55 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ1.31ของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในปี2550

เนื่องจากธนาคารมีสินทรัพย์รอการขายประเภท

อสังหาริมทรัพย์เป็นสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ

สนิทรพัยร์วมของธนาคาร ราคาตลาดของอสงัหารมิทรพัย์

จึงมีผลกระทบต่อฐานะและผลการดำเนินงาน แม้ว่า

ผลการขายในอดีตมีระดับราคาใกล้เคียงกับราคาประเมิน

แต่ธนาคารยังคงนโยบายในการบันทึกบัญชีโดยใช้การ

ตั้งสำรองเผื่อการลดมูลค่าแบบขั้นบันไดตามระยะเวลา

ที่ถือครองอย่างเข้มงวด โดยณวันที่ 31 ธันวาคม2550

ธนาคารมีสินทรัพย์รอการขายตามบัญชีจำนวน 9.2

พันล้านบาท ในขณะที่ราคาประเมินอยู่ที่ 13.4 พันล้าน

บาทหรือคิดเป็นร้อยละ145ของราคาตามบัญชี

ในปัจจุบัน ธนาคารไม่มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและมี

ผลกระทบโดยตรงกับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ

และไม่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามบัญชีการเพื่อค้า
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ธนาคารใช้วิธีการรายงานมูลค่าตามราคาตลาดประจำวัน

สำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและมีการกำหนด

ระดับตัดขาดทุนเพื่อจำกัดผลกระทบ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งคอืความเสีย่งทีธ่นาคาร

อาจไม่สามารถชำระเงินตามภาระผูกพันภายในระยะ

เวลาที่กำหนด วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องของธนาคารคือ การมีเงินทุนที่เหมาะสม

และเพียงพอที่จะใช้จ่ายชำระภาระผูกพันทั้งในปัจจุบัน

และอนาคตในขณะเดียวกันยังสามารถนำเงินทุนไปใช้ให้

เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมในภาวะที่ตลาดเอื้ออำนวย

ด้วย

เนือ่งจากธนาคารเปน็ธนาคารขนาดเลก็มีPortfolio

ของสินเชื่อมีการกระจุกตัวเป็นอุตสาหกรรม รวมทั้ง

กระแสเงินสดของบางธุรกิจ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธรุกจิบรหิารสทิธเิรยีกรอ้งมคีวามผนัผวนสงูและคาดการณ์

ได้ยากทำให้การประมาณการกระแสเงินเป็นไปได้อย่าง

จำกัด อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายในอนาคต

ในเรื่องพ.ร.บ.คุ้มครองเงินฝากซึ่งจะมีผลกระทบสำคัญ

กับตราสารในอนาคต

การที่ ธนาคารมีนโยบายที่จะให้มีความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องต่ำ ธนาคารจึงให้ความสำคัญต่อฐานะ

สภาพคล่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร

สินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ดำเนินนโยบายเน้นการ

รักษาและบริหารสภาพคล่องของธนาคารอย่างเข้มงวด

และต่อเนื่อง เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ

ธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยมีนโยบายหลักคือ

o รักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

โดยมีระยะเวลาครบกำหนดของหนี้สิน ณ

31ธันวาคม2550เฉลี่ยที่306วัน

o ปรับอายุของหนี้สินให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

อายุสินทรัพย์

o มีหนี้สินที่มีอายุครบกำหนดยาวในสัดส่วนที่สูง

o มีการกระจายตัวของประเภทหนี้สิน

o มีการขยายฐานเงินฝาก ทั้งด้านบัญชีลูกค้า

รายใหญ่และกระจายช่วงเวลาครบกำหนด

o มีมาตรการหาสภาพคล่องสำรองไว้กรณีฉุกเฉิน

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คือ ความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นจากความบกพร่องของระบบและกระบวนการ

ปฏิบัติงานภายใน ความผิดพลาดของพนักงานและ

ผู้บริหาร หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น

จากเหตุการณ์ภายนอก 

ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารมีโอกาสเกิดความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการได้ทุกกระบวนการทำงาน ซึ่งอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายได้ ธนาคารจึงได้ให้ความสำคัญ

กับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยมีวัตถุ

ประสงค์หลักเพื่อลดความสูญเสียจากการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน

โดยพจิารณาจากผลกระทบของความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร

ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และเกิด

ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน

ในปทีีผ่า่นมาธนาคารไดจ้ดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบั

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและได้นำเครื่องมือ

ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (การจัดเก็บ

ข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย:LossData,การประเมิน

และควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยตนเอง:Risk&

Control Self-Assessment, ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการ: Key Risk Indicators) ทุกสายธุรกิจทั่วทั้ง

ธนาคารแล้ว โดยมีแผนที่จะขยายการดำเนินการดังกล่าว

ให้ครอบคลุมไปยังบริษัทในเครือภายในสิ้นไตรมาสที่ 1

ปี 2551 ซึ่งจะทำให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในภาพรวมได้อย่างครบถ้วน

ธนาคารไดจ้ดัใหม้กีระบวนการประเมนิและพจิารณา

ความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน/ระบบ

งานใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีวิธีการปฏิบัติงานและการ

ควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ก่อนจะเริ่มให้บริการกับ

ลูกค้า

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดทำนโยบายการบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนรองรับการดำเนินธุรกิจ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

ธนาคารจะยังสามารถให้บริการสำหรับธุรกรรมที่สำคัญ

ได้อย่างต่อเนื่อง หรือกลับสู่การดำเนินการภายในเวลาที่

เหมาะสม โดยธนาคารจะทำการทดสอบ และทบทวน
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แผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าแผนดังกล่าว

มีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง สำหรับการ

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำรงเงินกองทุนตาม

เกณฑ์BaselIIโดยณวันที่31ธันวาคม2550ธนาคาร

ได้ทดลองคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการตามวิธี Basic Indicator Approach (BIA)

ได้ผลลัพธ์ประมาณ678.9ล้านบาท

การเตรียมความพร้อมสำหรับBaselII

ธนาคารไดข้ออนมุตัวิธิกีารดำรงเงนิกองทนุตามแนว

Basel II โดยใช้วิธี Standardized Approach (SA)

สำหรับการคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้าน

เครดิต และวิธี Basic Indicator Approach (BIA)

สำหรับรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ทำการคำนวณ

ทุกสิ้นเดือนโดยณ31ธันวาคม2550

ในขณะเดียวกันการคำนวณเงินกองทุนของกลุ่ม

ธนาคารณปัจจุบันตามมาตรฐานBaselIIกลุ่มธนาคาร

จะมีระดับเงินกองทุนเท่ากับ19.36ซึ่งสูงกว่าอัตราขั้นต่ำ

คือร้อยละ8.50

ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่สำคัญ

• ปัญหา Sub-Prime Loan ในสหรัฐอเมริกา

อาจมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ การไหลเข้า ออก

ของเงิน รวมทั้งค่าเงินและอัตราดอกเบี้ยของ

ประเทศ

• ภาวะการชะลอตัวทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนค่าก่อสร้างของธุรกิจที่สูงขึ้นและภาวะ

การชะลอตัวการบริโภค อาจมีผลกระทบกับ

ธุรกิจและความสามารถในการทำกำไรและ

สภาพคล่องของลูกค้าธนาคาร ซึ่งมีผลต่อเนื่อง

ถึงคุณภาพของลูกหนี้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้

• การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจเช่าซื้อ อาจมีผล

กระทบต่อความสามารถในการทำกำไรและ

จุดคุ้มทุนของธุรกิจของธนาคารในธุรกิจสินเชื่อ

เช่าซื้อ

• การประกาศใช้กฎหมายของสถาบันคุ้มครอง

เงินฝาก (Deposit Insurance&Agency)อาจ

มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินของลูกค้า

เงินฝากในระบบธนาคารทั้งประเทศ รวมทั้ง

การเปลี่ยนแปลงฐานลูกค้าเงินฝากของธนาคาร

ต่างๆในระบบ

ธนาคารได้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามอย่าง

ใกล้ชิดพร้อมทั้งออกมาตรการและวางแผนป้องกันและ

บรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ โดยรายงานตอ่ฝา่ยจดัการ

และคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
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4. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ผังโครงสร้างองค์กร 

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน

คณะกรรมการพัฒนาระบบงาน

คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการสินเชื่อ

คณะอนุกรรมการบริหารหนี้

คณะอนุกรรมการสินเชื่อรายย่อย

คณะอนุกรรมการทรัพย์สินรอขาย

สายสินเชื่อพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัย

สายสินเชื่อรายย่อย สายธุรกิจเงินฝาก
และการตลาด

สายการเงิน
และงบประมณ

สายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สายสินเชื่อธุรกิจ สายบริหารหนี้ สายปฏิบัติการ สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำนักกรรมการ
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่10อันดับ(ณวันปิดสมุดทะเบียนวันที่27สิงหาคม2550)

หมายเหตุ*นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา258
สรุปข้อมูลจากรายงานผู้ถือหุ้นรายใหญ่20อันดับแรกจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด

รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

 บริษัท ที่อยู่ ผู้ถือหุ้น

 1. ตลาดหลักทรัพย์ เลขที่62อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย N.A.
  แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตยเขตคลองเตย
   กรุงเทพมหานคร10110

 2. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ เลขที่62อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย N.A.
  จำกัด ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตยเขตคลองเตย
   กรุงเทพมหานคร10110

 3. ChaseNominees StandardCharteredBank,CustodyandClearing N.A.
  Limited30* ServicesDepartment
   เลขที่100อาคารสาธรนครทาวเวอร์บีชั้น14
   ถนนสาทรเหนือเขตบางรักกรุงเทพมหานคร10500

 4. NorbaxInc.,18* StandardCharteredBank,CustodyandClearing N.A.
   ServicesDepartment
   เลขที่100อาคารสาธรนครทาวเวอร์บีชั้น14
   ถนนสาทรเหนือเขตบางรักกรุงเทพมหานคร10500

 5. StateStreetBankand StandardCharteredBank,CustodyandClearing N.A.
  TrustCompany* ServicesDepartment
   เลขที่100อาคารสาธรนครทาวเวอร์บีชั้น14
   ถนนสาทรเหนือเขตบางรักกรุงเทพมหานคร10500

 6. MorganStanley& เลขที่968อาคารเอชเอสบีซีชั้น5ถนนพระราม4 N.A.
  Co.InternationalPlc. เขตบางรักกรุงเทพมหานคร10500

* ไม่มีบุคคลในตระกูลวัธนเวคินหรือกลุ่มบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้องมีส่วนได้เสียในลักษณะการถือหุ้นแทน (Nominee)
กับบุคคลดังกล่าวอยู่ในรายชื่อผู้ลงทุนในบริษัทดังกล่าว

 ชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้น
   ทั้งหมด

 1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 65,034,112 12.47
 2. นางพนิดาเทพกาญจนา* 41,584,089 7.97
 3. นางสาวฐิตินันท์วัธนเวคิน* 29,934,911 5.74
 4. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัด 26,025,000 4.99
 5. ChaseNomineesLimited42 25,747,400 4.94
 6. ChaseNomineesLimited30 21,890,200 4.20
 7. NorbaxInc.,18 21,707,820 4.16
 8. นางวรรณสมรวรรณเมธี* 21,325,118 4.08
 9. StateStreetBankandTrustCompany,ForLondon 18,339,070 3.52
 10. MorganStanley&Co.InternationalPlc. 17,100,000 3.28

ธนาคารไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ  หรือการดำเนิน

งานของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญเช่นมีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ(AuthorizedDirector)
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4.2 การจัดการ 

1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย คณะ

กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ

ธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดของ  

คณะกรรมการแต่ละชุดมีดังนี้ 

คณะกรรมการธนาคาร ในฐานะตัวแทนของ  

ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารมีบทบาท หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของธนาคารให้มี

ความมั่นคง มีผลตอบแทนที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

และหลีกเลี่ ยงปัญหาในเรื่ องความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ โดยมีขอบเขตอำนาจและหน้าที่ ดังนี้  

- กำหนดนโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใน

ภาพรวมของธนาคาร พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ตามที่

คณะกรรมการบริหารเสนอ และกำกับดูแลให้คณะ

กรรมการบริหารดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับการ

อนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

- จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่อง จริยธรรมทางวิชาชีพของ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

ภายในองค์กร และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มี  

ความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสม่ำเสมอ พึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์  

- จัดให้มีการตรวจสอบภายใน และมีการรายงาน

ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่คณะกรรมการธนาคารเพื่อให้

ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวโน้มการ

ดำเนินงานในอนาคต  

- กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

มีการกำหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทาง

ด้านการบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดย  

จะต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต   

ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติงาน 

- พิจารณาแต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ของ  

ผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับประธานสายขึ้นไป และคณะ

กรรมการเฉพาะด้านชุดต่างๆ เพื่อช่วยดูแลการบริหาร  

ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

บริหาร เป็นต้น 

- ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจำปี   

ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการสอบทาน

ของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

แล้ว เพื่อขอการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรับทราบ

ความเห็นจากผู้สอบบัญชี (Management Letter) พร้อม

ความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร  

- ดำ เนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และตามมติที่  

ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคาร

อาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก

เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของธนาคารได้ด้วยค่าใช้จ่าย

ของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารมีการประชุม  

อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่ เข้า

ประชมุ โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบดว้ย กรรมการ

จำนวนทั้งสิ้น 10 คน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน 

กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็น  

ผู้บริหาร 2 คน และเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร

จำนวน 1 คน ดังนี้ 

นางสาวนวพร เรืองสกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
นายมานพ พงศทัต กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล กรรมการอิสระ 
นายธานินทร์ จิระสุนทร กรรมการอิสระ 
นายประวิทย์ วรุตบางกูร* กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตามหน้าที่  

ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ดังนี้ 

- สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงิน

อย่างถูกต้องและเพียงพอ 

- สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน 

(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

- สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์ 

- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่า

ตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร 

- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารในกรณี

เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ  

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

- จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะ

กรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

ของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- พิจารณา คัดเลือก โยกย้าย โอน หรือเลิกจ้าง 

เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน 

- จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่

เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจ

และหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอำนาจใน  

การว่าจ้าง หรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงาน

ตรวจสอบ และสอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการ  

ตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมกันอย่างน้อย  

ปลีะ 4 ครัง้ หรอืมากกวา่เมือ่มคีวามจำเปน็ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบต้องประสานงานกับคณะกรรมการบริหาร  

ความเสีย่ง เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเปน็ไปตามกรอบนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงของธนาคารหรือปฏิบัติการอื่นใด

ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วยความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยองค์ประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องประกอบด้วยกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมติ  

ที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม โดย

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีประธานกรรมการ

และกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร   

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารในการ

กำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน กำกับการบริหารงาน

ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานอย่าง  

นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ 
นายมานพ พงศทัต กรรมการ กรรมการอิสระ 
นายเชษฐ์  ภัทรากรกุล กรรมการ กรรมการอิสระ 
นายเกรียงศักดิ์ ศุกร์คณาภรณ์ เลขานุการ 

นายสุรพล กุลศิริ* กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
นายประชา ชำนาญกิจโกศล* กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
นายสุพล วัธนเวคิน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานกรรมการบริหาร) 
นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล* กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการใหญ่) 
นางสินีนาถ เดชะคุปต์ เลขานุการคณะกรรมการ 

หมายเหตุ* เป็นกรรมการมีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร 

มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คณะกรรมการธนาคารจึง

กำหนดขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริหารดังนี้  
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ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติงาน รวมถึงความ

เสี่ยงด้านชื่อเสียงและกฎหมาย 

- ปฏิบัติและติดตามกำกับดูแลผู้บริหาร พนักงาน 

ให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ  

ทางธุรกิจ และจริยธรรมทางวิชาชีพ  

- แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 

คณะหนึ่ง หรือหลายคณะ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรอง และ

พิจารณาอนุมัติงานเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริหาร 

- จัดทำรายงานการดำเนินงานให้คณะกรรมการ

ธนาคารรบัทราบเปน็รายไตรมาส นอกจากนี ้คณะกรรมการ

บริหารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษา

ภายนอก เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของธนาคารได้ ด้วย

ค่าใช้จ่ายของธนาคาร คณะกรรมการบริหารจะต้องมีการ

ประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

และมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่ เข้า

ประชุม คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ   

 7 คน ดังนี ้

- กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน   

งบประมาณ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้กฎระเบียบของทางการ  

- กำหนดโครงสร้างองค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารตั้งแต่

ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา 

- กำหนดอำนาจในการอนุมัติวงเงินให้กู้ยืม   

การลงทุน จัดซื้อ และค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์ของ

ธนาคาร ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- กำหนดให้มีระบบการทำงาน ระเบียบ และ

กระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน ที่มี

ประสิทธิภาพ 

- พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อนุมัติการขายทรัพย์สิน

รอขาย และกำหนดราคาทรัพย์สินที่จะซื้อจากการขาย

ทอดตลาด และใช้สิทธิคัดค้านตามวงเงินที่กำหนด 

- กำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามกรอบ

ความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ที่ครอบคลุมความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต   

นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ 
นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล  กรรมการ 
นายชวลิต จินดาวณิค  กรรมการ 
นายปฐม อมรเดชาวัฒน์  กรรมการ 
นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน  กรรมการ 
นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการ 
นางสินีนาถ เดชะคุปต์  กรรมการ 
นางสาวพรทิพย์ ชูพระคุณ เลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบ

คณะกรรมการ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

ของธนาคาร ที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่

สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง   

และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยรวมถึงความเสี่ยง  

ด้านกฎหมาย และด้านชื่อเสียงของธนาคารด้วย 

- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงของธนาคาร ให้สามารถประเมิน ติดตามผล 

และกำกบัดแูลความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม รวมถึง

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกันสำรองสำหรับสินทรัพย์

จัดชั้น 

- ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบ

การบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ

ระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด  

- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ

ธนาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้

สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความ

เสี่ยงที่กำหนดและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
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ทราบ นอกจากนัน้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะตอ้ง  

มีการประชุม อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง องค์ประชุมประกอบ

ด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมด มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่  

เขา้ประชมุ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ย 

กรรมการจำนวน 9 คน ดังนี ้

นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ 

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล กรรมการ 

นายชวลิต จินดาวณิค กรรมการ 

นายปฐม อมรเดชาวัฒน์ กรรมการ 

นายประชา ชำนาญกิจโกศล กรรมการ 

นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ 

นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการ 

นางสินีนาถ เดชะคุปต์ กรรมการ 

นายเกรียงศักดิ ์ ศุกร์คณาภรณ์ กรรมการ 

นายศิวพงษ์ พลังตระกูล เลขานุการ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   

มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ 

ดังนี้ 

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ

สรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แตร่ะดบักรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคาร

พิจารณาอนุมัติ  

- คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ  

เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้  

o กรรมการ 

o กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับ  

มอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง

จากคณะกรรมการธนาคาร 

o ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่

ขึ้นไป 

- ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาด และองค์

ประกอบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของคณะ

กรรมการธนาคารที่ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ  

- เปิดเผยนโยบายการสรรหา และรายละเอียดของ

กระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของธนาคาร 

- กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผล

ประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง   

ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป  

- กำหนดแนวทางการประเมนิผลงานของกรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป 

เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึง

หน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น  

ในระยะยาวประกอบการพิจารณา 

- เปดิเผยนโยบายเกีย่วกบัการกำหนดคา่ตอบแทน 

และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัด

ทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน และความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ใน

รายงานประจำปีของธนาคาร 

- วางแผนและดำเนินการสรรหาผู้ สืบทอด

ตำแหนง่กรรมการผูจ้ดัการใหญต่อ่คณะกรรมการธนาคาร 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการ

ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง องค์ประชุม ประกอบด้วย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

และมติที่ประชุม ใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่  

เข้าประชุม องค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

กรรมการจำนวน 3 คน โดยประธานกรรมการเป็น

กรรมการอิสระ ที่เหลือเป็นกรรมการอิสระ 1 คน และ

กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร 1 คน ดังนี้  
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2)การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การคัดเลือกบุคคลที่ธนาคารจะแต่งตั้งเป็น

กรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือก 

และกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึง  

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความจำเป็นขององค์กร   

โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะรับฟังข้อเสนอแนะของ  

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับการ  

แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของธนาคารด้วย 

ในการสรรหาและแตง่ตัง้บคุคลเขา้ดำรงตำแหนง่กรรมการ

อิสระนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยมีกระบวนการคือ ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหาร

ระดับสูงนำเสนอชื่อ และรายละเอียดประวัติ เพื่อให้  

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

คุณสมบัติ ความเหมาะสม และผลตอบแทน แล้วนำ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเสนอ  

ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับ

ของธนาคารดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น

ต่อหนึ่งเสียง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่

ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก

น้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา 

เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ

ที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ

การเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น   

ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

o ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

o ค่าตอบแทนอื่น (ไม่มี)  

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่

กรรมการ พิจารณาจาก 3 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ 

- ค่าตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้เป็นรายเดือน  

ในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ

ในคณะกรรมการของธนาคาร 

- เบี้ยประชุม คือค่าตอบแทนที่ประธานกรรมการ

และกรรมการได้รับในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ชุดต่างๆ ในแต่ละครั้ง จะจ่ายให้กับประธานกรรมการ 

และกรรมการที่เข้าประชุมในแต่ละคราว 

- บำเหน็จกรรมการ คือค่าตอบแทนที่ธนาคาร  

จ่ายให้กรรมการครั้งเดียวต่อปี จะพิจารณาจากฐาน  

รายได้รวมทั้งปีของธนาคารและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับการ  

จ่ายเงินรางวัลประจำปีของพนักงาน รวมทั้งพิจารณา  

จากระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ธนาคารได้

กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการไว้อย่าง

ชัดเจนและโปร่งใส โดยอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มธุรกิจ

เดียวกัน เป็นอัตราที่สามารถดูแลและรักษากรรมการที่มี

คุณสมบัติตามที่ธนาคารต้องการ ซึ่งอัตราค่าตอบแทน  

ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับ

ปี 2550 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการบรหิาร

ธนาคารในฐานะผู้บริหาร 8 คนเป็นจำนวนเงินรวม 55.5 

ล้านบาท โดยอยู่ในรูปค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน   

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและโบนัส ซึ่งแปรผันตาม  

ผลการดำเนินงานของธนาคาร นอกจากนั้น ธนาคารไม่มี

การเสนอเอกสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สินให้กับ  

ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกำหนด  

ค่าตอบแทนมีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่  

เป็นประจำทุกปีและใช้ผลประเมินดังกล่าวพิจารณาให้  

ผลตอบแทนแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยประธาน  

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็น

นายมานพ พงศทัต ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ 

นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล กรรมการ 

นายสุรพล กุลศิริ กรรมการ 

นางสาวนุจรี  ศิษฏศรีวงศ์ เลขานุการ 
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กรรมการอสิระและมอีาวโุสสงูสดุคนหนึง่ในคณะกรรมการ

ธนาคาร ได้สื่อสารผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่รับทราบด้วย สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใน

คณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร   

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน กรรมการจะได้รับค่าตอบแทน  

เพิ่มเติมตามความเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

เบี้ยประชุมปี 2550 (บาท/ปี)

ค่าบำเหน็จ 
ประจำปี 2550 
จ่ายปี 2551 

รวมผล
ตอบแทน

ประจำปี 2550 
คณะกรรมการ 

ธนาคาร
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
กำหนดค่า
ตอบแทน 

1 นางสาวนวพร เรืองสกุล (1) ประธานกรรมการธนาคาร 465,000 135,000 - 275,000 875,000 

2 นายสุพล วัธนเวคิน (2) กรรมการ 435,000 - - 199,375 634,375 

3 นายมานพ พงศทัต กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการตรวจสอบ 

360,000 180,000 82,500 285,313 907,813 

 

4 นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล (3) กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา 
และกำหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการตรวจสอบ 

360,000 135,000 30,000 240,625 765,625 

5 นายธานินทร์ จิระสุนทร กรรมการอิสระ 360,000 - - 165,000 525,000 

6  นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ (4) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ 

360,000 247,500 - 278,438 885,938 

7 นายประวิทย์ วรุตบางกูร (5) 
กรรมการ 360,000 60,000 - 192,500 612,500 

8 นายสุรพล กุลศิร ิ กรรมการ/กรรมการสรรหา 
และกำหนดค่าตอบแทน 

360,000 - 30,000 178,750 568,750 

9 นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล กรรมการ 360,000 - - 165,000 525,000 

10 นายประชา ชำนาญกิจโกศล กรรมการ 360,000 - - 165,000 525,000 

  3,780,000 757,500 142,500 2,145,000 6,825,000 

หมายเหตุ

(1) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 
(2) ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2550 จากเดิมที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 
(3) ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ 26 เมษายน 2550 
(4) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2550 
(5) ได้รับผลตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อยอีก 300,000 บาท ในปี 2550 

ผลตอบแทนคณะกรรมการธนาคารสำหรับปี 2550 
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4) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่  

ผู้สอบบัญชีของธนาคารเป็นจำนวน 2,101,816 บาท   

ค่าบริการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับงบการเงินรวมบริษัทย่อย

เป็นจำนวน 1,557,648 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 22,540 

บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวมเป็นจำนวน 

2,999,900 บาท และมีค่าตอบแทนงานบริการอื่น ได้แก ่

การจัดอบรมเป็นจำนวน 13,500 บาท และยังมีส่วนที่  

จะต้องจ่ายสำหรับการตรวจสอบพิเศษตามกฎธนาคาร

แห่งประเทศไทย (Special Audit) สำหรับธนาคาร  

เกียรตินาคินเป็นจำนวนเงิน 290,000 บาท 

5) การกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการธนาคารให้ความสำคัญอย่างยิ่ง  

ในการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ  

ที่ดีซึ่ งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับควบคุมธนาคาร   

โดยในรอบปี 2550 ที่ผ่านไปธนาคารได้ปฏิบัติตาม  

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ตามแนวทาง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละหัวข้อ  

ดังนี้ 

5.1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ  

 คณะกรรมการธนาคาร ได้ให้ความสำคัญต่อการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีด  

ความสามารถในการทำธุรกิจ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้  

แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคณะ

กรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ของธนาคารในการประชุมครั้งที่ 2/2549 ซึ่งจัดทำเป็น  

   รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้นที่ถือ เพิ่มขึ้น/ลดลง 
      ระหว่างปี 2550 

 1 นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการบริหาร 8,668,808 ไม่เปลี่ยนแปลง 
 2 นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 0 ไม่เปลี่ยนแปลง 
 3 นายประชา ชำนาญกิจโกศล ประธานสาย บริหารความเสี่ยง  0 ไม่เปลี่ยนแปลง 
 4 นายชวลิต จินดาวณิค  ประธานสาย การเงินและงบประมาณ 0 ไม่เปลี่ยนแปลง 
 5 นายปฐม อมรเดชาวัฒน์  ประธานสาย ปฏิบัติการ  0 ไม่เปลี่ยนแปลง 
 6 นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานสาย ธุรกิจเงินฝากและการตลาด 25,979,861  เพิ่มขึ้น 1,237,889 
 7 นายศราวุธ จารุจินดา ประธานสาย บริหารหนี้ 0 ไม่เปลี่ยนแปลง 
 8 นางสินีนาถ เดชะคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 0 ไม่เปลี่ยนแปลง 

ลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงด้านสิทธิ  

และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย   

ด้านคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ 

ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระ ด้านการเปิดเผย

ข้อมูลและความโปร่งใส ด้านการควบคุมและบริหาร

ความเสี่ยง และด้านจริยธรรมธุรกิจ โดยเปิดเผยราย

ละเอียดดังกล่าวในเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin. 

co.th) รวมถึงการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและ  

พนักงานของธนาคารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  

มากขึ้น  

5.2) การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้

ธนาคารนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องใน

รอบปี 2550 ที่ผ่านมาดังนี้  

5.2.1) ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

- การใหข้อ้มลูแกผู่ถ้อืหุน้ลว่งหนา้อยา่งเพยีงพอ

และทันเวลา 

ธนาคารกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปี

บัญชี โดยในปี 2550 ได้กำหนดการจัดประชุมสามัญ  

ผู้ถือหุ้นขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2551 ก่อนการประชุม  

มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบ

การประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่าน

ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) ก่อนวัน

ประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยธนาคารมอบให้บริษัท  

หุ้นสามัญของผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปี 2550
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น  

นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคารเป็นผู้จัดส่งหนังสือ  

เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 14 วันทำการ 

โดยในหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรายชื่อกรรมการพร้อม

ทั้งประวัติของกรรมการแต่ละคน ทั้งกรรมการใหม่ และ  

กรรมการเดิมที่ได้รับการคัดเลือกซ้ำให้กลับเข้ามาดำรง

ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งประวัติ

และค่าตอบแทน นโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมี  

คำอธบิาย และบอกจำนวนเงนิทีจ่า่ย การระบวุตัถปุระสงค์

และเหตุผลในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง มี

ความเหน็ของกรรมการประกอบวาระการประชมุแตล่ะครัง้ 

ก่อนวันประชุม สำนักกรรมการจะรวบรวมคำถามที่ผู้  

ถือหุ้นส่งถึงคณะกรรมการผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร   

(www.kiatnakin.co.th) นอกจากนั้นในการประชุมจะมี

การบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึง  

การบันทึกเป็นวีดิทัศน์ ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการ

ออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนก่อนเริ่มการ

ประชุม รวมถึงมีการบันทึกคำถามของผู้ถือหุ้น และ  

คำตอบของกรรมการ และมีข้อมูลและผลของการ  

ลงมติคะแนนเสียงที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของแต่ละ

วาระ ทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอที่จะใช้

ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ ในส่วน

รายงานการประชุมที่จัดในปี 2550 ธนาคารได้นำไป  

บันทึกที่เว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) 

หลังวันประชุม 14 วัน 

- การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ 

ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ธนาคาร  

จัดประชุมในวัน เวลา และสถานที่ให้ความสะดวกสบาย 

เดินทางสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและ  

ซักถามในการประชุม รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 

รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเพิ่มวาระการ

ประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อน

ที่ธนาคารจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยแจ้งข่าวผ่าน

ระบบของตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ

ธนาคาร (www.kiatnakin.co.th)  

- การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ 

ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็น ธนาคารอำนวยความ

สะดวกให้ผู้ถือหุ้นด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้ง  

คำถามหรือถกปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการจัดสรรเวลา

สำหรับตอบคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความชัดเจน  

อย่างเพียงพอ และมีการระบุไว้ในวาระการประชุมด้วย 

- การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ

ธนาคารอย่างครบถ้วน

ธนาคารมีนโยบายให้ประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ ประธานสายงานและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง  

ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อร่วมให้ข้อมูล  

เพิ่มเติมและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2550 ที่  

ผ่านมา ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธาน

สายงานและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งผู้สอบบัญชี ได้  

เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงด้วย 

นอกจากนั้น ธนาคารยังมุ่งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้รับ

สิทธิของตนมากยิ่งขึ้น เช่นการเปิดเผยข้อมูลผลการ

ดำเนินงานสิทธิประโยชน์ หรือกิจกรรมที่สำคัญของ

ธนาคาร ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin. 

co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของธนาคาร

อย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและเท่าเทียมกัน ไม่เป็นการจำกัด

โอกาสการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร 

5.2.2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ธนาคารตระหนักถึงสิทธิเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ทุกด้าน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน  

และเป็นธรรม โดยในปี 2250 ที่ผ่านมาธนาคารได้ปฏิบัติ

ต่อผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ดังนี้ 

- การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระ

การประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ก่อนที่ธนาคารจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยการแจ้งข่าว

ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์

ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) นอกจากนั้น

ธนาคารยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนในการคัดเลือก
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คณะกรรมการแต่ละคนโดยการลงคะแนนเสียงคัดเลือก  

ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารเป็นรายบุคคล 

และยังรวมถึงการให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบในการตัดสินใจ

พิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายของธนาคารเรื่องค่า

ตอบแทนกรรมการประจำปีด้วย 

- การกำหนดเกณฑ์พิจารณาที่ชัดเจนล่วงหน้า

ในการเพิ่มวาระของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

(1) การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ ธนาคารได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้  

ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ล่วงหน้า โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมายัง  

คณะกรรมการธนาคารล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุม  

ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

เปน็กรรมการ ตอ้งมคีณุสมบติั ดังนี้  

• เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารอย่างน้อย 200,000 หุ้น 

(สองแสนหุน้) โดยอาจเปน็ผูถ้อืหุน้รายเดยีว หรอืหลายราย

รวมกันได้  

• ตอ้งถอืหุน้ในธนาคารตามสดัสว่นขา้งตน้ตอ่เนือ่ง 

มาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าว  

ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

• สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือ

รับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 (2) การเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น  

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอ

ระเบียบวาระการประชุม โดยกรอกแบบขอเสนอเรื่องเพื่อ

บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

2550 จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานที่ธนาคารกำหนด   

ให้ถึงธนาคารภายในเวลาที่ธนาคารกำหนด  

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ธนาคารจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

ก. เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำเนนิธรุกจิปกตขิองธนาคาร 

และผู้ถือหุ้นได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับ

ความผิดปกติของการดำเนินธุรกิจของธนาคาร 

ข. เรื่องที่อยู่ในวิสัยที่ธนาคารจะดำเนินการได้ 

ค. เรื่องที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ  

ของทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงาน  

ของธนาคาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือวัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับของธนาคาร มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์การ

กำกับดูแลที่ดีของธนาคาร และจริยธรรมในการดำเนิน

ธุรกิจ 

ง. เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและต่อส่วนรวม 

จ. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

และผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ใน

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ  

การเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

ฉ. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือหลักฐานประกอบ

การเสนอนั้นครบถ้วน เพียงพอ ถูกต้อง และภายในระยะ

เวลาที่กำหนด 

ช. เรื่องที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็น

ว่ามีความจำเป็นจะต้องบรรจุเป็นวาระ 

ซ. เรื่องที่ธนาคารไม่เคยดำเนินการมาก่อน และ

คณะกรรมการธนาคารพจิารณาแลว้เหน็วา่จะเปน็ประโยชน์ 

ต่อการดำเนินงานของธนาคาร 

ฌ. เรื่องที่ธนาคารไม่เคยพิจารณาหรือมีมติในเรื่อง

ดังกล่าวมาก่อน โดยคณะกรรมการธนาคารจะเป็น  

ผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุม  

ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องมีลักษณะเข้าข่ายตาม ข้อ ก - 

ฌ ข้างต้น เว้นแต่คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาเป็น

อย่างอื่น โดยมติของคณะกรรมการธนาคารถือเป็นที่สุด 

ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายราย  

แต่เป็นเรื่องเดียวกัน หรืออาจจะนำมาพิจารณารวมกันได้ 

คณะกรรมการธนาคารอาจนำมารวมเป็นวาระเดียวกัน 

เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร 
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

ธนาคารจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะ

กรรมการธนาคาร ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคารแต่ก่อนการ

ประชุมผู้ถือหุ้น ทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางการ

เผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป 

นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีการเพิ่ม

วาระการประชุมแต่อย่างใด การประชุมจะเป็นไปตาม

วาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไป โดยธนาคารสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น

ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ใช้หนังสือมอบฉันทะ  

รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงได้ และยังเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นทางเลือกให้  

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้ด้วย ธนาคารสนับสนุนให้มี

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่นการทำ

รายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไป  

ซึ่งสินทรัพย์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

- นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้
ข้อมูลภายใน 

เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูล

ภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ธนาคารกำหนด

ให้กรรมการและผู้บริหารของธนาคารทุกคนโดยรวมถึง  

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารธนาคาร   

ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของธนาคารที่ตน

ถือครองอยู่ภายใน 3 วันทำการให้ตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกับแจ้งไปยังสำนัก

กรรมการของธนาคารในวันเดียวกัน และมีข้อกำหนดเรื่อง

ความซื่อสัตย์สุจริต โดยห้ามกรรมการและพนักงานของ

ธนาคารทุกคน อาศัยอำนาจหน้าที่ หรือโอกาสในการ

ทำงาน เพื่อแสวงหาประโยชน์ใดๆ อันขัดต่อจริยธรรม 

จรรยาบรรณ และวิชาชีพ ที่ธนาคารกำหนด รวมถึง

ระเบียบประเพณีในการทำงาน หรือผลประโยชน์ของ

ธนาคาร สายตรวจสอบภายใน มีการสอบทานการปฏิบัติ

ในเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน และการปฏบิตัติามขอ้กำหนด 

เกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพ ซึ่งหากพบผู้ใดฝ่าฝืน   

หรือกระทำความผิดจะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาความผิดตาม

ระเบียบของธนาคารต่อไป 

5.2.3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

ธนาคารให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายที่จะดูแลผลกระทบจากการ

ประกอบธุรกิจให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่าการ

ประกอบธุรกิจได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ  

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความ

คุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่   

พนักงานและผู้บริหารของธนาคาร และบริษัทย่อย หรือ  

ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก โดยหากมธีรุกรรมทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง

ธนาคารกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ธนาคารมี

แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจ

สอบได้ ซึ่งธนาคารได้นำเสนอรายละเอียดของธุรกรรม  

ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารทุก

ไตรมาสรวมถึงในรายงานประจำปีด้วย ธนาคารคำนึงถึง

การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความ

สามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว

ของธนาคาร โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียใน

แต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

- ด้านลูกค้า

ธนาคารถือว่าลูกค้าเป็นผู้ที่สนับสนุนให้ธนาคาร

บรรลุเป้าหมายสำคัญขององค์กร ธนาคารจึงมีปณิธาน

อันแน่วแน่ว่าจะเสนอบริการที่มีคุณภาพ ด้วยพนักงาน  

ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในธุรกิจของลูกค้า รวมทั้งการ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ให้บริการแก่  

ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ธนาคารจึงต้องมีการพัฒนา

ระบบงาน เครือข่ายสาขาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ

สามารถให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพ   

และเพื่อเป็นการปรับปรุงบริการ ธนาคารจึงได้จัดเตรียม  

ช่องทางสำหรับรับฟังความคิดเห็นด้านบริการจากลูกค้า

และการแจ้งเบาะแสการทำงานที่มิชอบผ่านทางเว็บไซต์

ของธนาคารที่ www.kiatnakin.co.th หรือลูกค้าสามารถ  

ส่งข้อมูลไปที่สายตรวจสอบภายในของธนาคาร นอกจาก

นั้น ธนาคารยังจัดให้มีกลไกที่รัดกุมในการคุ้มครอง  

ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือการดำเนินการใดที่ไม่โปร่งใส

ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับธนาคาร 
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- ด้านพนักงาน

ธนาคารถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด 

จึงได้มีการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรักษาและ

พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้

ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญขององค์กร  

ด้วยการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้  

เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ การกำหนดนโยบายด้านความ

ปลอดภัย การรักษาสุขภาพอนามัยในที่ทำงาน การ

กำหนดนโยบายจริยธรรมทางวิชาชีพ (Code of Ethics) 

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) การกำหนด

นโยบายการจัดระบบการจัดการให้มีมาตรฐานโปร่งใส

ตรวจสอบได้ และนโยบายด้านสวัสดิการพนักงานไว้

อย่างชัดเจน พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว  

ได้สะดวก เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติได้อย่าง  

ถูกต้อง นอกจากนั้นธนาคารยังจัดให้มีการบริหารค่าจ้าง

ค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสมสามารถแข่งขันได้ 

รวมถึงการจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ

และความสามารถของบุคลากรให้ได้รับความก้าวหน้า  

ในอาชีพ โดยรายละเอียดของนโยบายด้านสวัสดิการและ

ความปลอดภัยของธนาคารมีดังนี้ 

นโยบายด้านสวัสดิการ ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการ

สำหรับพนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

การจัดทำแผนประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม แผนประกัน

สุขภาพสำหรับพนักงานและครอบครัว การจัดให้มี  

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี นอกจากนี้ยังกำหนด  

ให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ มี  

นโยบายด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ต่ออาคารสถานที่และต่อพนักงานทุกคน ธนาคารจึงจัด

ให้มีระบบความปลอดภัยของสำนักงานของธนาคาร  

ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เช่น จัดให้มี  

พนักงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 

19.00 น. การห้ามบุคคลภายนอกหรือลูกค้าที่มาติดต่อ

เข้าไปภายในบริเวณสถานที่ทำงาน ให้พบหรือเจรจา  

ในห้องประชุมหรือสถานที่ที่ทางธนาคารจัดให้ ประต ู 

เขา้-ออก (Security Doors) ตอ้งปดิตลอดเวลา การกำหนด

รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อกรณี

ฉุกเฉินพร้อมทั้งจัดตารางเวลา ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่โดยติดประกาศให้ชัดเจน จัดให้มีระบบ CCTV   

เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ มีระบบเตือนภัยและระบบ 

Security Door โดยการสแกนนิ้วมือ การจัดให้มีอุปกรณ์

ดับเพลิงทุกสาขาและติดตั้งในตำแหน่งที่ เหมาะสม 

สะดวกต่อการใช้งาน รวมถึงการบำรุงรักษาให้อยู่ใน

สภาพใช้งานตลอดเวลา ฯลฯ นอกจากนั้นธนาคารยัง  

ขอความร่วมมือไปยังพนักงาน ในการสอดส่อง ดูแล   

ตรวจสอบความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อความรอบคอบอีกด้วย 

- ด้านเจ้าหนี้

ธนาคารยึดถือแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไข

ข้อตกลงที่ได้ทำไว้อย่างเคร่งครัด ด้วยธนาคารตระหนักถึง

คุณูปการสำคัญที่ธนาคารได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างดี

จากเจ้าหนี้และผู้ฝากเงินในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา 

- ด้านคู่ค้า

เนื่องจากความสำเร็จของธนาคารส่วนหนึ่งมาจาก

การได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้า  ธนาคารจึงยึดมั่นในแนว

ปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และอยู่บน

พื้นฐานที่มุ่งความสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกัน โดยในปี 

2550 ที่ผ่านมา ธนาคารไม่มีข้อพิพาทในเรื่องที่เกี่ยวกับ  

คู่ค้าแต่อย่างใด 

- ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่ง

แวดล้อม 

นอกเหนือจากเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

แล้ว ธนาคารยังตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดให้การช่วยเหลือ

สังคมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายใน

การดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดให้ผู้บริหารและ  

พนักงานทุกคนรับทราบ ธนาคารยึดถือนโยบายการ  

แบ่งปันและคืนประโยชน์กลับสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง และ

ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “พัฒนาคน 

พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม   

3 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา 

 • ร่วมกับสถาบันศศินทร์ โดยเป็นผู้สนับสนุน

หลักในการจัดการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจเป็นภาษา

อังกฤษครั้งแรกในประเทศไทย ในโครงการ Bangkok 

Business Challenge ซึ่งเป็นเวทีประลองทักษะความ

สามารถทางด้านธุรกิจ 
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

 • ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา 

สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน  

ทุนทรัพย์ สร้างอาคารเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์การ

ศึกษา 

(2) กิจกรรมทางด้านจริยธรรมและการสร้างภูม ิ

คุ้มกันแก่สังคม 

 • ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

สนับสนุนการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โครงการพัฒนา

จิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ของคุณแม่สิริ กรินชัย และ

หลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน 

 • ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและ

ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการ เยาวชนสัมพันธ์

ร่วมมือประสานใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้เยาวชน  

ในโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง  

ยาเสพติด 

 • ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัด 

โครงการจักรยานเพื่อน้อง เพื่อช่วยเหลือให้เด็กนักเรียน  

ที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนและยากจนได้ยืมใช้เพื่อให้การ  

เดินทางมาเรียนหนังสือสะดวกขึ้น 

 • ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป สนับสนุนกิจกรรม

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุนและการออม 

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการออมเงินกับสหกรณ์ 

ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพอย่างพอเพียง และ

ช่วยทำให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ธนาคารจึง

สนับสนุน “โครงการมอบรางวัลสมาชิกดีเด่นของสหกรณ์ 

ประจำปี” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสมาชิกที่มีต่อ

สหกรณ์และให้เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์ 

(3) กิจกรรมบรรเทาทุกข์และบริจาคเพื่อ

สาธารณกุศลตามโอกาส

 • มอบเงินช่วยเหลือโครงการสาธารณประโยชน์

เพื่อช่วยเหลือท้องถิ่นที่มีสาขาของธนาคารทั้ง 27 สาขา  

ตั้งอยู่  

 • มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม

เพื่อโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา ในพระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 • มอบเงินสนับสนุนโครงการแข่งขันฟุตบอล

โลกด้านหุ่นยนต์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 • มอบเงินสนับสนุนโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิม- 

พระเกียรติ 80 พรรษา ของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ 

 • มอบเงินช่วยเหลือในการสร้างความสงบ

เรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกองทุนส่งเสริม

และสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

 • มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดพิมพ์หนังสือ

รวมเหตุการณ์ก่อการร้ายในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

 • มอบเงินแด่โครงการรวมใจภักดิ์ รักในหลวง 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 • มอบเงินสนับสนุนการประกวดหุ่นยนต์งาน

มอเตอร์เอ็กซ์โป 2007 

 • มอบห้องประชุมใหญ่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

แก่โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม 

โครงการเพื่อสังคมเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นโครงการที่ให้

ความสำคัญกับการปลูกฝังและพัฒนาเยาวชนของชาติ 

เพราะธนาคารเชื่อว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญและ  

มีค่ามากที่สุดสำหรับการพัฒนาประเทศ 

นอกจากนั้น ธนาคารยังปลูกฝังให้ผู้บริหารและ

พนักงานช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัด

พลังงาน มีการออกมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น การ

ใช้ไฟฟ้า การใช้โทรศัพท์ การใช้น้ำ และการใช้อุปกรณ์/

เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมนี้ 

เป็นไปตามแนวปณิธานของผู้ก่อตั้งที่มุ่งมั่นในการดำเนิน

ธุรกิจที่ดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล

ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงาน

ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป เช่นแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจำป ี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

รวมทั้ง ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ

ธนาคาร โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว   

เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่อง
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ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin. 

co.th) โดยให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมทั้ง  

มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ให้

บริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร   

แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ 

โทรศพัท ์0-2680-3160-1 หรอืทีเ่วบ็ไซต ์: www.kiatnakin.co.th  

หรอืที ่e-mail address : investor_relation@kiatnakin.co.th 

นอกจากนั้นธนาคารยังจัดให้มีการประชุมพบปะ  

กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของธนาคาร

โดยตรงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการร่วมมือกับสมาคม  

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จัดการประชุมดังกล่าวเป็นประจำ

ด้วย โดยในปี 2550 ที่ผ่านมาธนาคารได้จัดให้มีการ

ประชุมพบปะนักวิเคราะห์ในประเทศจำนวน 4 ครั้ง  

จัดให้นักวิเคราะห์/นักลงทุนพบผู้บริหารธนาคารโดยตรง 

57 ครั้ง และจัดให้มีการพบปะนักลงทุนต่างประเทศ   

ในต่างประเทศ 5 ครั้ง นอกจากนั้นธนาคารยังจัดให้มีการ

แถลงผลการดำเนินงานและตอบข้อซักถามแก่สื่อมวลชน

เป็นประจำทุกปีในช่วงต้นปีและกลางปี เพื่อให้สื่อมวลชน

ได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนของ

ธนาคาร ธนาคารยังจัดให้คณะกรรมการแสดงความรับ  

ผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง

ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีนี ้ 

ดงัรายละเอยีดในหนา้ 68 และคณะกรรมการยังดูแลให้มี

การเปิดเผยข้อมูล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ รายละเอียดของนโยบายผลตอบแทน จำนวนครั้ง

ของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดังรายละเอียด

ในหน้า 40 ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยผลตอบแทนที่กรรมการ

ได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งแสดงไว้ในตารางผลตอบแทนของ

กรรมการแล้ว 

5.2.5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

- โครงสร้างกรรมการ คณะกรรมการธนาคารมี

จำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร   

3 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คน เป็นกรรมการ

อิสระ 5 คน  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี ธนาคารได้แต่งตั้งกรรมการอิสระขึ้นเป็นประธาน

กรรมการของธนาคาร และที่มีประธานกรรมการบริหาร  

ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ทำให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การ

กำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่าง

ชัดเจน และในการทำหน้าที่ของประธานกรรมการหากมี

วาระที่เกี่ยวข้องด้านใดก็ตาม จะมอบหมายให้กรรมการ

อิสระที่มีอาวุโสทำหน้าที่แทนประธานกรรมการธนาคาร   

โดยธนาคารได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

ที่เข้มงวดกว่าเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์ฯ ดังนี้  

• ถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดในธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัท

ร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์) 

• ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็น

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาของธนาคารที่ได้รับเงินเดือน 

ประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร หรือ  

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ  

ดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์

หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน  

การเงินและการบริหารงานของธนาคาร บริษัทในเครือ 

บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะ  

ที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ 

• ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน  

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   

เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า

ตอบแทน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร

โดยมีรายละเอียดขอบเขต อำนาจหน้าที่ตามที่ระบุใน

หัวข้อการจัดการแล้ว 
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- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการ

• จริยธรรมทางธุรกิจ ธนาคารมีการประกาศ

จริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี   

รวมถึงการออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพ

ของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทาง  

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของธนาคารด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อธนาคาร

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยธนาคารได้สื่อสารกับ  

พนักงานและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว  

เป็นประจำ รวมถึงการจัดสัมมนาเพื่อให้เกิดความรู้   

ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับ

จริยธรรมทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 

ด้ านการปฏิบั ติ และความรับผิดชอบต่อ 

ผู้ถือหุ้น มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ

เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวัง   

และรอบคอบ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ  

ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของธนาคาร รวมถึงไม่เปิด

เผยข้อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะ  

คูแ่ขง่ขนั  

ด้านการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า   

มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบ

สนองอย่างรวดเร็ว รวมถึงรักษาความลับของลูกค้าอย่าง

เคร่งครัด และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับ

ลูกค้า 

ด้านการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า/

เจ้าหนี้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่

สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลดังกล่าว

เกิดขึ้นให้เปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ 

และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว รวมถึง

การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเหมาะสม

และเป็นธรรม  

ด้ านการปฏิบั ติ และความรับผิดชอบต่อ 

ภาครัฐ มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และ  

ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ

ดำเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบ 

ด้ านการปฏิบั ติ และความรับผิดชอบต่อ 

พนักงาน จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและ

เสมอภาคแก่พนักงาน รวมถึงการดูแลรักษาสภาพ

แวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน จัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล   

ในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและ  

การลงโทษที่ชัดเจน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถของพนักงาน และบริหารงานโดยหลีกเลี่ยง

การกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ

ความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน 

ด้านการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

ทางการค้า มีการประพฤติ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกา  

การแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง

ทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลาย  

ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย  

ด้านการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคม 

และชุมชน ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ให้การสนับสนุน

กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง

การปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้  

เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ คณะกรรมการ 

ธนาคารได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและ

ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์

อักษร มีการกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การ

กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องงดออกเสียงในการ

ลงมติในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทำ

รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียด 

มูลค่ารายการคู่สัญญา ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 

56 - 1 แล้ว 
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- ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

ธนาคารให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่  

มีประสิทธิภาพทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน   

มกีารกำหนดอำนาจหนา้ทีข่องผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร ไวเ้ปน็

ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมการใช้  

ทรพัยส์นิใหเ้กดิประโยชน ์มกีารแบง่แยกหนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน   

ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และ

ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รายงานทางการเงิน

ของธนาคารที่เปิดเผยต่อสาธารณะจัดทำขึ้นตามหลักการ 

และมาตรฐานทางบัญชีที่บังคับใช้ในธุรกิจสถาบันการเงิน

ภายใต้การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภายนอก และ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พบกับผู้สอบบัญชีภายนอก

