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ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  
 

 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย ์ ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) (“ธนำคำร”) 
 ชื่อภำษำอังกฤษ  "KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED"    
 ชื่อย่อ   “KK” 

ประกอบธุรกิจ ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตำมที่ได้รับอนุญำตไว้ใน
พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงินฯ และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ฯ และประกำศที่เกี่ยวข้อง 

จ ำนวนและชนิดของหุ้น 634,328,864 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยเป็นหุ้นสำมัญ 634,328,864 หุ้น 

 และหุ้นบุริมสิทธิ -0- หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554) 

ทุนจดทะเบยีน     6,603,288,640 บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554)   

ทุนช ำระแล้ว        6,343,288,640 บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554) 

ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 500 อำคำรอัมรินทร์ทำวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี               
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10330 

เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0107536000986   

โทรศัพท์ 0-2680-3333 

โทรสำร 0-2256-9933 

เว็บไซต์ www.kiatnakin.co.th 
 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  

1-2 

 

 

ชื่อ ท่ีตั้งส ำนักงำน หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำรของบุคคลอ้ำงอิงอื่น  ๆ 

นายทะเบียน   -  หุ้นสำมัญ : บริษัท ศูนย์รบัฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด 

  อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย  

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร  10110 

  โทรศัพท์ 0-2229-2800   โทรสำร 0-2359-1259 

  ผู้สอบบัญช ี : นำยศุภมิตร เตชะมนตรีกุล                                         

  ผู้สอบบัญชรีับอนุญำตเลขที ่3356 

  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด  

  เลขที่ 183 อำคำรรัจนำกำร ชัน้ 25 ถนนสำทรใต้  

  แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ  10120 

  โทรศัพท์  0-2676-5500   โทรสำร 0-2676-5511 

ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษัท ส ำนักกฎหมำยเอรำวัณ จ ำกัด 

  เลขที่ 209/1 อำคำรเค ทำวเวอร์ บี ชัน้ 12                 

  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

  เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศัพท์ 0-2664-1396-7  โทรสำร 0-2664-2163 

ท่ีปรึกษา / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : ไม่มี 
 

นิติบุคคลท่ีธนำคำรถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554) 

ธนำคำรมีกำรลงทุนในนิติบุคคล โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว ดังต่อไปนี้ 
ชื่อนิติบุคคล / สถำนที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ร้อยละกำร

ถือหุ้น 
หุ้นสำมัญที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทั้งหมด (หุ้น) 

1. บริษัทหลักทรัพยเ์กียรตินำคิน จ ำกัด 
    ที่อยู่  เลขที่ 500 อำคำรอัมรินทร์ทำวเวอร์ ช้ัน 7 ถนนเพลินจิต  
            แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
            โทรศัพท์ 0-2680-2222          โทรสำร 0-2680-2233 

ธุรกิจหลักทรัพย ์ 99.99 65,000,000.00 

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนเกียรตินำคิน จ ำกัด    
    ที่อยู่  อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ 1 ชั้น 4  
            เลขที่ 942/135 ถนนพระรำม 4 แขวงสุริยวงศ์  
            เขตบำงรัก  กรุงเทพฯ 10500 
            โทรศัพท:์ 0-2624-8555         โทรสำร: 0-2624-8599 

ธุรกิจจัดกำรกองทุน 60.00 30,000,000.00 
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ชื่อนิติบุคคล / สถำนที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ร้อยละกำร

ถือหุ้น 
หุ้นสำมัญที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทั้งหมด (หุ้น) 

3. บริษัท ส ำนักกฎหมำยเอรำวัณ จ ำกัด 
    ที่อยู่  เลขที่ 209/1 อำคำรเคทำวเวอร์ บี ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 
            แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 
            โทรศัพท์ 0-2664-1396-7      โทรสำร 0-2664-2163 

ส ำนักกฎหมำย 99.93 10,000.00 

4. บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จ ำกัด 
    ที่อยู่  เลขที่ 209 อำคำรเคทำวเวอร์ ช้ัน 10 ถนนสุขุมวิท 21 
             แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110   
             โทรศัพท์ 0-2664-1396-7       โทรสำร 0-2664-2163 

ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 80.58 230,000,000.00 

5. บริษัท บีทีเอ็มยู ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
    ที่อยู่  เลขที่ 54 อำคำรหะรินธร ช้ัน 4 ถนนสำทรเหนือ  
             แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
             โทรศัพท์ 0-2266-3060         โทรสำร 0-2266-3067 

ธุรกิจเช่ำกำรเงิน 10.00 600,000.00 

6. บริษัท อรรถกร จ ำกัด 
    ที่อยู่  เลขที่ 456 ถนนเพชรเกษม อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110 
             โทรศัพท์ 0-7436-6034-40    โทรสำร 0-7423-5819 

ธุรกิจเช่ำซื้อ 10.00 800,000.00 

7. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1   
    ที่อยู่  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกัด  
            เลขที่ 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ช้ัน 6 ถนนพหลโยธิน  
            แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรงุเทพฯ 10400  
            โทรศัพท ์0-2673-3999           โทรสำร 0-2673-3900 

ธุรกิจลงทุน 99.95 31,418,722.86 

8. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 
    ที่อยู่  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกัด 
            เลขที่ 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ช้ัน 6 ถนนพหลโยธิน  
            แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400  
            โทรศัพท ์0-2673-3999           โทรสำร 0-2673-3900 

ธุรกิจลงทุน 99.59 152,219,824.27 

9. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 
    ที่อยู่  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกัด 
            เลขที่ 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ช้ัน 6 ถนนพหลโยธิน 
            แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400  
            โทรศัพท ์0-2673-3999          โทรสำร 0-2673-3900 

ธุรกิจลงทุน 99.97 106,341,526.58 

10. กองทุนรวมไทยรีสตัคเจอริ่ง   
    ที่อยู่  บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุนรวมวรรณ จ ำกัด 
             เลขที่ 989 อำคำรสยำมทำวเวอร์ ช้ัน 24 ถนนพระรำม 1  
             แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
             โทรศัพท์ 0-2659-8888         โทรสำร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทุน 98.91 70,570,317.78 

11. กองทุนรวมเอเชียรคีอฟเวอรี ่พร็อพเพอร์ตี้ 1 
    ที่อยู่  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวมวรรณ จ ำกัด 
            เลขที่ 989 อำคำรสยำมทำวเวอร์ ช้ัน 24 ถนนพระรำม 1  
            แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
            โทรศัพท์ 0-2659-8888          โทรสำร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทุน 99.50 4,381,746.33 
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ชื่อนิติบุคคล / สถำนที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ร้อยละกำร

ถือหุ้น 
หุ้นสำมัญที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทั้งหมด (หุ้น) 

12. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี ่พร็อพเพอร์ตี้ 3 
     ที่อยู่  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวมวรรณ จ ำกัด 
             เลขที่ 989 อำคำรสยำมทำวเวอร์ ช้ัน 24 ถนนพระรำม 1  
             แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330  
             โทรศัพท์ 0-2659-8888         โทรสำร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทุน 98.77 93,340,500.29 

13. กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 5 (ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยำทุนทวี 5) 
    ที่อยู่  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด 
            เลขที่ 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ช้ัน 12 ถนนเพลินจิต 
            แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330  
            โทรศัพท์ 0-2657-5757          โทรสำร 0-2263-0199 

ธุรกิจลงทุน 38.81 12,884,787.05 

14. กองทุนรวมบำงกอกแคปปิตอล  
    ที่อยู่  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวมวรรณ จ ำกัด 
            เลขที่ 989 อำคำรสยำมทำวเวอร์ ช้ัน 24 ถนนพระรำม 1  
            แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330  
            โทรศัพท์ 0-2659-8888          โทรสำร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทุน 95.72 36,968,549.75 

15. กองทุนรวมแกมม่ำแคปปิตอล 
    ที่อยู่  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวมวรรณ จ ำกัด 
            เลขที่ 989 อำคำรสยำมทำวเวอร์ ช้ัน 24 ถนนพระรำม 1  
            แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330  
            โทรศัพท์ 0-2659-8888          โทรสำร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทุน 94.03 32,488,154.04 

16. กองทุนเปิดเคเค ตรำสำรหนี้ 6 เดือน 4/11 
    ที่อยู่  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนเกียรตินำคิน จ ำกัด    
            อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ 1 ชั้น 4  
            เลขที่ 942/135 ถนนพระรำม4 แขวงสุริยวงศ์  
            เขตบำงรัก  กรุงเทพฯ 10500 
            โทรศัพท:์ 0-2624-8555         โทรสำร: 0-2624-8599 

ธุรกิจลงทุน 32.37 13,901,394.35 
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22..    ปัจจัยความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง  
 

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 
กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินตระหนักถึงปัจจัยควำมเส่ียงต่ำงๆ ท้ังจำกภำยในและภำยนอก ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินงำนของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน อำทิ กำรเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม สภำวะแวดล้อม หรือกระบวนกำร
กำรด ำเนินธุรกรรม กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้
กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นไปอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ โดยมีสำยบริหำรควำมเส่ียงและหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง
ของบริษัทย่อย ท ำหน้ำที่ก ำกับและสนับสนุนกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน  