รวม 4 ครัง้ พบกบัผูต้รวจสอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

1 ครั้ง ในปีที่ผ่านมา เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ   

ข้อเสนอแนะ ความเห็น เพื่อการติดตาม ปรับปรุงแก้ไข   

มีการสอบทานระบบการควบคุม การเสนอรายงานต่อ  

ผู้บริหารสายที่รับผิดชอบ ธนาคารมีสายตรวจสอบภายใน 

ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก

และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของธนาคาร ได้ดำเนิน

การตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่

เกี่ยวข้องกับธนาคาร และเพื่อให้สายตรวจสอบภายในมี

ความอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้

อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้สายตรวจสอบ

ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้  

คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้กรรมการทุกคนได้

พิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของธนาคารว่า

มีความถูกต้องรัดกุมตามแนวทางที่กำหนดทุกปี โดย  

สายตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวม สรุปผล และนำเสนอ

ในรายงานประจำปี และเปิดเผยต่อสาธารณะ 

- นโยบายการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการ 

ธนาคารมีการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงผ่าน  

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งใกลช้ดิ โดยธนาคาร

มีนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง

องค์กรของธนาคารและกลุ่มธุรกิจในเครือ รวมถึงมีการ

ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการ

ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการยังให้ความ

สำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ

ต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีสาย

บริหารความเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงาน

ให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ  

- การประชุมคณะกรรมการ 

ในการประชุมคณะกรรมการ ธนาคารมีการกำหนด 

การประชุมล่วงหน้า มีระเบียบวาระการประชุมชัดเจน   

มีส่วนงานเลขานุการ สำนักกรรมการ รับผิดชอบในการ

จัดประชุม และส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วัน 

พร้อมระเบียบวาระการประชุมซึ่งระบุถึงวัตถุประสงค์ 

และเหตุผลของแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการมีเวลาในการ

พิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยใน
ปี 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการธนาคารมีการประชุม
รวม 8 ครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาการประชุม   
ไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอรายงานและ  
มากพอทีก่รรมการจะอภปิรายปญัหาสำคญัอยา่งรอบคอบ 
ใช้เวลาการประชุมครั้งละประมาณ 4 ชั่วโมง มีการจัดทำ
รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการทุกครั้ง พร้อมให้คณะกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

นอกจากนั้น ประธานกรรมการยังสนับสนุนให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ และ
เป็นการสร้างความคุ้นเคยกันมากขึ้น ธนาคารยังเปิด
โอกาสใหค้ณะกรรมการสามารถขอขอ้มลูทีจ่ำเปน็เพิม่เตมิ
ได้จากกรรมการผูจ้ดัการใหญห่รอืเลขานกุารคณะกรรมการ   
หรือผู้บริหารระดับสูงอื่นได้ ภายในขอบเขตนโยบายที่
กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็น  
ผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อเป็นการ
อภปิรายปญัหาเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ 
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หน่วย: จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม

    คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ธนาคาร บริหาร ตรวจสอบ สรรหาและกำหนด
       ค่าตอบแทน

 1 นางสาวนวพร เรืองสกุล ประธานกรรมการ 8/8  6/12 (1)  

 2 นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8  12/12

 3 นายมานพ พงศทัต ประธานกรรมการสรรหา

   และกำหนดค่าตอบแทน 8/8  11/12 4/4

 4 นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล กรรมการอิสระ 8/8  8/12(2) 4/4

 5 นายธานินทร์ จิระสุนทร กรรมการอิสระ 8/8

 6 นายประวิทย์ วรุตบางกูร กรรมการ 8/8  

 7 นายสุรพล กุลศิริ กรรมการ 8/8   3/4

 8 นายประชา ชำนาญกิจโกศล กรรมการ 7/8

 9 นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการบริหาร 8/8 12/12

 10 นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 8/8 12/12

 11 นายชวลิต จินดาวณิค ประธานสายการเงิน

   และงบประมาณ  6/6

 12 นายปฐม อมรเดชาวัฒน์ ประธานสายปฏิบัติการ  2/2

 13 นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานสายธุรกิจเงินฝาก

   และการตลาด  11/12

 14 นายศราวุธ จารุจินดา ประธานสายบริหารหนี้  10/12

 15 นางสินีนาถ เดชะคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  11/12

หมายเหตุ (1) เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ครั้งที่ 1-6  หลังจากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคาร
 (2) ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 4

การเข้าประชุมของคณะกรรมการธนาคารแต่ละคณะ ปี 2550 
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คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ

 จำนวนครั้งของ จำนวนกรรมการ ร้อยละการเข้าประชุม 
  การประชุม ทั้งหมด ของกรรมการ* 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 8 87 

คณะกรรมการบริหาร 12 7 95 

คณะกรรมการการลงทุน 12 3 94 

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 12 4 92 

คณะกรรมการการพัฒนาระบบงาน 12 3 92 

คณะกรรมการสินเชื่อ 49 4 99 

คณะอนุกรรมการสินเชื่อรายย่อย 12 8 94 

คณะอนุกรรมการทรัพย์สินรอขาย 46 5 90 

คณะอนุกรรมการบริหารหนี้ 46 2 95 

*หมายเหตุ : คิดจากร้อยละการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนเฉลี่ยทั้งคณะ 

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ด้ านการประ เมินตนเองของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการธนาคารจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติ

งานของตนเองทุกปี ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และประธานกรรมการ เพื่อให้ทราบว่าระยะเวลา 1 ปีที่

ผ่านมามีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขต

อำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ  

ที่ดีอย่างไร โดยมีสายตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวม  

และสรุปผล โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ธนาคารในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนน 3-4 (จากคะแนน

เต็ม 4) เท่ากับร้อยละ 91 ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

การเข้าประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2550 

 หัวข้อประเมิน 1  2  3 4 รวม2 
7 95 คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 0 11 58 31 100 

2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 2 12 57 29 100 

3 การประชุมคณะกรรมการ 0 4 41 55 100 

4 การทำหน้าที่ของกรรมการ 1 3 37 59 100 

5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 0 2 44 54 100 

6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 0 5 59 36 100 

 รวม 1 8 51 40 100

ผลการตอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร สำหรับปี 2550 

(ร้อยละของผู้ตอบ) 
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- ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร รายละเอยีด 
อยู่ในหัวข้อ 3) ผลตอบแทนผู้บริหาร 

- การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้กำหนดและมีส่วนร่วม
ในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ  
งบประมาณของธนาคาร ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่าย
บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจ 
และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ธนาคารยังได้จัดให้มีการประชุมถ่ายทอด
แผนธุรกิจไปยังผู้บริหารและพนักงานให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
ที่ดี นอกจากนั้น กรรมการธนาคารทั้งหมดผ่านการอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
แล้ว ในส่วนของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร 
ธนาคารมีการชี้แจงถึงขอบเขตหน้าที่ รวมถึงการให้ข้อมูล
พื้นฐานของธนาคารเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหารมีความ
รับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีการแบ่งแยกบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการธนาคารกับ  
คณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการแล้ว 

ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีข้อกำหนดที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามประกาศที่ สนส. (31) 
ว.94/2546 ลว. 15 กันยายน 2546 ที่กำหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเป็นประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่ม
ธุรกิจ โดยพิจารณาความเป็นกลุ่มธุรกิจจากอำนาจ
ควบคุมกิจการ 

โดยธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่ง  
ของกรรมการแต่ละคนรวมถึงกรรมการบริหารในหัวข้อ
รายนามกรรมการและผู้บริหาร หน้า 58 แล้ว 

-  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ 

ธนาคารกำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 18 ของธนาคาร   

โดยระบุว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง 

ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 

ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้   

ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง  

ในสาม กล่าวคือการดำรงตำแหน่งของกรรมการเฉลี่ย   

3 ปี /วาระ 

-  การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ 

ธนาคารได้มีการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ เลขานุการ  

คณะกรรมการอย่างเป็นทางการโดยทำหน้าที่  

• ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อ

กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆ ของธนาคารและตดิตาม

ให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึง

รายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ  

• เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้บริหาร

และกรรมการ 

• ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

• ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

ธนาคารโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  

ค่าตอบแทนได้กำหนดนโยบายแผนทดแทนตำแหน่งงาน

รวมถึงการกำหนดให้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง 

(Succession plan) ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ  

ยังจัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 3 ระดับประมาณ 

30 คน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและการเตรียมพร้อม

ในการสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏบิตัิ

หน้าที่ได ้ และได้มีการรายงานเพื่อให้คณะกรรมการ

ธนาคารรับทราบความคืบหน้าเป็นระยะ 

ธนาคารเล็งเห็นความสำคัญของหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี ที่จะแสดงให้เห็นถึงระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้าง

ความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจะช่วย

ส่งเสริมให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน ธนาคารยังยึดมั่น

ที่จะพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ให้ดีขึ้น ในบางประเด็นที่ธนาคารยังไม่ได้ปฏิบัติ เช่น  
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6) การควบคุมภายใน 

ธนาคารกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในตาม

หลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี ซึง่มปีจัจยัสำคญั 5 ประการ 

ดังนี้  

(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (Control 

Environment) 

ธนาคารสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานทุกคน 

ตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน  

โดยกำหนดภารกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถวัดผล

ได้ มีคู่มือปฏิบัติงานและแบบสอบทานการปฏิบัติงาน 

(Check List) ที่ช่วยในการกำกับ ควบคุมการปฏิบัติงาน  

ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ มีหน่วยงานที่คอยให้การ

แนะนำ สนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติ   

มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร   

มีการปฐมนิเทศเพื่อให้พนักงานใหม่ทุกคนเข้าใจใน

วัฒนธรรมองค์กร รับทราบ กฎ ระเบียบที่สำคัญ มคีวาม

เขา้ใจในธรุกจิ โดยใหค้วามสำคญัตอ่ความซื่อสัตย์ สุจริต 

และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการจัดโครงสร้าง

องค์กรอย่างเหมาะสม 

(2) กระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยง 

(Risk Assessment and Management) 

ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการทำ

ธุรกิจสินเชื่อ (Credit Policy) และการบริหารความเสี่ยง

ทั้ง 5 ด้าน (Risk Management Policy) ตามกรอบ

แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีสายบริหาร

ความเสี่ยงซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง คอยกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของ

ธนาคาร ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้อย่าง

เหมาะสม ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดย

มีสายตรวจสอบภายในติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 

(3) กิจกรรมควบคุมที่ดี (Control Activities) 

ธนาคารมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่   

ของคณะกรรมการชดุตา่งๆ และระดบัอำนาจ กระบวนการ 

ในการอนุมัติรายการที่ชัดเจน มีการกำหนดวิธีการป้องกัน

และการค้นหาการสูญหายของทรัพย์สิน รวมถึงการ

กำหนดวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ให้พนักงานทุกคน

ต้องรายงานความผิดปกติ ความผิดพลาดในการปฏิบัติ

  

 เหตุผล/มาตรการทดแทนที่ธนาคารนำมาใช้ 

1. มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสีย  

ไดร้บัความเสยีหายจากการทีธ่นาคารละเมดิ

สิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร เช่น ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า 

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ที่ผ่านมาธนาคารยังไม่มีข้อ

ขัดแย้งที่เป็นการละเมิดต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงยังไม่ได้มี

การกำหนดมาตรการชดเชยใดๆ แต่หากมีการละเมิดเกิดขึ้น 

ธนาคารต้องชดเชยให้ผู้ถูกละเมิดตามที่กฎหมายกำหนด 

2. การรายงานผลการดำเนินงานให้คณะ

กรรมการทราบทุกเดือน กรณีที่ไม่ได้ประชุม

คณะกรรมการทุกเดือน 

ธนาคารไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทุกเดือน แต่มี

การรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ

เป็นประจำทุกไตรมาส ยกเว้นในกรณีที่เห็นว่าในระหว่างเดือน

ฐานะการดำเนินงานของธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัย

สำคัญ 

 
3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรม- 

การเป็นรายบุคคล 

ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็น  

รายคณะ เนื่องจากเห็นว่าการประเมินเป็นรายบุคคลอาจมี

ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ 
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

งานให้หัวหน้างานรับทราบ เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาได้

ทันที มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีการสอบทานการปฏิบัติงาน

โดยหัวหน้างาน มีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และใน  

กรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะมีการตั้งคณะกรรมการ  

ที่ประกอบด้วยหน่วยงานกลาง เพื่อหาข้อเท็จจริงและ

แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน

ความผิดพลาดดังกล่าว เสนอคณะกรรมการบุคคลเพื่อ

พิจารณา 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี 

(Information and Communication)

ธนาคารจัดให้มีระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ 

อย่างเพียงพอ เพื่อการพิจารณาตัดสินใจ โดยมีการจัด

เก็บเป็นหมวดหมู่ครบถ้วน อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย   

มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างทั่วถึงชัดเจน และนำ

เสนอต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง รวมไปถึง  

การพัฒนาระบบการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และ

การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจ ที่สามารถให้คำแนะนำ และความเหน็

แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้รับประโยชน์ สูงสุดตามที่

กำหนดเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคาร 

(5) ระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี 

(Monitoring and Evaluation)

ธนาคารมีกระบวนการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่  

ช่วยให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน สามารถติดตามการปฏิบัติ

งาน การพัฒนาประสิทธิภาพ และประเมินผล ได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด (Balance Scorecard & Key 

Performance Indicators) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า   

ผลการปฏบิตังิาน และประสทิธภิาพของระบบการควบคมุ

ภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงแก้ไข  

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป และ  

ข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ซึ่ง  

คณะกรรมการธนาคารได้มีการประเมินระบบการควบคุม

ภายในเป็นประจำทุกปีอีกระดับหนึ่งด้วย 

7) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกิน

ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ขณะที่บริษัทย่อย  

มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามมติของคณะกรรมการ

บริษัทที่เห็นว่ามีกำไรพอและสมควรที่จะจ่าย โดยไม่ได้

กำหนดอัตราจ่ายเงินปันผลไว้ 

8)นโยบายด้านบุคลากร 

ในปี 2550 ธนาคารมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งใน

การขยายสาขาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆ ให้

ลูกค้า ดังนั้นจึงได้มีการรับบุคลากรใหม่เป็นจำนวนมาก 

อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับ

บุคลากรอย่างกว้างขวางตาม Competency Base 

Training Need เพื่อรองรับเป้าหมายรวมของธนาคาร

และตามความจำเป็นทางธุรกิจ 

ธนาคารได้ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ตลอดจนจดัสมัมนาทัง้ภายในและภายนอก ตาม Training 

Road Map ให้กับบุคลากรทั่วประเทศกว่า 35 หลักสูตร 

108 รุ่น โดยหลักสูตรต่างๆ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ 

ความสามารถ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพโดยตรง ดังนี้ 

1. ประเภทการบริหารจัดการ 

 - Unleash Your Potential 

 - Satisfy My Customer 

 - Coaching for High Performance Team 

 - Problem-Solving & Decision-Making 

 - Six Thinking Hats 

 - Coaching for Success 

 - Essential Communication Skill 

 - Managing Yourself 

2. ประเภทตามหน้าที่งาน 

 - Enhance Selling Technique 

 - การเร่งรัดและติดตามหนี้ 

 - การบริหารสินเชื่อในยุค BASEL II 

 - ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ธ น บั ต ร   

  ลายมือชื่อ และเช็ค 

 - Negotiation & Win Workshop 

 - Interviewing Techniques Workshop 

 - การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ 

3. ประเภทพื้นฐาน / ทั่วไป 

 - หัวใจของความสำเร็จในการทำงาน 

 - บริหารจิตเพื่อชีวิตและครอบครัว 
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 - Writing Technique for Knowledge   

  Management 

 - Business Images & Make up 

 - KK Hand in Hand 

โดยในปี 2551 นอกเหนือจากที่ธนาคารได้พัฒนา

บคุลากรตามขดีความสามารถหลกั (Core Competency) 

แล้ว จะเน้นการพัฒนาทางด้านภาวะผู้นำ ภายใต้

โครงการ KK Leadership Development Program   

(KK LDP) ให้แก่กลุ่มผู้บริหารที่จะต้องพัฒนาศักยภาพ

ตามขีดความสามารถของภาวะผู้นำ และในปีนี้ธนาคาร

จะมุ่งให้ความสำคัญในการวางแผนพัฒนาพนักงานราย

บุคคล (Individual Development Plan) อีกทั้งการ  

จัดทำการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) เพื่อ

ให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสก้าวหน้าตามสายอาชีพ 

ตามความถนัด และขีดความสามารถตามลักษณะงาน 

(Functional Competency) จากการที่ธนาคารเติบโต

อย่างรวดเร็ว ธนาคารจึงตระหนักถึงความสำคัญของการ

จัดระบบองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้อยู่กับองค์กรและบุคลากรใน

ธนาคารเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น

ธนาคารจึงจัดทำ Knowledge Management ขึ้นในปี 

2551 ด้วยเช่นกัน 

นอกจากจะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรและการ

จัดการองค์ความรู้ของธนาคารแล้ว ธนาคารยังให้มีการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(Human Resource Information System) ภายใต้  

เครื่องมือทางการบริหาร HR Online ให้กับผู้บริหารและ

บุคลากรในธนาคารที่จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ

ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ นำมาซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคล

อย่างมีประสิทธิภาพ  
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9) รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2550 ธนาคารมีรายการระหว่างกันดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่า
ความจำเป็นและสมเหตุ