ในปี 2554 กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน และได้เพิ่มฝ่ำยงำนเพื่อท ำหน้ำที่หลักในกำรพัฒนำและติดตำม
แบบจ ำลองควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ โดยนอกเหนือจำกกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมแนวทำงของธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว  กลุ่ม
ธนำคำรเกียรตินำคินยังได้ประยุกต์ใช้กำรบริหำรควำมเส่ียงทั่วทั้งองค์กรตำมแนวทำงของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงทั่วทั้งองค์กรเชิง  
บูรณำกำรตำมหลักสำกล ซึ่งมีหลักกำรพ้ืนฐำน คือ กำรจัดให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงผูกรวมอยู่ในกำรด ำเนินงำนทุกระดับของ
องค์กร  อีกทั้งมีกำรเชื่อมโยงกำรบริหำรควำมเส่ียงเข้ำกับแผนกลยุทธ์และโอกำสทำงธุรกิจ  เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล น ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กร  ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้
อย่ำงยั่งยืน 
    
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

นโยบำยหลักในกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน คือ กำรบริหำรควำมเส่ียงให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กร เพื่อให้กำรบริหำรควำมเส่ียงมีควำมเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ โดยแต่ละสำยธุรกิจและหน่วยงำนภำยในจะมี
หน้ำที่รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำใจควำมเส่ียงและจัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงเพียงพอ เหมำะสม และมี
ประสิทธิภำพ อยู่ภำยใต้กรอบและนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงรวมของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน  ทั้งนี้ สำยบริหำรควำม
เส่ียงจะท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ ดูแล และสอบทำน เพื่อให้แน่ใจว่ำสำยธุรกิจและหน่วยธุรกิจมีกลไกกำรบริหำรและควบคุม
ควำมเส่ียงที่เพียงพอ  นอกจำกนี ้แต่ละสำยธุรกิจจะถูกจัดสรรเงินกองทุนที่เหมำะสมและเพียงพอในกำรรองรับควำมเส่ียงของ
ธุรกิจ โดยวัดจำกควำมเส่ียงต่ำงๆ ของธุรกรรม ประกอบกับควำมเสียหำยทำงธุรกิจที่มีผลต่อกำรก ำหนดแนวนโยบำยกำรหำ
รำยได้ในธุรกิจนั้นด้วย 

กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินใหค้วำมส ำคัญกับกำรฝึกอบรม และให้ควำมรู้ดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงแก่บคุลำกรทุก
ระดับ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรควำมเส่ียง และกระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมรบัผิดชอบต่อกำรบริหำรควำม
เส่ียงขององค์กร ซึ่งจะสนับสนุนให้กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินสำมำรถด ำเนินงำนใหบ้รรลุเปำ้หมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรควำมเส่ียงและเงินกองทุนต่อสำธำรณะอย่ำงถูกต้อง  
ครบถ้วน และสม่ ำเสมออีกด้วย 

 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  

2-2 

 

โครงสร้างการบริหารความเสีย่ง 
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร สำยงำน และฝ่ำยงำนที่เกีย่วข้องในกำรบรหิำรควำมเส่ียง มี

ดังนี ้

 คณะกรรมกำรธนำคำร 

มีหน้ำหลัก ในกำรก ำกับดูแลให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของธนำคำรและบริษัทย่อย  มีกำรก ำหนดนโยบำย 
กระบวนกำร และกำรควบคุมทำงด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงประเภทต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น โดยจะต้องครอบคลุมควำมเส่ียงด้ำนกล
ยุทธ์  ด้ำนเครดิต  ด้ำนกำรตลำด  ด้ำนสภำพคล่องและด้ำนปฏิบัติกำร 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำร
บริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรธนำคำรพิจำรณำ ตลอดจนดูแลและติดตำม
ปริมำณควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมสอดคล้องกับระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีเป้ำหมำย คือ 
กำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำงๆ ให้อยู่ภำยในขอบเขตที่ก ำหนดและด ำเนินธุรกิจให้ได้อัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสม 

 สำยงำนบริหำรควำมเส่ียง  

มีหน้ำที่ ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือ และกระบวนกำรกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ส ำคัญ รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำร
น ำไปประยุกต์ใช้ในสำยธุรกิจ และหน่วยงำนต่ำงๆ ของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน รวมทั้ง วิเครำะห์ ติดตำม ควบคุม  และ
จัดท ำรำยงำนฐำนะควำมเส่ียงในภำพรวมของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินเพื่อควบคุมให้อยู่ภำยใต้ระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ 

 สำยตรวจสอบภำยใน  

มีหน้ำที่ตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีกำรปฏิบัติกำรตำมนโยบำย 
หลักเกณฑ์  ระเบียบ และกระบวนกำรกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรที่ก ำหนด  ทดสอบและประเมินประสิทธิภำพของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน  รวมทั้งคุณภำพของกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร เพื่อด ำเนินกำรกำรปรับปรุงกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อควบคุมและลดควำมเส่ียงที่ส ำคัญ 

 ฝ่ำยบริหำรทุน 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรวำงแผน ติดตำม และควบคุมฐำนะเงินกองทุนของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินให้เหมำะสม
กับฐำนะและกิจกรรมทำงกำรเงินของกลุ่มธนำคำร โดยมีกระบวนกำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital 
Adequacy Assessment Process – ICAAP) ที่เหมำะสม และรองรับควำมเส่ียงที่มีนัยส ำคัญครบทุกด้ำน ทั้งภำยใต้ภำวะ
ปกติ และภำวะวิกฤต รวมถึงมีควำมสอดคล้องตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลเงินกองทุนโดยทำงกำร (Pillar 2) ของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย 

 ฝ่ำยงำนเจ้ำของควำมเส่ียง (Risk Owner)  

ได้แก่ เจ้ำของผลิตภัณฑ์ / ฝ่ำยงำน / สำขำ / หน่วยงำนต่ำงๆ ของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน มีหน้ำที่รับผิดชอบใน
กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริกำรของหน่วยงำนตนเอง  กระบวนกำรท ำงำน  และ
ระบบงำนต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตนเอง ให้อยู่ภำยใต้ ระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับ
นโยบำย ระเบียบ กระบวนกำรกำรบริหำรควำมเส่ียง ซึ่งรวมถึงกำรระบุ ประเมิน ติดตำม ควบคุม และรำยงำนควำมเส่ียง 
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การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรธนำคำรได้มีมติอนุมัติโครงกำรยกระดับกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Road Map) เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรบริหำรควำมเส่ียงระยะยำว ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  

1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรเก็บข้อมูล   
2. กำรพัฒนำเครื่องมือวิเครำะห์ควำมเส่ียงและเงินกองทุน  
3. กำรบริหำรควำมเส่ียงใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร   

โดยมีระยะเวลำโครงกำร  5  ปี และมีเป้ำหมำยเพื่อยกระดับกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนเครดิต ตำมมำตรฐำนกำร
ด ำรงเงินกองทุนโดยวิธีแบบจ ำลองภำยใน (Internal Rating Based Approach - IRB) 

กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินได้พัฒนำกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีกำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำม
กระบวนกำร ICAAP ในหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนตำม Basel II Pillar 2 โดยกระบวนกำรดังกล่ำวเป็นกำรบริหำร
ควำมเส่ียงที่ครอบคลุมถึงควำมเส่ียงที่มีนัยส ำคัญทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินมีเงินกองทุนที่เพียงพอ
ในกำรรองรับควำมเส่ียงต่ำงๆ รวมถึงรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต ทั้งนี้ กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินยังได้พิจำรณำ
ควำมเส่ียงภำยใต้ภำวะวิกฤติต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมเส่ียงภำยใต้กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติอันมีผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรเงิน รวมถึงควำมเพียงพอของเงินกองทุน พร้อมกับจัดท ำแผนรองรับในแต่ละควำมเส่ียงและควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนภำยใต้สถำนกำรณ์ดังกล่ำว นอกจำกนี้ นโยบำย กระบวนกำร ตลอดจนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ถูกจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร และผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร 
 
การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ 

กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเส่ียงทุกด้ำน และมีกำรบริหำรควำมเส่ียงที่สอดคล้องกับ
แนวทำงของธนำคำรแห่งประเทศไทย  ครอบคลุมทั้งกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน ซึ่งประกอบด้วย  บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินำคิน 
จ ำกัด   บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนเกียรตินำคิน จ ำกัด และบริษัท ส ำนักกฎหมำยเอรำวัณ จ ำกัด   โดยแบ่งควำมเส่ียงหลัก
ออกเป็น 5 ด้ำน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยทุธ ์
เป็นควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์และกำรปฏิบัติตำมแผนอย่ำงไม่เหมำะสมหรือไม่สอดคล้องระหว่ำง

กลยุทธ์ นโยบำย เป้ำหมำย โครงสร้ำงองค์กร กำรแข่งขัน และทรัพยำกรขององค์กร ซึ่งในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อรำยได้และ
เงินกองทุนของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน อันเป็นผลจำกปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอก 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ของธนำคำร เริ่มต้นจำกกำรมีองค์ประกอบส ำคัญในกำรบริหำรควำม
เส่ียง กล่ำวคือ กำรระบุควำมเส่ียง กำรประเมินควำมเส่ียง กำรติดตำมและรำยงำนควำมเส่ียง และกำรควบคุมควำมเส่ียง 
ครบถ้วน ซึ่งธนำคำรจะท ำกำรระบุและประเมินควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ในสองมุมมอง คือ ควำมเส่ียงที่จะไม่ สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์และแผนประจ ำปี เมื่อพบควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ที่
ส ำคัญ ธนำคำรจะด ำเนินกำรลดควำมเส่ียงดังกล่ำว พร้อมทั้งมีกำรติดตำมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ส ำหรับกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ของบริษัทย่อยภำยใต้กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินนั้น จะด ำเนินกำรตำม
แนวทำงที่ได้ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน โดยนโยบำยฉบับดังกล่ำว
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จะครอบคลุมถึงกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทภำยใต้กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน และกำรบริหำรควำมเส่ียง
ด้ำนกลยุทธ์ในภำพรวมของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน 