สมผลของรายการ

ความเป็นธรรม

ของราคาและเงื่อนไข

ของรายการ

1 รายการเงินให้กู้ยืมที่บุคคล 

ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ/

ผู้บริหารของธนาคาร ได้ให ้

กู้ยืมแก่ บริษัท ซีเอ็มไอซี 

ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด ซ่ึงเป็น

ลูกหน้ีท่ีธนาคารได้แปลงหน้ี

เป็นทุนจากการปรับปรุง

โครงสร้างหน้ีและธนาคาร

ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 80.57 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการ/

ผู้บริหารของธนาคารให้กู้ยืมเงิน

ระยะส้ันแก่บริษัท ซีเอ็มไอซี 

ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด เป็นเงิน

ให้กู้ยืม จำนวนเงิน 62 ล้านบาท 

โดยไม่มีหลักประกัน

เนื่องจากบริษัท ซีเอ็มไอซี 

ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด ทำธุรกิจ

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งไม ่

อยู่ในฐานะที่จะขอสินเชื่อจาก

สถาบันการเงินใด ๆ ได้ แต่ม ี

ความจำเป็นต้องใช้เงินทุน

ในการปรับปรุงอาคารเพื่อ

ให้เกิดรายได้จากค่าเช่า 

อัตราดอกเบี้ย 

MLR+1% ต่อปี 

ของธนาคารที่เป็น

เงื่อนไขตามปกติ

ของธุรกิจการเงิน

2* รายการเช่าพื้นที่ระหว่าง 

ธนาคาร กับ บริษัท ดิเอราวัณ 

กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ 

บริษัท อัมรินทร์พลาซ่า จำกัด 

(มหาชน)) ซึ่งมีผู้บริหาร

ของธนาคารถือหุ้นใน 

บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป 

จำกัด 

ธนาคารเช่าพื้นที่เป็นสถานที่

ประกอบการจากบริษัท ดิเอราวัณ 

กรุ๊ป รวมเป็นค่าเช่าและบริการ 6.36

ล้านบาทต่อปี 

เป็นค่าเช่าและค่าบริการสำหรับ

พื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่ดำเนินธุรกิจ

ของธนาคารตั้งแต่ปี 2527

เป็นค่าเช่าและค่าบริการ 

ในเงื่อนไขที่เทียบเคียง

ได้กับราคาตลาด

3 รายการเช่าพื้นที่ระหว่าง

ธนาคาร กับ บริษัท 

โชติธนวัฒน์ จำกัด ซ่ึงมี 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการ / 

ผู้บริหารของธนาคารถือหุ้น / 

มีอำนาจควบคุมหรือสามารถ

ใช้อิทธิพลอย่างเป็นสาระ

สำคัญ ถือหุ้นร้อยละ 

99.83 

ธนาคารเช่าพ้ืนท่ีเป็นสถานท่ี

จัดเก็บและใช้ประมูลรถยึด

จากบริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 

รวมเป็นค่าเช่าและค่าบริการ 9.74

ล้านบาทต่อปี 

เป็นค่าเช่าและค่าบริการสำหรับ

พื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่จอดและ

ประมูลรถยึดของธนาคาร

ที่มีความต่อเนื่องมาตั้งแต่

ปี 2547

เป็นค่าเช่าและค่าบริการ 

ในเงื่อนไขที่เทียบเคียง

ได้กับราคาตลาด

* ต้ังแต่ 1 เมษายน 2550 บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ไม่ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับธนาคาร
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ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่า
ความจำเป็นและสมเหตุ

สมผลของรายการ

ความเป็นธรรม

ของราคาและเงื่อนไข

ของรายการ

4 รายการฝากเงินของกรรมการ / 

ผู้บริหาร/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

เป็นรายการที่กรรมการ/ผู้บริหาร/

บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวม 33 ราย 

ฝากเงินกับธนาคารเป็น 

เงินฝากรวม 398.53 ล้านบาท 

คิดเป็นดอกเบี้ยจ่ายรวม  

5.82 ล้านบาท

เป็นรายการรับฝากเงินจากกรรมการ 

/ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็น 

ปกติของธุรกิจ

เป็นการให้บริการด้วย

อัตราดอกเบี้ยปกติ 

เช่นเดียวกับลูกค้า

ทั่วไป

5 รายการซื้อ-ขายหลักทรัพย ์

ของกรรมการ / ผู้บริหาร 

กับบริษัทหลักทรัพย์

เป็นรายการที่กรรมการ/ผู้บริหาร

ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท 

หลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด 

เป็นมูลค่าการซื้อขาย 534.4 ล้านบาท 

และมีรายได้ค่าธรรมเนียมรวม 1.16 

ล้านบาท

เป็นรายการให้บริการในฐานะ

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตามปกติแก่กรรมการ/ผู้บริหาร

เป็นการให้บริการด้วย 

อัตราค่านายหน้า

ตามปกติเช่นเดียว

กับลูกค้าทั่วไป

6 รายการค้ำประกันเงินกู้

ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมการ/ผู้บริหารของ

ธนาคาร

เป็นหนี้ที่ประมูลจาก ปรส. 

ซึ่งค้ำประกันโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กับกรรมการ/ผู้บริหารของธนาคาร 

ซึ่งเป็นหนี้ที่มีบุคคลค้ำประกันทั้งสิ้น 

16 รายวงเงินค้ำประกัน 38.8 

ล้านบาท ซึ่ง 2 ใน 16 รายนั้นเป็น

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

ของธนาคาร

เป็นรายการจากการประมูลหนี้

ปรส.ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

และดำเนินการแก้ไขปัญหาไปตาม

แนวทางปกติของธนาคารที่ทำกับ

ลูกหนี้ปรส.ที่ประมูลมา

เป็นภาระการค้ำ

ประกันหนี้ที่ประมูล

จากปรส. และมีการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ตามเงื่อนไขปกติที่ใช้

กับลูกหนี้ที่ประมูลมา

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายเหตุที่ 34
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ผลการดำเนินงาน 

ผลประกอบการของธนาคาร สำหรับงวด 12 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีกำไรสุทธิ 2,154   
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปกีอ่นหนา้ 120 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้
ร้อยละ 5.9 ธนาคารมีส่วนเกินกว่าทุนจากการตีมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 464 ล้านบาท   
ลดลงจากปี 2549 เท่ากับ 121.8 ล้านบาท และส่วนเกิน
กวา่ทนุจากการตมีลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์
เผื่อขาย 137 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 113.5 ล้านบาทจากปี 
2549  

ในรอบปี 2550 รายได้ของธนาคารยังมาจาก 5 
ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการบริหารเงินลงทุนในสิทธิเรียก
ร้อง เงินให้กู้ยืมในสินเชื่อธุรกิจ เงินให้กู้ยืมตามสัญญา  
เช่าซื้อ เงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย ์  
เกยีรตนิาคนิ จำกดั โดยรายละเอยีดของผลการดำเนินงาน
ในแต่ละธุรกิจ  ดังนี้ 

1) ธุรกิจการบริหารเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง

ในปี 2550 ธนาคารยังคงประสบความสำเร็จในการ
บริหารเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง โดยมีความคืบหน้า  
ในการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ดี มียอดคงค้าง  
สิ้นปี 2550 เท่ากับ 6,876 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 
2,205 ล้านบาท จากปี 2549 

2) เงินให้กู้ยืมเพื่อสินเชื่อธุรกิจ

ธนาคารขยายสนิเชือ่ธรุกจิในภาคทีธ่นาคารพจิารณา 
แล้วว่ามีศักยภาพและธนาคารมีความสามารถในการ  
แข่งขัน ได้แก่ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 
ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ และสินเชื่อให้แก่เต็นท์รถมือสอง   

โดยในปี 2550 ธนาคารประสบความสำเร็จในการขยาย

สินเชื่อแก่ธุรกิจดังกล่าวเป็นอย่างดี มีการดูแลคุณภาพ

ของลูกหนี้ให้มีความสูญเสียอยู่ในระดับที่ต่ำ นอกจากนั้น 

เงินให้กู้ยืมของธนาคารอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมคงค้าง

ที่เกิดจากช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ยังคงเหลืออยู่ 

ธนาคารอยู่ระหว่างเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ให้ทยอย  

ลดลง และเงินให้กู้ยืมส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในสิทธิ

เรียกร้องที่เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เสร็จแล้ว และ

เปลี่ยนสถานะเป็นเงินให้กู้ยืมทั่วไป สิ้นปี 2550 ธนาคาร  

มยีอดเงนิใหกู้ย้มืสนิเชือ่ธรุกจิคงคา้ง 7,662 ล้านบาท 

3) เงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

ธนาคารได้เริ่มให้บริการสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ

ที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี 2544 จนสิ้นปี 2550 ธนาคาร  

มียอดสินเชื่อคงค้าง 15,183 ล้านบาท โดยโครงการ  

ที่ให้สินเชื่อจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดเล็ก   

ที่ตั้งของโครงการส่วนใหญ่จะอยู่ที่กรุงเทพฯ และ  

ปริมณฑล ลักษณะของโครงการจะเป็นบ้านเดี่ยวและ

ทาวน์เฮ้าส์ ในปี 2550 ภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง เนื่องจาก

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรายได้ในอนาคตลดลง   

แต่ในภาพรวมยังมีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อยู่ประเภทแฟลตและ

อาคารชุดที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีก่อนหน้า ในปี 2550 

ธนาคารให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่แก่  

ผู้ประกอบการไปเป็นจำนวนกว่า 8,000 ล้านบาท โดยมุ่ง

เน้นการขยายสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายเดิม  

ที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ เนื่องจากเป็นลูกค้าที่มีความ

คุ้นเคยและมีประวัติของธุรกิจร่วมกันอยู่แล้ว และมุ่งให้

ความสำคัญกับการช่วยให้ลูกค้าสามารถโอนขายบ้านได้

โดยเร็ว ด้วยการสนับสนุนด้านการตลาดการขายของ

6. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
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ลูกค้า รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อเคหะแก่ลูกค้าที่มา  

ซื้อบ้านเพื่อให้เจ้าของโครงการสามารถขายบ้านได้เร็วขึ้น 

4) เงินให้กู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

ธุรกิจเช่าซื้อเป็นธุรกิจหลักอีกประเภทหนึ่งของ

ธนาคารที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยในสิ้น

ปี 2550 ธนาคารสามารถขยายสินเชื่อใหม่ได้เพิ่มขึ้น   

มียอดคงค้างเงินให้กู้ยืมธุรกิจเช่าซื้อรวมทั้งสิ้น 42,238 

ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 42.4 แบ่งเป็นลูกหนี้

เช่าซื้อประเภทรถใช้แล้วและรถใหม่ในสัดส่วนใกล้เคียง

กัน ลูกหนี้รถประเภทรถยนต์นั่ง : รถอื่นๆ เท่ากับ 35 : 65 

และแบ่งเป็นลูกหนี้เช่าซื้อที่อยู่ในกรุงเทพฯ และ  

ปริมณฑล : ภูมิภาค เท่ากับ 20 : 80 ลูกหนี้เช่าซื้อของ

ธนาคารส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้ที่ซื้อซึ่งไม่ใช่รถยนต์นั่ง 

และอยู่ในภูมิภาค เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าในภูมิภาค

และเป็นการให้บริการที่ดีขึ้น ในปี 2551 ธนาคารจึงมี  

เป้าหมายที่จะขยายสาขาในส่วนภูมิภาคและปริมณฑล

เพิ่มขึ้นอีก 10 สาขา รวมกับสาขาที่มีอยู่ 27 สาขา   

รวมเป็นสาขาทั้งสิ้น 37 สาขา  

5) ธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทย่อยของธนาคารคือบริษัทหลักทรัพย์   

เกียรตินาคิน จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หมายเลข 19 ได้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมา

นับตั้งแต่ปี 2516 เมื่อธนาคารได้รับอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการนายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก ผ่านทาง  

เจ้าหน้าที่การตลาดและช่องทางอินเตอร์เน็ต สิ้นปี 2550 

บริษัทมีมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ 117.9 พันล้านบาท   

มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.48 นอกจากนั้น ในเดือน

กันยายน 2549 บริษัทยังได้เริ่มให้บริการเป็นตัวแทน  

ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นับว่าบริษัทประสบความ

สำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากมีส่วนแบ่งการตลาดที่ดี   

คาดว่าจะเป็นบริการใหม่ที่เป็นทางเลือกในการลงทุน

สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์เดิมของบริษัท และทางการ  

ยังคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ดี 



วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธนาคาร 

1) รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 
(หน่วย : ล้านบาท)

 รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล  2550  2549  2548

เงินให้สินเชื่อ*  2,023 2,424  2,288 

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน  3,209 2,465 2,093 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์  253 174 124 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง  1,211 954 1,084 

 รวม 6,696 6,017 5,589

*รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 6,696 ล้านบาท เทียบกับงวด

เดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 6,017 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 679 

ล้านบาท รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการให้เช่าซื้อที่เพิ่มขึ้น

จาก 2,465 ล้านบาทในปีก่อน มาเป็น 3,209 ล้านบาท  

ในปี 2550 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เป็นผลมาจาก

เงินให้กู้ตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 42 

ส่วนรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลดลงจาก 2,424 ล้าน

บาทในปีก่อน มาเป็น 2,023 ล้านบาท ในปี 2550 คิดเป็น  

ร้อยละ 17 แม้ว่าธนาคารจะประสบความสำเร็จในการ



50

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

(หน่วย : ล้านบาท)

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  2550  2549  2548

เงินฝาก  1,746 1,759 1,178

อื่นๆ  863 469 338

 รวม 2,609 2,228 1,516

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นจาก 2,228 ล้านบาท  

ในปี 2549 เป็น 2,609 ล้านบาทในปี 2550 หรือเพิ่มขึ้น 

381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 จากปีก่อน เป็นผลมา

จากนโยบายการขยายฐานแหล่งที่มาของเงินด้วยการ  

กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นผลมาจากการ

ขยายตัวของเงินให้สินเชื่อของธนาคาร ทำให้ต้องมีการ

ระดมเงินฝากและเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายสิน

เชื่อดังกล่าว โดยเงินกู้ยืมและเงินฝาก ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 มีจำนวน 67,026 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ

ปีก่อนมีจำนวน 57,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17  

3) หนี้สูญรับคืน/ ค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  

(หน่วย : ล้านบาท)

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  2550  2549  2548

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกมา 1 มกราคม  3,383 3,883 3,611

หนี้สูญรับคืน 136 76 18 

หนี้สงสัยจะสูญ  641 287 724

ตัดหนี้สูญ (1,097) (863) (470)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกไป 31 ธันวาคม 3,063 3,383 3,883

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2550 มีมูลค่า 3,063 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2549 จำนวน 320 ล้านบาท ในขณะที่เงินสำรองที่ต้องกัน

ตามเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารแห่งประเทศไทย 

สำหรับงบการเงินเฉพาะของธนาคารมีจำนวนเพียง 

2,910 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 105 ของเงินที่ต้อง

สำรองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เทียบกับ

ร้อยละ 110 ในปี 2549 โดยในปี 2550 ธนาคารยังคงมี

การจัดชั้นหนี้อย่างเข้มงวด และมีนโยบายในการตั้งค่า

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมอย่างระมัดระวัง 

2) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

ขยายเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจใหม่ แต่ลูกหนี้  

สินเชื่อเดิมของธนาคารที่ปล่อยตั้งแต่ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ 

มีจำนวนที่ลดลง ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนใน

สิทธิเรียกร้องมีมูลค่าเท่ากับ 1,211 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 257 

ล้านบาทจากปี 2549 ซึ่งเป็นไปตามการปรับปรุง

โครงสร้างหนี้ที่ได้รับความสำเร็จและทยอยลดลง 
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4) รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย  
(หน่วย : ล้านบาท)

 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย  2550  2549  2548

กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 348 108 65

กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 165 198 728

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง (135) 5 (206)

ค่านายหน้า 275 274 370

กำไรจากการขายและปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย 623 46 235

อื่นๆ 535 489 342

 รวม 1,811 1,120 1,534

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวน 1,811 ล้านบาท   
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 

1,120 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรจากการจำหน่าย  
เงินลงทุน และกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย  

 

ธนาคารมุ่งให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่าย

ในการดำเนินงานโดยพยายามไม่ให้เพิ่มขึ้นตามความ

เติบโตของธุรกิจ ในปี 2550 ธนาคารมีการขยายสาขา  

เพิ่มขึ้น มีการเพิ่มบุคลากรด้านการตลาด มีการปรับปรุง

สถานที่ทำการในสำนักงานใหญ่ถึงการลงทุนในระบบสาร

สนเทศเพิ่มขึ้น เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการลูกค้า  

ได้ดีขึ้น ทำให้ในปี 2550 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ที่ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเงิน

สมทบกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ) มีจำนวน 2,334 ล้านบาท เมื่อเทียบ

กับปีก่อนมีจำนวน 1,959 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 

เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได ้ ในป ี 2550 

ธนาคารยังคง มีอัตราส่วนดังกล่าวในระดับต่ำคือ 0.44 

เท่า เทียบกับ 0.42 เท่า ในปี 2549 

5) ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย  
(หน่วย : ล้านบาท)

 ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย  2550  2549  2548

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 866  696 680 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 348  311 229 

ค่าภาษีอากร 155 158 144 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 275  310 220 

เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูฯ 164  179 136 

อื่นๆ 845 642 738 

 รวม 2,653  2,296 2,147 
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

วิเคราะห์ฐานะการเงิน 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์  
(หน่วย : ล้านบาท)

 สินทรัพย์  2550  2549  2548

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 4,300 5,368 3,705 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 6,876 9,082 10,154 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 237 164 164 

เงินให้สินเชื่อ 65,094 51,157 45,536 

เงินให้กู้ยืมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 605 701 586 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,063) (3,383) (3,883) 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 9,294 8,333 5,969 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 621 518 429 