 
ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเสี่ยงจากความไม่แนน่อนของภาวะเศรษฐกิจ 
 ปี 2555 เศรษฐกิจไทยอำจต้องเผชิญกับควำมเส่ียงหลำยด้ำน โดยกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินคำดว่ำ เศรษฐกิจไทยมี
ควำมเส่ียงสูงที่จะชะลอตัวในช่วงแรกของปี 2555 เนื่องจำกปัจจัยหลัก 2 ประกำร ได้แก่ 

1) เศรษฐกิจโลกในปี 2555 มีแนวโน้มชะลอตัวลง อันเป็นผลจำกกำรลุกลำมของวิกฤตหนี้สำธำรณะซึ่งจะท ำให้
เศรษฐกิจยุโรปหดตัวลง ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกำอำจชะลอตัวลงจำกควำมผันผวนในตลำดเงินทุนโลกซึ่ง
จะกระทบกับควำมเชื่อมั่น ประกอบกับตลำดแรงงำนและภำคกำรเงินที่เปรำะบำง ส่วนประเทศในภูมิภำค
เอเชียจะได้รับผลกระทบจำกกำรส่งออกสินค้ำไปยังตลำดหลักที่ในสัดส่วนที่สูง 

2) วิกฤตอุทกภัยได้เริ่มส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่ำงชัดเจน โดยสัญญำณเศรษฐกิจไทยล่ำสุดหดตัวลงอย่ำงรุนแรง 
โดยเฉพำะกำรส่งออกและกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมใน 3 หมวดหลัก ได้แก่ ยำนยนต์  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  

 กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินจึงด ำเนินนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงด้วยควำมระมัดระวังอย่ำงต่อเนื่อง  และมีแผนที่
จะพฒันำฐำนข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงใหม้ีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  กอปรกับกำรผูกรวมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงเข้ำในกระบวนกำรท ำธุรกิจทุกขั้นตอน นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับตัวให้ทันต่อสถำนกำรณ์ที่เปล่ียนแปลง
ไป มีกำรประเมินสถำนกำรณ์ ท ำกำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Test) และเตรียมแผนรองรับส ำหรับวิกฤติกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นโดย
ไม่คำดคิด เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถด ำรงเงินกองทุนเพียงพอที่จะรองรับควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นเมื่อเกิดภำวะวิกฤต อีกทั้ง ยัง
รักษำแนวทำงด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ด ำเนินกำรมำโดยตลอด คือ กำรรักษำสภำพคล่องให้อยู่ในระดับสูง และมีกระบวนกำร
ด้ำนสินเชื่อที่ด ี

1.2 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงนิกองทุน 
 จำกกำรที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital 
Adequacy Assessment Process – ICAAP) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2553 กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินได้
ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนเป็นอย่ำงมำก เพื่อให้มั่นใจว่ำกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินจะมีกลยุทธ์ในกำร
รักษำระดับเงินกองทุนให้สูงกว่ำเป้ำหมำยกำรด ำรงเงินกองทุนที่ก ำหนดไว้ พร้อมทั้งมีวิธีกำรหรือเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้ำง
และประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุนอย่ำงเหมำะสม ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับควำมเส่ียงต่ำงๆ จำกกำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน 
 กำรบริหำรเงินกองทุนดังกล่ำว เป็นกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในในองค์กร เพื่อให้เกิดควำม
สอดคล้องระหว่ำงผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน กับเป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และควำมเส่ียงที่ยอมรับ
ได้ (Risk Appetite) ตำมที่คณะกรรมกำรธนำคำรก ำหนดไว้  โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำรงเงินกองทุน และมีกำร
ทบทวนเป้ำหมำยกำรด ำรงเงินกองทุนดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทันทีที่มีกำรเปล่ียนแปลงที่มี
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อระดับเงินกองทุน 
 กำรค ำนวณควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมเกณฑ์ Basel II นั้น กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินได้ด ำรงเงินกองทุนตำม
วิธี Standardised Approach (SA) ส ำหรับควำมเส่ียงด้ำนเครดิต และวิธี Basic Indicator Approach (BIA) ส ำหรับควำม



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  

2-5 

 

เส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร ในขณะที่ยังไม่ต้องด ำรงเงินกองทุนส ำหรับควำมเส่ียงด้ำนอื่นๆ อันเนื่องจำกปริมำณธุรกรรมยังไม่ถึง
ระดับท่ีมีนัยส ำคัญตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด  อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินมีนโยบำยที่จะด ำรง
ระดับเงินกองทุนส่วนเพิ่มตำมระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ ซึ่งจะอยู่ในระดับที่สูงกว่ำเกณฑ์ขั้นต่ ำของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ค่อนข้ำงมำก เพื่อใหเ้พียงพอท่ีจะรองรับควำมเส่ียงด้ำนอื่นๆ ท่ีกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินต้องเผชิญ  ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับ
ดูแลโดยทำงกำร (Pillar 2) นอกเหนือจำกควำมเส่ียงตำมหลักเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำ (Pillar 1) ของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย 
 แม้ว่ำในปีที่ผ่ำนมำ กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินจะมีกำรขยำยตัวทำงธุรกิจอย่ำงมำก ส่งผลให้ควำมเส่ียงทั้งด้ำนเครดติ 
และด้ำนปฏิบัติกำรเพิ่มสูงขึ้น  แต่เงินกองทุนทั้งส้ินของธนำคำรที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลมำกกว่ำกำรเพิ่มขึ้นของควำมเส่ียง โดย
เงินกองทุนทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 3,455 ล้ำนบำท จำกมูลค่ำกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยของใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของธนำคำรครั้งที่ 4 
(KK#4) เมื่อสิ้นปี 2553 ซึ่งสำมำรถน ำมำรวมเป็นเงินกองทุนได้ในปี 2554 นี้ และก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนภำยหลังกำรจัดสรร
เงินปันผลเป็นส ำคัญ จึงส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 ธนำคำรมีระดับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) อยู่ที่
ร้อยละ 15.40 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22 จำกส้ินปี 2553 สูงกว่ำอัตรำขั้นต่ ำของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ ร้อยละ 8.50 โดย
เงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ำกับ 22,285 ล้ำนบำท สะท้อนถึงควำมแข็งแกร่งของเงินกองทุนในกำรรองรับควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ รวมถึง
กำรขยำยตัวทำงธุรกิจในอนำคต ในขณะที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 14.70 และ 0.69 ตำมล ำดับ 
 

ตารางแสดงอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรัพย์เสี่ยง 
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

(ร้อยละ) 
31 ธันวำคม 2553 

 
31 ธันวำคม 2554 

 
อัตรำขั้นต่ ำ 
ตำมกฎหมำย 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 14.55 14.70 4.25 

เงินกองทุนทั้งสิ้น 15.18 15.40 8.50 

 
 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินมีแผนที่จะด ำรงเงินกองทุนโดยใช้วิธี Internal Rating Based Approach 
(IRB) ส ำหรับควำมเส่ียงด้ำนเครดิต และ Standardised Approach (SA-OR) ส ำหรับควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรในอนำคต ซึ่ง
วิธีดังกล่ำวจะสำมำรถสะท้อนระดับควำมเส่ียงขององค์กรได้ดีมำกขึ้นกว่ำวิธีกำรค ำนวณในปัจจุบัน     และกลุ่มธนำคำร
เกียรตินำคินจะได้ประโยชน์จำกควำมต้องกำรเงินกองทุนด้ำนสินเชื่อรำยย่อยที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำเกณฑ์ในปัจจุบันซึ่งจะ
สำมำรถลดควำมเส่ียงจำกควำมเพียงพอของเงินกองทุน 
 นอกจำกกำรด ำรงเงินกองทุนตำมกฎหมำย  ปัจจุบันกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำกระบวนกำร
ประเมินระดับควำมเส่ียงตำมเงินกองทุนทำงเศรษฐศำสตร์ (Economic Capital) ซึ่งเป็นกำรประเมินระดับควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนส ำหรับรองรับควำมเส่ียงต่ำงๆ ทีก่ลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินเผชิญ โดยเป็นกระบวนกำรประเมินควำมเส่ียงและควำม
เพียงพอของเงินกองทุนที่จัดท ำขึ้นจำกแบบจ ำลองภำยใน เพื่อใช้ในกำรประเมินระดับควำมเส่ียงและควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนตำมวิธีกำรดังกล่ำวในอนำคต ควบคู่ไปกับกำรด ำรงเงินกองทุนตำมกฎหมำย 
 ส ำหรับหลักเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel III ที่จะมีกำรบังคับใช้ในอนำคตนั้น มีกำรค ำนึงถึง
คุณภำพของเงินกองทุนมำกขึ้น โดยเงินกองทุนที่มีองค์ประกอบหลักเป็นหุ้นสำมัญและก ำไรสะสม หรือที่เรียกว่ำ Common 
Equity Tier 1 (CET1) จะมีควำมส ำคัญ ซึ่งถือเป็นเงินกองทุนที่มีคุณภำพสูงสุดและสำมำรถรองรับผลขำดทุนได้ดีที่สุด ทั้งนี้
เงินกองทุนของธนำคำรมีสัดส่วนของ CET1 เป็นสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 95.5 ของเงินกองทุนทั้งส้ิน แสดงให้เห็นถึงคุณภำพ 
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และควำมเพียงพอของระดับเงินกองทุนของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินที่จะรองรับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ รวมถึงควำมเส่ียง
ต่ำงๆ ภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel III 
 