สินทรัพย์อื่น 4,875 4,823 5,391 

รวมสินทรัพย์ 88,839 76,763 68,051 

ตามงบการเงินรวม ธนาคารมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น

จาก 76,763 ล้านบาท เป็น 88,839 ล้านบาท ในปี 2550 

เพิ่มขึ้น 12,076 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.7 จากปีก่อน 

สินทรัพย์ที่ เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจหลักของธนาคารโดย

เฉพาะเงินให้สินเชื่อ ธุรกิจหลักของธนาคารประกอบด้วย

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง เงินให้สินเชื่อและทรัพย์สิน  

รอการขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

(หน่วย : ล้านบาท)

 สินทรัพย์ที่เกิดจากธุรกิจหลัก  2550  2549  2548

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 6,876 9,082 10,154 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 237 164 164 

เงินให้สินเชื่อ 65,094 51,157 45,536 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,063) (3,383) (3,883) 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 9,294 8,333 5,969 

รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากธุรกิจหลัก 78,438 65,353 57,940

1) เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์มีจำนวน 4,300 ล้านบาท 

ลดลงจาก 5,368 ล้านบาท ในปี 2549 โดยปกติธนาคาร

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดำรง

เงินสดสภาพคล่องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 

คืออัตราร้อยละ 7 ของเงินกู้ยืม และเงินรับฝาก โดยอัตรา

ร้อยละ 6 สามารถลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสาร

หนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ในการดำรง 

สภาพคล่องได้  

สินทรัพย์ที่เกิดจากธุรกิจหลัก 
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2) เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 

ในระหว่างปี 2550 ธนาคารสามารถบริหารเงิน
ลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่บันทึกอยู่ในกองทุนรวมให้ลดลง
จาก 4,070 ล้านบาท เหลือ 2,889 ล้านบาท ลดลง 1,181 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ในขณะเดียวกัน   
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่บันทึกอยู่ในงบการเงินเฉพาะ
ของธนาคารลดลงจาก 5,011 ล้านบาทในปี 2549   
คงเหลือ 3,983 ล้านบาท ในปี 2550 ยอดเงินลงทุนใน
สิทธิเรียกร้องที่ลดลงแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จใน
กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคาร ซึ่งดำเนิน

การใน 4 รูปแบบ คือ ชำระทั้งหมดเป็นเงินสด, ผ่อนชำระ, 
โอนหลักประกันชำระหนี้ หรือใช้หลายๆ รูปแบบรวมกัน 
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และ
ผ่อนชำระจะยังคงบันทึกอยู่ในเงินลงทุนของกองทุนรวม 
ขณะที่เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่บันทึกอยู่ในงบการเงิน
เฉพาะของธนาคารที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วและ  
อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ จะถูกโอนไปเป็นเงินให้กู้ยืม 
สำหรับการโอนหลักประกันมาชำระแทนเงินสดจะบันทึก

รายการอยู่ในทรัพย์สินรอการขาย  

(หน่วย : ล้านบาท)

 เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจสินเชื่อ  2550  2549  2548

เงินให้กู้ยืมทั่วไป 7,672  6,243 6,247 

เงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย 15,184 15,248 15,733 

เงินให้กู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ 42,238  29,666 23,556 

รวม 65,094 51,157 45,536 

3) เงินให้สินเชื่อ 

(หน่วย : ล้านบาท)

 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง  2550  2549  2548

ประมูลจาก ปรส.-บันทึกบัญชีอยู่ในกองทุนรวม 2,893 4,070 5,105 

ประมูลจาก ปรส.-บันทึกบัญชีอยู่ที่ธนาคาร 671 739 971 

ประมูลจากกรมบังคับคดี-บันทึกบัญชีอยู่ที่ธนาคาร 3,312 4,273 4,078 

 รวม 6,876 9,082 10,154 

ธนาคารประสบผลสำเร็จในการขยายสินเชื่อจาก 

51,157 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 65,083 ล้านบาท  

ในปี 2550 เพิ่มขึ้น 13,926 ล้านบาท หรือคิดเป็น  

ร้อยละ 27 โดยธนาคารแบ่งเงินให้สินเชื่อออกเป็น   

3 ประเภทใหญ่ๆ คือ เงินให้กู้ยืมทั่วไป เงินให้กู้ยืมเพื่อ

พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และเงินให้กู้ยืมตามสัญญา

เช่าซื้อ 

เงินให้กู้ยืมทั่วไป

เงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่ของธนาคารสามารถแบ่งเป็น 

3 ประเภทใหญ่ๆ คือ เงินให้กู้ยืมเพื่อธุรกิจทั่วไปที่เกิดขึ้น

ก่อนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารได้พยายาม

บริหารจัดการลูกหนี้ที่มีปัญหาให้ลดลงโดยการปรับปรุง

โครงสร้างหนี้และดูแลติดตามให้เป็นลูกหนี้ปกติ หรือ  

ใช้กระบวนการโอนทรัพย์ชำระหนี้ ซึ่งในอดีตเงินให้กู้  

ส่วนนี้จะมีสัดส่วนสูงสุดของเงินให้กู้ยืมทั่วไปของธนาคาร 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วจะ

ถูกโอนมาเป็นเงินให้กู้ยืมจากกระบวนการปรับปรุง

โครงสร้างหนี้ ในระหว่างปีธนาคารยังคงดำเนินการ

ปรบัปรงุโครงสรา้งหนีส้ำหรบัลกูหนีท้ีม่ปีญัหาอยา่งตอ่เนือ่ง 

นับจากปี 2549 ธนาคารเริ่มขยายสินเชื่อใหม่ในภาคธุรกิจ
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แยกตามประเภทรถใช้แล้ว/รถใหม่ แยกตามประเภทรถ 

รถใหม่ 
ร้อยละ 53 

รถใช้แล้ว 
ร้อยละ 47 

รถกระบะ 
ร้อยละ 57 

(98,376 บัญชี) 

อื่นๆ ร้อยละ 4 
(6,904 บัญชี) 

รถเก๋ง 
ร้อยละ 39 

(67,310 บัญชี) 

ที่ธนาคารพิจารณาแล้วว่ามีศักยภาพและมีความสามารถ

ในการแข่งขัน โดยธนาคารประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 

ทำให้ธนาคารมีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมใหม่ในสัดส่วนสูงถึง  

ร้อยละ 60 ของเงินให้กู้ยืมทั่วไปของธนาคาร ณ สิ้นปี 

2550 มีมูลค่าคงค้างเท่ากับ 4,604 ล้านบาท 

เงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

ธนาคารยังคงให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

อยา่งตอ่เนือ่งในโครงการใหม่ๆ  ซึง่สว่นใหญเ่ปน็ผูป้ระกอบ

ธุรกิจรายเดิมซึ่งมีประวัติการชำระที่ดี ณ สิ้นปี 2550 

ธนาคารใหกู้ย้มืแกโ่ครงการมากกวา่ 60 โครงการ มยีอดหนี้

คงเหลอือยู ่15,183 ลา้นบาท และมยีอดเงนิ ที่บันทึกบัญชี

ในกองทุนรวมอีก 237 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน  

มียอดคงเหลือ 15,248 ล้านบาท และส่วนที่บันทึกบญัชี

ในกองทนุรวมอกี 164 ลา้นบาท ตามลำดบั โครงการต่างๆ 

กระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ   

และปริมณฑลคิดเป็นร้อยละ 67 มีลักษณะเป็นโครงการ  

ขนาดกลางซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ โดยมี  

รายละเอียดแยกตามพื้นที่และประเภทโครงการดังนี้ 

เงินให้กู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ  

เงินให้กู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อของธนาคาร มีอัตรา
การขยายตัวที่น่าพอใจ สิ้นปี 2550 ธนาคารมีเงินให้กู้ยืม 
ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จำนวน 42,238 ล้านบาท   
เมื่อเทียบกับปีก่อน มีจำนวน 29,666 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
12,572 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 โดยเงินให้  

กู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อคงค้างของธนาคารในปี 2550 นี้
เป็นรถใช้แล้วและรถใหม่ในสัดส่วนที่ ใกล้ เคียงกัน   
ตามรายละเอียดแยกตามประเภทรถยนต์ และแยกตาม  
รถใหม่ และรถใช้แล้วดังนี ้

ภาคกลาง 
ร้อยละ 10 

ภาคใต้ 
ร้อยละ 8 

ภาคตะวันออก 
ร้อยละ 10 

ภาคเหนือ 
ร้อยละ 2 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ร้อยละ 3 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ร้อยละ 67 

ห้องพักอาศัย 
ร้อยละ 2 

บ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮาส์ 
ร้อยละ 98 

แยกตามพื้นที่ แยกตามประเภทโครงการ 
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4) ลูกหนี้จัดชั้น

ธนาคารยงัคงจดัชัน้ลกูหนีด้อ้ยคณุภาพอยา่งเขม้งวด 
โดยเฉพาะเงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและ
เงินให้กู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ โดยเงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนา
โครงการทีอ่ยูอ่าศยัไมไ่ดถ้กูจดัชัน้โดยพจิารณาจากเงือ่นไข 
การชำระหนี้เพียงอย่างเดียว แต่ยังพิจารณาถึงความ

ก้าวหน้าของโครงการและการขายด้วย ขณะที่เงินให้กู้ยืม
ตามสัญญาเช่าซื้อ ใช้อัตราการจัดชั้นหนี้ที่เข้มงวดกว่า
เกณฑ์ของทางการ นอกจากนั้นในระหว่างปี 2550 
ธนาคารได้ทำการตัดหนี้สูญในลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเก่าของ
ธนาคาร ทำให้ลูกหนี้จัดชั้นของธนาคารมีปริมาณที่ลดลง 

รายละเอียดแยกตามประเภทของลูกหนี้ดังนี ้

5) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ธนาคารยังคงนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญอย่างระมัดระวังและให้เหมาะสมกับการจัดชั้นลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ ธนาคารมีวัตถุประสงค์ที่จะคงนโยบาย  
ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เข้มงวดและมีจำนวน
ที่มากกว่าเงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอยู่ตลอดเวลา โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี 
2549 ธนาคารได้เปลี่ยนนโยบายการสำรองหนี้สูญตาม
มาตรฐานบัญชีสากลฉบับ 39 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศ

ไทยกำหนด และได้มีการตั้งสำรองในคราวเดียว ส่งผล  

ให้ภาระการตั้งสำรองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ

ไทยของธนาคารเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกณฑ์สำรองใหม่นี้

ทำให้ธนาคารมีภาระการตั้งสำรองลูกหนี้ที่มีหลักประกัน

สูงขึ้น แต่ในธุรกิจเช่าซื้อธนาคารมีภาระการตั้งสำรองที่

ลดลงเนื่องจากที่ผ่านมาธนาคารมีนโยบายการตั้งสำรอง

ที่เข้มงวดกว่าที่ทางการกำหนด โดยในปี 2550 ค่าเผื่อหนี้

สงสยัจะสญูของธนาคารจงึใกลเ้คยีงกบัเกณฑข์องธนาคาร

แห่งประเทศไทยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 2550 2549 2548

เงินให้กู้ยืมทั่วไป 

เงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย 

เงินให้กู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ 

1,652 

5,411 

1,139 

2,063 

4,227 

1,274 

2,806 

4,122 

1,132 

รวม 8,202 7,564 8,060

(หน่วย : ล้านบาท)

(งบการเงินเฉพาะของธนาคาร) 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ตามบัญชี ตาม ธปท. ส่วนเกิน 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่โอนมาเป็นเงินให้กู้ยืม 
 เงินให้กู้ยืมเก่า 
 เงินให้กู้ยืมใหม่ 
เงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย 
เงินให้กู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

355 
490 
121 

1,274 
796 

8 

355 
485 

97 
1,169

796 
8 

- 

5 
24 

105 
- 

- 

รวม 3,044 2,910 134

(หน่วย : ล้านบาท)
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6) ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขาย ณ สิ้นปี 2550 เท่ากับ 9,294 
ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 8,333 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เป็นผลจากการที่ธนาคาร
สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและการ
เจรจาต่อรอง เพื่อได้รับทรัพย์สินมาชำระหนี้แทนเงินสด
เป็นมูลค่า 3,679 ล้านบาท ขณะที่ธนาคารสามารถ  
ขายทรัพย์สินรอการขายได้เป็นเงิน 2,860 ล้านบาท   

โดยธนาคารได้ใช้มาตรการส่งเสริมการตลาดด้วยการเข้า
ร่วมงานมหกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน การสนับสนุน  
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยจูงใจและเพิ่มกำลังซื้อให้กับ  
ผู้สนใจซื้อทรัพย์สินของธนาคาร โดยทรัพย์สินรอการขาย
ของธนาคารส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินและที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามรายละเอียดดังนี้ 

  

 

(หน่วย : ล้านบาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2550 2549 2548

เงินฝากกระแสรายวัน 

เงินฝากออมทรัพย์ 

เงินฝากประจำ 

ตั๋วแลกเงิน 

หุ้นกู้ 

รวม เงินกู้ยืมและเงินฝาก 

ทุนชำระแล้ว 

กำไรสะสม 

ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

ในสิทธิเรียกร้อง 

ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

558 

358 

43,503 

9,107 

13,500 

67,026 

7,869 

10,097 

 

464 

 

137 

10 

113 

44,436 

100 

12,434 

57,093 

7,774 

9,079 

 

586 

 

24 

4 

48 

43,368 

-  

6,435 

49,855 

7,483 

8,213 

 

503 

 

(29) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,567 17,463 16,170

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ห้องพักอาศัย 
ร้อยละ 3 

แยกตามประเภท แยกตามพื้นที่ 

บ้านพักอาศัย 
ร้อยละ 32 

ที่ดินเปล่า 
ร้อยละ 65 

ภาคเหนือ 
ร้อยละ 8 

ภาคตะวันออก 
ร้อยละ 7 

ภาคกลาง 
ร้อยละ 13 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ร้อยละ 8 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ร้อยละ 57 

ภาคใต้ 
ร้อยละ 7 
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1) เงินกู้ยืมและเงินฝาก

ธนาคารเน้นการระดมเงินฝากจากประชาชน
ประเภทเงินฝากประจำเป็นหลัก เนื่องจากเป็นแหล่งที่มี
เสถียรภาพ ในระยะแรกของการยกระดับขึ้นเป็นธนาคาร
พาณิชย์นี้ ธนาคารยังไม่เน้นการระดมเงินฝากประเภท
กระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ แต่ธนาคารพร้อม
จะให้บริการในอนาคตเมื่อมีความต้องการของลูกค้ามาก
ขึ้น ในปี 2550 ธนาคารยังคงขยายฐานบัญชีลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อลดการกระจุกตัวของจำนวนเงินฝากต่อราย 
ทำให้เงินฝากต่อรายของลูกค้าลดลงเล็กน้อยจาก 5.3 
ล้านบาทต่อบัญชี เป็น 4.8 ล้านบาทต่อบัญชี ธนาคารมี
ยอดเงินรับฝากและเงินกู้ยืม ณ สิ้นปี 2550 จำนวน 
67,025  ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 57,093 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.4 ธนาคารมีการควบคุมความ

เสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการควบคุมอายุครบกำหนด
ของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะยาวให้มีความสมดุลกัน 
เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องพร้อมทั้งเป็นการ
ประกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย   
ณ สิ้นปี 2550 จำนวนเงินรับฝากและเงินกู้ยืมของ
ธนาคาร มีระยะเวลาครบกำหนดเฉลี่ยมากกว่า 300 วัน 
หากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นพบว่า 
ธนาคารมีสัดส่วนดังกล่าวเท่ากับ 3.78 เท่า ซึ่งต่ำกว่า
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 
10.85 เท่า เนื่องจากธนาคารมีนโยบายการดำรงเงิน
กองทุนที่สูง เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตและให้
สอดคล้องกับธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพที่ประมูลมา
ประกอบกับผลประกอบการที่ดี ทำให้ธนาคารมีโครงสร้าง
การระดมเงินฝากและเงินกู้ยืมในสัดส่วนที่ต่ำ 

1.1) ส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย : ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2550 เท่ากับ 18,567   

ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ   

17,463 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,104 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

6 ทั้งนี้มาจากรายการหลัก 3 ประการคือ ประการแรก   

จากการเพิ่มขึ้นของส่วนผู้ถือหุ้นจากการแปลงใบสำคัญ

แสดงสิทธิซื้อหุ้นระหว่างปี ประการที่สอง จากกำไรสุทธิ

ของปี 2550 รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี และ

ประการที่สาม จากส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องและเงินลงทุนในหลักทรัพย์  

เผื่อขายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สิ้นปี 2550 ธนาคารมีเงิน

กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 16.39 ซึ่งสูงกว่าที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.5 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2550 2549 2548

ยอดต้นปี 

จ่ายเงินปันผล 

การแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ 

กำไรสุทธิดีขึ้น/(ด้อยลง) 

กำไร/(ขาดทุน) ที่ยังไม่ได้รับรู้ของเงินลงทุน 

ในสิทธิเรียกร้องดีขึ้น/(ด้อยลง) 

กำไร/ (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดจากเงินลงทุน 

ในหลักทรัพย์ดีขึ้น/(ด้อยลง) 

17,463 

(1,137) 

95 

2,154 

(122) 

 

114 

16,170 

(1,168) 

291 

2,034 

83 

 

53 

14,454 

(1,104) 

316 

2,436 

138 

 
(70) 

 

ยอดสิ้นปี 18,567 17,463 16,170



	 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
    สัดส่วน ความสัมพันธ์   ชื่อหน่วยงาน/ 
 ชื่อ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท/ 

 ตำแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (%)* ระหว่างผู้บริหาร   ประเภทธุรกิจ	 	

รายนามกรรมการและผู้บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

	 	

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังที่ไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 27 สิงหาคม 2550) 

58

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

	

1. น.ส.นวพร   63 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  –  – เม.ย. 2550 กรรมการอิสระ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

เรืองสกุล  ระหว่างประเทศ   - ปัจจุบัน และประธานกรรมการ จำกัด (มหาชน) 

(กรรมการ  University of California   2548 - กรรมการอิสระ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

ไม่มีอำนาจ)  at Los Angeles   เม.ย. 2550 และประธานกรรมการ จำกัด (มหาชน) 

      ตรวจสอบ 

  (UCLA), U.S.A.   2550 - กรรมการตรวจสอบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ 

  - ประกาศนียบัตร   ปัจจุบัน  แห่งชาติ (สปสช.) 

  หลักสูตร Directors   2549 - คณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์  

  Certification Program   ปัจจุบัน ความเสี่ยง จัดการกองทุน ทหารไทย  

  (DCP 1/2000) สมาคม     จำกัด 

  ส่งเสริมสถาบัน   2547-  2548 กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)    และประธานกรรมการ จำกัด (มหาชน) 

  - ประกาศนียบัตร    ตรวจสอบ   

  หลักสูตร Audit   2548 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย 

  Committee Program   ปัจจุบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  (ACP 11/2005)   2544 - กรรมการสภาสถาบัน สถาบันวิจัยเพื่อการ  

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน   ปัจจุบัน และกรรมการบริหาร พัฒนาประเทศไทย 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)    สถาบัน (TDRI) 

  - หลักสูตร The Role of   2536 -  กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม 

  the Chairman Program   ปัจจุบัน  ผ้าเคลือบพลาสติกไทย 

  (Aug. 2007) สมาคม     จำกัด (มหาชน) 

  ส่งเสริมสถาบัน   2532 -  กรรมการ บริษัท พีเอ ลินท์  

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)   ปัจจุบัน  ฟิลิปส์ จำกัด 

     2530 - กรรมการ บริษัท ไทยประเมินราคา 

     ปัจจุบัน  จำกัด	

2. นายพิชัย 61 - ปริญญาตรี การบัญชี  50,000  – เม.ย. 2550 กรรมการอิสระ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

ดัชณาภิรมย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ร้อยละ 0.01)  - ปัจจุบัน และประธานกรรมการ จำกัด (มหาชน) 

(กรรมการ  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร    ตรวจสอบ  

ไม่มีอำนาจ)  Directors Certification   2548 - เม.ย. กรรมการอิสระ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

  Program (DCP 32/2003)   2550 และกรรมการตรวจสอบ จำกัด (มหาชน)  

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน   2537 - 2548 กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน   

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)    และกรรมการตรวจสอบ จำกัด (มหาชน)   

  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   2532 - กรรมการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด 

  - ประกาศนียบัตร   ปัจจุบัน  (มหาชน) 

  หลักสูตร Audit   2529 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 

  Committee Program   ปัจจุบัน  จำกัด 

  (ACP 9/2005)   2544- กรรมการ บรษิทั ธรรมนติเิพรส  

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน   ปจัจบุนั  จำกดั  

	 	 กรรมการบริษัทไทย (IOD)   2541- กรรมการ บรษิทั สำนกัพฒันาการ 

	 	 - ประกาศนียบัตร   ปจัจบุนั  บรหิารธรรมนธิ ิจำกดั 

	



	 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
    สัดส่วน ความสัมพันธ์   ชื่อหน่วยงาน/ 
 ชื่อ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท/ 

 ตำแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (%)* ระหว่างผู้บริหาร   ประเภทธุรกิจ	 	
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	 	 หลักสูตร Monitoring	 	 	 2541 - กรรมการ บริษัท ฝึกอบรมและ 

  the system of Internal   ปัจจุบัน  สัมมนาธรรมนิติ จำกัด 

  Control & Risk   2536 - กรรมการ มูลนิธิธรรมนิติ 

  Management (MIR)   ปัจจุบัน 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน   2533 - กรรมการ บริษัท แกรนด์ซัคเซส จำกัด 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)   ปัจจุบัน 

3. นายมานพ 66 - Master of Regional – – ต.ค. 2549 - กรรมการอิสระ, ธนาคาร เกียรตินาคิน 

พงศทัต  Planning, Institute of   ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา จำกัด (มหาชน) 

(กรรมการ  Social Studies,     และกำหนดค่าตอบแทน 

ไม่มีอำนาจ)  The Netherlands    และกรรมการตรวจสอบ 

  - Master of Architecture,   2548 - กรรมการอิสระ, ธนาคารเกียรตินาคิน 

  Kansas State University,   ต.ค. 2549 กรรมการสรรหา จำกัด (มหาชน) 

  U.S.A.    และกำหนดค่าตอบแทน 

  - ประกาศนียบัตร    และกรรมการตรวจสอบ   

  หลักสูตร Directors   2548 กรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  Accreditation Program     จำกัด (มหาชน) 

  (DAP 8/2004)   2547 - 2548 กรรมการอิสระและ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน    กรรมการสรรหา จำกัด (มหาชน) 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)    และกำหนดค่าตอบแทบ   

	 	 - ประกาศนียบัตร   2547 - เม.ย. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น ซี เฮ้าส์ซิ่ง 

	 	 หลกัสตูร Audit Committee   2550 ตรวจสอบ จำกัด (มหาชน) 

  Program (ACP 10/2005)   2547 -  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน   ปัจจุบัน  จำกัด (มหาชน) 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)   2545 -  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร   ปัจจุบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  The Role of the 

  Chairman Program 

  (RCP 17/2007) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย 

  (IOD) 

  - หลักสูตรป้องกัน 

  ราชอาณาจักร (วปอ.)  

  รุ่นที่ 38 วิทยาลัยป้องกัน 

  ราชอาณาจักรรุ่น  สถาบัน 

  วิชาการป้องกันประเทศ 

4. นายเชษฐ์ 59 - ปริญญาโท  10,000 หุ้น – เม.ย. 2550 กรรมการตรวจสอบ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

ภัทรากรกุล  สาขาการตลาด (ร้อยละ 0.01)  - ปัจจุบัน  จำกัด (มหาชน) 

(กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ต.ค. 2549 กรรมการสรรหา ธนาคาร เกียรตินาคิน 

ไม่มีอำนาจ)  - ประกาศนียบัตร   - ปัจจุบัน และกำหนดค่าตอบแทน จำกัด (มหาชน) 

  หลักสูตร Directors   2548 -  กรรมการอิสระ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 27 สิงหาคม 2550) 



	 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
    สัดส่วน ความสัมพันธ์   ชื่อหน่วยงาน/ 
 ชื่อ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท/ 

 ตำแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (%)* ระหว่างผู้บริหาร   ประเภทธุรกิจ	 	
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 27 สิงหาคม 2550) 

  Certification Program   ปัจจุบัน  จำกัด (มหาชน) 

  (DCP 9/2001)   2547 - 2548 ประธานสายงานสินเชื่อ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน    อุปโภค/บริโภค จำกัด (มหาชน) 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)   2545-2547  กรรมการผู้จัดการ สายงาน บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  - หลักสูตร Role of     สินเชื่ออุปโภค/บริโภค จำกัด (มหาชน) 

  The Compensation   2543 - 2545 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  Committee – Motivating    ผู้จัดการ จำกัด (มหาชน) 

  Excellence in 

  Performance (1/2006) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - DCP Refresher 

  Course (3/2006) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร 

  หลักสูตร Audit  

  Committee Program 

  (ACP 17/2007) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - การสัมมนาเพื่อการกำกับ 

  ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

  จดทะเบียนตามรายงาน, 

  สมาคม  

  บริษัทจดทะเบียนไทย 

  - Monitoring the Internal 

  Audit Function : MIA 

  1/2007 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

5. นาย 55 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ – – ต.ค. 2549  กรรมการอิสระ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

ธานินทร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   - ปัจจุบัน  จำกัด (มหาชน) 

จิระสุนทร  - ประกาศนียบัตร   2548 - 2549 กรรมการอิสระและ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

(กรรมการ  หลักสูตร Directors    ประธานกรรมการสรรหา จำกัด (มหาชน) 

(ไม่มีอำนาจ)  Certification Program    และกำหนดค่าตอบแทน   

  (DCP 10/2001)   2547 - 2548 กรรมการอิสระและ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน    ประธานกรรมการสรรหา จำกัด (มหาชน) 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)    และกำหนดค่าตอบแทน 

  - หลักสูตร   2546 - 2547 กรรมการอิสระและ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 



	 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
    สัดส่วน ความสัมพันธ์   ชื่อหน่วยงาน/ 
 ชื่อ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท/ 

 ตำแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (%)* ระหว่างผู้บริหาร   ประเภทธุรกิจ	 	
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  รัฐประศาสนศาสตร์    กรรมการสรรหา จำกัด (มหาชน) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    และกำหนดค่าตอบแทน   

  - ระบบบัญชีและการเงิน   2544 - 2547 กรรมการอิสระและ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  เครื่องมือสำคัญสำหรับ    ประธานกรรมการ จำกัด (มหาชน)  

  นักบริหาร ABM EXEC    ตรวจสอบ   

  รุ่นที่ 3 ศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง 

  แห่งจุฬาลงกรณ์ 

  มหาวิทยาลัย 

  - DCP Refresher Course 

  (5/2007)  

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

6. นาย 60 - ปริญญาโท 270,000 หุ้น  – 2550 - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ 

ประวิทย์  บริหารธุรกิจ University (ร้อยละ 0.05)  ปัจจุบัน  เกียรตินาคิน จำกัด 

วรุตบางกูร  of Santa Clara,   เม.ย. 2549 กรรมการ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

(กรรมการ  California, U.S.A.   - ปัจจุบัน  จำกัด (มหาชน) 

มีอำนาจ)  - ประกาศนียบัตร   2548 - 2549 กรรมการและ ธนาคาร เกียรตินาคิน  

  หลักสูตร Directors    รองประธานกรรมการบริหาร จำกัด (มหาชน)   

  Certification Program   2547 - 2548 กรรมการและ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  (DCP 5/2001)    ประธานสายงาน จำกัด (มหาชน) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน    บริหารกลาง 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)   2545 - 2547 กรรมการและ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  - DCP Refresher    กรรมการผู้จัดการ จำกัด (มหาชน) 

  Course (3/2006)    สายงานบริหารกลาง 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร 

  หลักสูตร Audit 

  Committee Program 

  (ACP 16/2007) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

7. นายสุรพล 55 - ปริญญาตรี  –  – ต.ค. 2548 กรรมการและ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

กุลศิริ  สาขาการตลาด   - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา จำกัด (มหาชน) 

(กรรมการ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    และกำหนดค่าตอบแทน 

มีอำนาจ) (1)  - ประกาศนียบัตร   มี.ค. 2550 ประธานชมรมเทคโนโลยี สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 

  หลักสูตร Directors   - ปัจจุบัน สารสนเทศ 

  Certification Program   2548 - กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ 

  (DCP 13/2001)   2550  แห่งประเทศไทย 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน   2548 - 2550 กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 27 สิงหาคม 2550) 



	 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
    สัดส่วน ความสัมพันธ์   ชื่อหน่วยงาน/ 
 ชื่อ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท/ 

 ตำแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (%)* ระหว่างผู้บริหาร   ประเภทธุรกิจ	 	
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)     จำกัด 

  - หลักสูตร Role of the   2548 - 2549 ประธานอนุกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ 

  Compensation    พิจารณาแนวทาง แห่งประเทศไทย 

  Committee Motivating    ด้านเทคโนโลยี 

  Excellence in   2547 - 2548 กรรมการและ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  Performance 2007    กรรมการสรรหา จำกัด (มหาชน) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน    และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)   2546 - พ.ย. กรรมการสรรหา บริษัทหลักทรัพย์ 

  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง   2550 และกำหนดค่าตอบแทน เกียรตินาคิน จำกัด  

  สถาบันวิทยาการตลาดทุน   2546 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์   

  (วตท. 2) สถาบันวิทยาการ    - ปัจจุบัน  เกียรตินาคิน จำกัด 

  ตลาดทุน   2542-2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์  

     เกียรตินาคิน จำกัด 

8.	นายประชา 45 - Master of Business – – 2549 - กรรมการ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

ชำนาญกิจ  Administration   ปัจจุบัน  จำกัด (มหาชน) 

โกศล  (Finance) University of   2548 - ประธานสายบริหาร ธนาคาร เกียรตินาคิน 

(กรรมการ  Texas Arlington, U.S.A.   ปัจจุบัน ความเสี่ยง จำกัด (มหาชน) 

มีอำนาจ)  - การบริหารความเสี่ยง   2548 ประธานสายงานบริหาร บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  แบบครบวงจร,    ความเสี่ยง จำกัด (มหาชน) 

  สมาคมสถาบันการศึกษา   2547 - 2548 ประธานคณะกรรมการ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  การธนาคารและ    สินเชื่อ จำกัด (มหาชน) 

  การเงินไทย   2542 - 2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียรีคอฟเวอรี่ 

  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร     แมเนจเม้นท์ จำกัด  

  Directors 

  Certification Program 

  (DCP 75/2006) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - EVA : Managing for 

  Value Creation 

  สถาบันบัณฑิต 

  บริหารธุรกิจศศินทร์ 

  แห่งจุฬาลงกรณ์ 

  มหาวิทยาลัย 

  - หลักสูตร Blue Ocean 

  Strategy ศูนย์พัฒนา 

  กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

  (STRATEGIC) บจก. 

  ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ 

  ทางธุรกิจ 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 27 สิงหาคม 2550) 



	 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
    สัดส่วน ความสัมพันธ์   ชื่อหน่วยงาน/ 
 ชื่อ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท/ 

 ตำแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (%)* ระหว่างผู้บริหาร   ประเภทธุรกิจ	 	
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9. นายสุพล 53 - Master of Business 11,105,510  เป็นพี่ชายของ 2548 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร เกียรตินาคิน 

วัธนเวคิน  Administration หุ้น ประธาน - ปัจจุบัน  จำกัด (มหาชน) 

(กรรมการ  (Executive) (ร้อยละ 2.13) สายธุรกิจเงินฝาก 2548 - เม.ย. ประธานกรรมการ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

ไม่มีอำนาจ)(2)  สถาบันบัณฑิตบริหาร  และการตลาด 2550  จำกัด (มหาชน)  

  ธุรกิจศศินทร์แห่ง   2547 -  กรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ปัจจุบัน  จำกัด (มหาชน) 

  - ประกาศนียบัตร   2542 -  กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ 

  หลักสูตร Orchestrating   ปัจจุบัน  เกียรตินาคิน จำกัด 

  Winning Performance   2543 - 2548 ประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน 

  2005 IMD International,     จำกัด (มหาชน) 

  Switzerland   2542-2548 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  - ประกาศนียบัตร     จำกัด (มหาชน) 

  หลักสูตร Board & CEO      

  Assessment 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร 

  หลักสูตร The Role of 

  the Chairman Program 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร 

  หลักสูตร Directors 

  Accreditation Program 

  (DAP 56/2006) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร 

  หลักสูตร Directors 

  Certification Program 

  (DCP 76/2006) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - Organizting and 

  Managing Strategic 

  Alliances for Success 

  and Profit สถาบันบัณฑิต 

  บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  - Leadership, Strategic 

  Growth and Change  

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 27 สิงหาคม 2550) 



	 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
    สัดส่วน ความสัมพันธ์   ชื่อหน่วยงาน/ 
 ชื่อ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท/ 

 ตำแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (%)* ระหว่างผู้บริหาร   ประเภทธุรกิจ	 	
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 

  ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

  มหาวิทยาลัย 

  - การสัมมนาเพื่อการกำกับ 

  ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

  จดทะเบียนตามรายงาน, 

  สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

  ไทย 

10. นายธวชัไชย 48 - ปริญญาโท  –  – มิ.ย. 2549 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ 

สุทธิกิจพิศาล  บริหารธุรกิจ University of   - ปัจจุบัน  เกียรตินาคิน จำกัด 

(กรรมการ  Texas at Austin, U.S.A.   2548 -  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

มีอำนาจ)(2)  - ปริญญาโท วิศวกรรม   ปัจจุบัน  จำกัด (มหาชน) 

  ไฟฟ้า University of Texas   2548 - ประธานสายสินเชื่อ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

  at Austin, U.S.A.   ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาโครงการ จำกัด (มหาชน) 

  - ประกาศนียบัตร    ที่อยู่อาศัย 

  หลักสูตร Directors   2548 - ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

  Certification Program   ปัจจุบัน  จำกัด (มหาชน) 

  (DCP 31/2003)   2548 - ประธานสายสินเชื่อรายย่อย ธนาคาร เกียรตินาคิน 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน   ปัจจุบัน ที่อยู่อาศัย จำกัด (มหาชน) 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)   2548  ประธานสายงาน บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  - Senior Executive    สินเชื่อธุรกิจ จำกัด (มหาชน)  

  Program   2545 - 2548 ประธานสาย บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน   

  สถาบันบัณฑิตบริหาร    สินเชื่อเพื่อพัฒนา จำกัด (มหาชน) 

  ธุรกิจศศินทร์    โครงการที่อยู่อาศัย 

  แห่งจุฬาลงกรณ์   2544 - 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน  

  มหาวิทยาลัย     จำกัด (มหาชน) 

  - The Job of The Chief   

  Executive, Singapore 

  Institute of Management  

  (SIM)  