นโยบายการด ารงเงินกองทนุ 
 กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินมีนโยบำยกำรด ำรงเงินกองทุนที่เพียงพอรองรับควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ ที่เผชิญ รวมถึงกำร
ขยำยตัวทำงธุรกิจในอนำคต โดยเป้ำหมำยกำรด ำรงเงินกองทุนและระดับเงินกองทุนขั้นต่ ำที่ต้องด ำรงได้ถูกก ำหนดเอำไว้แล้ว
ในข้อควำมควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน ที่ได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรธนำคำร ทั้งนี้ เป้ำหมำยกำรด ำรงเงินกองทุนและระดับเงินกองทุนขั้นต่ ำดังกล่ำว จะต้องไม่ต่ ำกว่ำข้อก ำหนด
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งก ำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50   โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตรำส่วนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4.25 
ของสินทรัพย์เส่ียงของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินเสมอ ซึ่งระดับเงินกองทุนขั้นต่ ำ และเป้ำหมำยกำรด ำรงเงินกองทุนที่กลุ่ม
ธนำคำรเกียรตินำคินก ำหนดขึ้น ได้สะท้อนถึงวัตถุประสงค์หลักต่ำงๆ ดังนี้ 

 มีกำรด ำรงเงินกองทุนสูงกว่ำเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดในอัตรำร้อยละ 
8.50 ของสินทรัพย์เส่ียงตำมเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำ เพื่อป้องกันควำมเส่ียงที่มีนัยส ำคัญอื่นซึ่งไม่
รวมอยู่ในเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำภำยใต้เกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำ  

 ด ำรงเงินกองทุนให้สอดคล้องกับระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ และระดับของควำมเบี่ยงเบนจำกควำมเส่ียงที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ซึ่งก ำหนดโดยคณะกรรมกำรธนำคำร 

 ค ำนึงถึงระดับเงินกองทุนภำยใต้ภำวะวิกฤต และต้องมีแผนรองรับกำรรักษำระดับเงินกองทุนภำยใต้ภำวะวิกฤต 
ไม่ให้ต่ ำไปกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 ด ำรงเงินกองทุนให้เพียงพอ กับควำมเส่ียงที่มีนัยส ำคัญตำมเกณฑ์กำรก ำกับดูแลโดยทำงกำร ที่กลุ่มธนำคำร
เกียรตินำคินเผชิญอยู่ 

 ค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในกำรด ำรงเงินกองทุน 
 
เพื่อให้กระบวนกำรในกำรประเมินเงินกองทุนมีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินได้มีกำร 
 พัฒนำระบบประเมินควำมเส่ียงที่มีนัยส ำคัญที่สำมำรถประเมินได้โดยใช้วิธีเชิงปริมำณ ได้แก่ ควำมเส่ียงด้ำน

เครดิต ควำมเส่ียงด้ำนตลำด ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวด้ำนเครดิต  และควำม
เส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร ทั้งภำยใต้ภำวะปกติ และภำวะวิกฤต 

 พัฒนำเกณฑ์ในกำรด ำรงเงินกองทุนที่เชื่อมโยงกับระดับควำมเส่ียงที่มีนัยส ำคัญแต่ละประเภทดังกล่ำวข้ำงต้น 
ในแต่ละประเภทธุรกิจของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน 

 มีแผนรองรับ เพื่อรักษำระดับเงินกองทุนภำยใต้ภำวะวิกฤตไม่ให้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 พัฒนำระบบประเมินผลงำนของธุรกิจแต่ละประเภทโดยค ำนึงถึงต้นทุนในกำรด ำรงเงินกองทุน และสำมำรถ

แสดงผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจำกธุรกิจแต่ละประเภท 
 พัฒนำกระบวนกำรประเมินควำมเส่ียงและควำมเพียงพอของเงินกองทุนโดยวิธีระดับเงินกองทุนทำง

เศรษฐศำสตร์  
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กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินมีนโยบำยในกำรท ำธุรกิจที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน โดยมุ่งเน้นธุรกิจเช่ำซื้อรถยนต์ 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  ธุรกิจบริหำรหนี้  เพื่อให้เกิดควำมช ำนำญและควำมสำมำรถแข่งขันในธุรกิจนั้นๆ และด้วยกลยุทธ์
ดังกล่ำว กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินจึงมีมำตรกำรควบคุมควำมเส่ียงหลัก ดังนี้  