11. นายชวลิต 44 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – – ก.ค. 2550  ประธานสายการเงิน ธนาคาร เกียรตินาคิน 

จินดาวณิค  MBA, Eastern Michigan   - ปัจจุบัน และงบประมาณ จำกัด (มหาชน) 

  University, U.S.A.   2541 - 2549 รักษาการ กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ 

  - ประกาศนียบัตร    ผู้จัดการ จำกัด  

  หลักสูตร Directors    

  Accreditation Program 

  (DAP 21/2004) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 27 สิงหาคม 2550) 



	 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
    สัดส่วน ความสัมพันธ์   ชื่อหน่วยงาน/ 
 ชื่อ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท/ 

 ตำแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (%)* ระหว่างผู้บริหาร   ประเภทธุรกิจ	 	
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  - ประกาศนียบัตร 

  หลักสูตร Directors 

  Certification Program 

  (DCP 76/2006) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

12. นายปฐม 50 - ปริญญาโท  –  – พ.ย. 2550 ประธานสายปฏิบัติการ ธนาคาร  เกียรตินาคิน 

อมรเดชาวัฒน์  สาขาการบัญชี   - ปัจจุบัน  จำกัด (มหาชน) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ส.ค. 2543 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร 

     - ต.ค. 2550 ด้านปฏิบัติการและ จำกัด (มหาชน) 

      สนับสนุนธุรกิจรายย่อย 

	

13. นางสาว 50 - Master of Management 25,979,861 เป็นน้องสาวของ 2548 - ประธานสายธุรกิจเงินฝาก ธนาคาร เกียรตินาคิน 

ฐิตินันท์  สถาบันบัณฑิต (ร้อยละ 4.98) ประธานกรรมการ ปัจจุบัน และการตลาด จำกัด (มหาชน) 

วัธนเวคิน  บริหารธุรกิจศศินทร์  บริหาร 2545 - 2548 ประธานสายงานการเงิน บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

(กรรมการ  แห่งจุฬาลงกรณ์    และเงินฝาก จำกัด (มหาชน) 

ไม่มีอำนาจ) (2)  มหาวิทยาลัย   2542 - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ 

  - ประกาศนียบัตร   ปัจจุบัน  เกียรตินาคิน จำกัด 

  หลักสูตร Directors   2530 - 2545 กรรมการและ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  Certification Program    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จำกัด (มหาชน) 

  (DCP 1/2000)     

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - Board Performance 

  Evaluation 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - การเมืองการปกครอง 

  ในระบอบประชาธิปไตย 

  สำหรับนักบริหารระดับสูง 

  รุ่นที่ 8 (ปปร. 8) สถาบัน 

  พระปกเกล้า 

  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

  สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

  (วตท. 2) สถาบันวิทยาการ 

  ตลาดทุน 

  - การป้องกันราชอาณาจักร 

  ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 

  รุ่นที่ 19 วิทยาลัยป้องกัน 

  ราชอาณาจักร สถาบัน 

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 



	 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
    สัดส่วน ความสัมพันธ์   ชื่อหน่วยงาน/ 
 ชื่อ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท/ 

 ตำแหน่ง (ปี)  ในบริษัท (%)* ระหว่างผู้บริหาร   ประเภทธุรกิจ	 	
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

  วิชาป้องกันประเทศ 

  - CSR รุ่นที่ 1/2007 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย  

  (IOD) 

14. นายศราวธุ 49 - ปริญญาโท  –  – 2548 - ประธานสายบริหารหนี้ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

จารุจินดา  บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน   ปัจจุบัน  จำกัด (มหาชน) 

  University of   2545 - 2548 ประธานสายงานบริหาร บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  Mississippi, U.S.A.    สินทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 

  - ประกาศนียบัตร   2542 - 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  หลักสูตร Directors     จำกัด (มหาชน) 

  Certification Program 

  (DCP 31/2003) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

15.	นางสนินีาถ 54 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  –  – 2548 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร เกียรตินาคิน 

เดชะคุปต์  Mississippi University   ปัจจุบัน  จำกัด (มหาชน) 

  for Women, U.S.A.   2545 - 2548 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุน  

  - Company Secretary     เกียรตินาคิน จำกัด 

  Program รุ่นที่ 16     (มหาชน) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน   2534 - 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)     จำกัด (มหาชน) 

  - Understanding the 

  Fundamental of  

  Financial Statement 

  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)   

หมายเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 27 สิงหาคม 2550) 
(1) ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
(2) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการ ไม่มีอำนาจ 

 ผู้บริหารของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายและถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย  

 หรือกระทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัุย์ โดยทุจริตในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
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ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสอบทานให้ธนาคาร

มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทาน

ให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 

และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของ

ธนาคารในกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ  

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง

และครบถ้วน และอื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ รวมถึง  

การดูแลระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของ  

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ

ปีแล้ว 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุม

ภายในของธนาคารบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความ  

เชื่อถือได้ของงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2550  

 

 (นางสาวนวพร  เรืองสกุล) 

 ประธานกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบต่องบ  

การเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงิน  

ดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่ เหมาะสมและถือปฏิบัติ  

อย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัด ระวัง และ

ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งการเปิดเผย

ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ  

การเงิน 

คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่

มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึก

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่

จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ

อย่างมีสาระสำคัญ  

ในการนี้คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่  

รายงานของ
คณะกรรมการธนาคาร
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2549   
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง 
นายมานพ พงศทัต ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน และนายเชษฐ ์ภทัรากรกลุ 
ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน ทำให้คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนมีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 2 คน และอีก 1 คนเป็นกรรมการที่ไม่ใช่  
ผู้บริหาร ในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา มีการประชุม 4 ครั้ง 
คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่มีอย่าง
เคร่งครัด มีการคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการ   
การดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์
ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการธนาคารที่ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มี  
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

รายงานของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อย่างเหมาะสม การกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
และผลประโยชนอ์ืน่ทีใ่หแ้กก่รรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู
ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป กำหนดแนวทางการ
ประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อพิจารณาปรับผล
ตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสำคัญกับการ  
เพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการ
พิจารณาในการประเมินผล 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้
เปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทำ
รายงานกำหนดค่าตอบแทนและความเห็นของคณะ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงาน
ประจำปี 2550 นี้แล้ว 

 

 (นายมานพ พงศทัต) 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะ

ของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 งบกำไร

ขาดทุนรวม และงบกำไรขาดทุนเฉพาะของธนาคาร   

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะของ

ธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2550 ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  

และบริษัทย่อย และของเฉพาะธนาคารเกียรตินาคิน 

จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ

ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน

เหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดง  

ความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ  

ของข้าพเจ้า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ

ธนาคารที่นำมาแสดงเปรียบเทียบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่   

31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด 

(มหาชน)  และบริษัทย่อย และของเฉพาะธนาคาร  

เกียรตินาคิน  จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบ  

บัญชีอื่นจากสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าตามมาตรฐาน  

การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เสนอรายงานไว้อย่าง

ไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2550 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้อง

วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมี

เหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการ

ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน  

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความ

เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการ

เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหาร

เป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม

ของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็น

เกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะของธนาคารที่กล่าวข้างต้น แสดงฐานะการเงินรวม

และฐานะการเงินเฉพาะของธนาคาร ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2550 ผลการดำเนินงานรวมและผลการ

ดำเนินงานเฉพาะของธนาคารและกระแสเงินสดรวมและ

กระแสเงินสดเฉพาะของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่   

31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะธนาคาร  

เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร  

ในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

 

 

 

อุณากร พฤฒิธาดา 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 

กรุงเทพมหานคร 

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 1. สำนักงานใหญ	่
เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต  

  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0-2680-3333 
โทรสาร 0-2256-9933 

 2. สาขาอโศก	
เลขที่ 209/1 อาคารเคทาวเวอร์ อาคารบี ชั้น 27  
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ                              
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2625-5000 
โทรสาร 0-2664-1454 

	 3. สาขาฉะเชิงเทรา	
เลขที่ 508, 510 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง  
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 0-3851-6611 
โทรสาร 0-3851-6106 

 4. สาขาชลบุรี	
เลขที่ 7/41 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท                              
ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 
โทรศัพท์ 0-3838-4946-9 
โทรสาร 0-3838-4950 

 5. สาขาระยอง	
เลขที่ 375/4-5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 
โทรศัพท์ 0-3880-8090-4 
โทรสาร 0-3880-8095 

 6. สาขาจันทบุร	ี
เลขที่ 29/1-4 หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต  

  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
โทรศัพท์ 0-3934-3616 
โทรสาร 0-3934-3615 

	 7. สาขาพิษณุโลก		
เลขที่ 286/10 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง  

  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ 0-5521-1683-6, 0-5521-1773-4 
โทรสาร 0-5521-1687 

 8. สาขานครสวรรค์	
เลขที่ 795/8 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก  
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
โทรศัพท์ 0-5622-0973-6 
โทรสาร 0-5622-0977	

 9. สาขาเชียงใหม่	

เลขที่ 33 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก  

  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทรศัพท์ 0-5321-8711-3, 0-5340-9620-4 

โทรสาร 0-5340-9625 

10. สาขาเชียงราย	

เลขที่ 56/5-6 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 

โทรศัพท์ 0-5371-9427-32 

โทรสาร 0-5371-9434 

11. สาขานครราชสีมา	

เลขที่ 192/1-4 ถนนจอมสุรางค์ยาตร ตำบลในเมือง 

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

โทรศัพท์ 0-4426-0401-8 

โทรสาร 0-4426-0409 

12. สาขาขอนแก่น	

เลขที่ 9/2 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 0-4333-7725-32 

โทรสาร 0-4333-7734 

13. สาขาอุดรธานี	

เลขที่ 119/7-8 หมู่ที่ 14 ซอยบ้านเก่าจาน  

ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

  โทรศัพท์ 0-4222-4270-4 

โทรสาร 0-4222-4275 

14. สาขาอุบลราชธานี	

เลขที่ 466 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง 

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

โทรศัพท์ 0-4520-9260 

โทรสาร 0-4520-9258 

15. สาขาราชบุรี	

เลขที่ 286/25-26 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง 

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 

โทรศัพท์ 0-3231-0382-9  

โทรสาร 0-3231-0391 

16. สาขาชุมพร	

เลขที่ 67/4-5 ถนนกรมหลวงชุมพร  

ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 

โทรศัพท์ 0-7757-0508 

โทรสาร 0-7757-0509 

สำนักงานสาขาธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
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สำนักงานสาขาบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด 

17. สาขาสุราษฎร์ธานี	
เลขที่ 22/144-146 ถนนราษฎร์อุทิศ 
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 0-7721-7405-7, 0-7720-5454-5 
โทรสาร 0-7721-7408 

18. สาขานครศรีธรรมราช	
เลขที่ 6/144-5 ถนนพัฒนาการ-คูขวาง ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท์ 0-7535-8531-6 
โทรสาร 0-7535-8538 

19. สาขาหาดใหญ่	
เลขที่ 24, 24/1 ถนนสุวรรณวงศ์ ตำบลหาดใหญ่ 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0-7434-6262  
โทรสาร 0-7434-6260 

20. สาขาภูเก็ต	
เลขที่ 101/2 ถนนบางกอก ตำบลตลาดเหนือ  
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์ 0-7622-3464, 0-7622-3234, 

  0-7622-3293 
โทรสาร 0-7622-3550 

21. สาขาสระบุรี
  เลขที่ 568/7 - 9 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว 
  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 18000 
  โทรศัพท์  0-3631-8445 
  โทรสาร   0-3631-8446 
22. สาขานครปฐม
        เลขที่ 992/2  ถนนเพชรเกษม  ตำบลห้วยจรเข้ 
       อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000 
       โทรศัพท์  0-3427-1583 
         โทรสาร   0-3427-1584 

23. สาขาศรีนครินทร์
       เลขที่  903, 905  ถนนศรีนครินทร์  แขวงสวนหลวง 
        เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 10250 
        โทรศัพท์  0-2320-0622 
       โทรสาร   0-2320-0623 
24. สาขาเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก
       เลขที่  119/42 – 43 หมู่ที่ 4 แขวงบางแค 
        เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 10160 
       โทรศัพท์  0-2454-8656 
        โทรสาร   0-2454-8657 
25. สาขาพัทยา
       เลขที่  120/17 – 18  หมู่ที่ 6  ตำบลนาเกลือ 
        อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 20150 
       โทรศัพท์  0-3848-9161 
     โทรสาร   0-3848-9162 
26. สาขากาญจนบุรี
       เลขที่  275/1 – 2  ถนนแสงชูโต  ตำบลบ้านเหนือ 
       อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
        โทรศัพท์  0-3462-0645 
       โทรสาร   0-3462-0646 
27. สาขาลำปาง
       เลขที่  142 – 144  ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว  
  ตำบลพระบาท อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง 52000 
        โทรศัพท์  0-5431-7799 
        โทรสาร   0-5431-7699 
	28. สาขากระบี่
  เลขที่ 254, 254/1-2   หมู่ที่ 11  ตำบลกระบี่น้อย 
       อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 81000 
  โทรศัพท์  0-7566-3922 
  โทรสาร   0-7566-3923 

ภูมิภาค

 1. สาขาฉะเชิงเทรา	
  เลขที่ 508, 510 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง  
  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
  โทรศัพท์ 0-3851-7133, 0-3851-6032,  
  0-3851-6958 
  โทรสาร 0-3851-1213 
  อีเมล์ chachengsao@kks.co.th 
	 2. สาขาชลบุรี	
  เลขที่ 7/18 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกะปิ                               
  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 
  โทรศัพท์ 0-3838-4931-43 
  โทรสาร 0-3838-4794 
  อีเมล์ chonburi@kks.co.th 

 3. สาขาศรีราชา	
  เลขที่ 86/4-5 ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา  
  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 
  โทรศัพท์ 0-3832-8345-54 
  โทรสาร 0-3832-8354 
  อีเมล์ sriracha@kks.co.th 
 4. สาขาระยอง	
  เลขที่ 125/1 ถนนจันทอุดม (ระยอง-บ้านค่าย)  
  ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 
  โทรศัพท์ 0-3861-7476-90 
  โทรสาร 0-3861-7490 
  อีเมล์ rayong@kks.co.th 
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	 5. สาขาจันทบุรี	
  เลขที่ 29/1-4 หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต  
  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
  โทรศัพท์ 0-3930-3309 
  โทรสาร 0-3930-3453 
  อีเมล์ chanburi@kks.co.th 
 6. สาขาพิษณุโลก	
  เลขที่ 83/9 ชั้น 3 เอส ห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์ 
  อาเขต ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง  
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
  โทรศัพท์ 0-5523-5000-6 
  โทรสาร 0-5523-5006 
  อีเมล์ phitsanulok@kks.co.th 
	 7. สาขาเชียงใหม่	
  เลขที่ 33 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก  
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
  โทรศัพท์ 0-5322-0753-60 
  โทรสาร 0-5322-0763 
  อีเมล์ chiangmai@kks.co.th 
	 8. สาขาขอนแก่น	
  เลขที่ 9/2 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง                              
  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
  โทรศัพท์ 0-4333-7700-24 
  โทรสาร 0-4333-7721 
  อีเมล์ khonkaen@kks.co.th 
	 9. สาขาสมุทรสาคร	
  เลขที่ 1400/33 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย                                
  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
  โทรศัพท์ 0-3442-7123-5 
  โทรสาร 0-3442-3565 
  อีเมล์ samutsakorn@kks.co.th 
10. สาขาหาดใหญ่	
  เลขที่ 200 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่                                
  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
  โทรศัพท์ 0-7435-4470-9 
  โทรสาร 0-7423-9515 
  อีเมล์ haadyai@kks.co.th 
	
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	
	 1. สำนักงานใหญ	่
  เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต  	
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
  โทรศัพท์ 0-2680-2222 
  โทรศัพท์ 0-2680-2233 
  อีเมล์ esupport@kks.co.th 

 2. สาขาอโศก	
	  เลขที ่159 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื		
  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท์ 0-2204-1270-84 
  โทรสาร 0-2661-6329 
  อีเมล์ asoke@kks.co.th 
 3. สาขางามวงศ์วาน	
  เลขที่ 30/39-50 ชั้น 11 อาคารสำนักงาน  
  เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน  
  ตำบลบางเขน อำเภอเมือง 
  จังหวัดนนทบุรี 11000 
  โทรศัพท์ 0-2550-0353-80 
  โทรสาร 0-2550-0354 
  อีเมล์ ngamwongwan@kks.co.th 
 4. สาขาบางนา	
  ห้องชุดเลขที่ 1093/56-57 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้  
  ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  
  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
  โทรศัพท์ 0-2745-6458-66 
  โทรสาร 0-2745-6457 
  อีเมล์ bangna@kks.co.th 
 5. สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่	
  เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศัพท์ 0-2207-0552-54 
  โทรสาร 0-2207-0801 
  อีเมล์ newpechburi@kks.co.th 
	 6. สาขาถนนรัชดาภิเษก	
  เลขที่ 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 11  
  ห้องเลขที่ 1101 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
  โทรศัพท์ 0-2694-1788 
  โทรสาร 0-2694-1799 
  อีเมล์ rajchada@kks.co.th 
	 7. สาขาลาดพร้าว	
  เลขที่ 1693 ห้องเลขที่ 503/1, 507/1, 508/2                               
  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
  กรุงเทพมหานคร 10900 
  โทรศัพท์ 0-2937-1240-54 
  โทรสาร 0-2937-1254 
  อีเมล์ ladprao@kks.co.th 
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