 จัดให้มีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงในระดับสูงเพียงพอต่อผลกระทบจำกกำรกระจุกตัวของธุรกิจ และรองรับกำร
ผันผวนของรำยได้ในอนำคต ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 ธนำคำรด ำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงในอัตรำร้อย
ละ 15.40  ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ก ำหนดไว้ร้อยละ 8.50 โดยธนำคำรมีเงินกองทุนทั้งส้ิน
จ ำนวน 22,285 ล้ำนบำท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมแข็งแกร่งของเงินกองทุนในกำรรองรับควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ 
รวมถึงกำรขยำยตัวทำงธุรกิจในอนำคต 

 ลดควำมเส่ียงด้ำนตลำดและด้ำนสภำพคล่องให้น้อยที่สุด เหลือเฉพำะด้ำนเครดิตที่กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน
สำมำรถจัดกำรด้วยควำมเชี่ยวชำญ 

 ควบคุมกำรกระจำยธุรกิจหลักของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินในปัจจุบันให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมและหำธุรกิจ
หลักใหม่เพิ่มเติม  

ทั้งนี้  กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ อยู่ภำยใต้กำรดูแลของคณะกรรมกำรธนำคำรและคณะกรรมกำรบริหำร 
โดยในส่วนของกระบวนกำรก ำหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์ รวมถึงกำรติดตำมผลด ำเนินงำนของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน  
อยู่ภำยใต้กำรดูแลของฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์และธุรกิจ ซึ่งมีหน้ำที่น ำเสนอแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วย
ผู้บริหำรสำยงำนต่ำงๆ เพื่อร่วมพิจำรณำกล่ันกรองควำมเหมำะสมในประเด็นต่ำงๆ จำกนั้นจึงน ำแผนกลยุทธ์ที่ได้รับควำม
เห็นชอบแล้ว พร้อมทั้งกรอบงบประมำณที่จัดท ำโดยฝ่ำยวิเครำะห์กำรเงินและงบประมำณ เสนอต่อคณะกรรมกำรธนำคำร
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

ที่ผ่ำนมำ กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินได้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับแผนกำรด ำเนินงำนและ
งบประมำณ และกำรวัดผลในระดับต่ำงๆ โดยวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย เพื่อหำสำเหตุและแนว
ทำงกำรแก้ไข รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงใกล้ชิด 

 

2. ความเสี่ยงด้านเครดติ 
คือ ควำมเส่ียงที่คู่สัญญำหรือผู้กู้ยืมไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญำ ท ำให้ไม่สำมำรถช ำระหนี้ที่มี

ต่อกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินเมื่อครบก ำหนดได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตำมสัญญำที่จะช ำระหน้ีให้กับกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน 
หำกควำมเส่ียงด้ำนเครดิตเกิดขึ้นโดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองจะมีผลท ำให้กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินต้องกันส ำรองค่ำหนี้สงสัย
จะสูญมำกขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อก ำไรสุทธิและเงินกองทุนของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน 

 
ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการให้สนิเชือ่     
กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินก ำหนดเพดำนควำมเส่ียงด้ำนกำรกระจุกตัวของสินเชื่อ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจำกควำม

เสียหำยจำกหนี้ด้อยคุณภำพ และผลกระทบต่อควำมผันผวนของผลประกอบกำรของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน โดยแบ่งเป็น 3 
ลักษณะ ได้แก่ กำรกระจุกตัวระดับลูกหนี้รำยใหญ่ต่อรำย (Single Lending Limit) กำรกระจุกตัวของลูกหนี้รำยใหญ่ (Large 
Borrower Concentration) และกำรกระจุกตัวของลูกหนี้ในแต่ละภำคธุรกิจ (Sector Concentration) 
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2.2 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อและหลักประกนั 
กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินมีระดับหนี้ด้อยคุณภำพลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรลดหนี้ด้อย

คุณภำพและปรับเปล่ียนนโยบำยกำรให้สินเชื่อ พร้อมทั้งมีระบบกำรควบคุมและติดตำมคุณภำพหนี้อย่ำงใกล้ชิด  นอกจำกนี้ 
ยังมีนโยบำยกำรประเมินและทบทวนรำคำหลักประกันอย่ำงสม่ ำเสมอ  โดยรำคำประเมินจำกผู้ประเมินภำยในของกลุ่ม
ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ ผู้ประเมินภำยนอกที่ผ่ำนเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ จะถูก
กลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมกำรประเมินรำคำทรัพย์สินตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินท่ีก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรอย่ำงชัดเจน  

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน จะมุ่งเน้นให้สินเชื่อเฉพำะในธุรกิจที่กลุ่ม
ธนำคำรเกียรตินำคินมีควำมเชี่ยวชำญ  โดยใช้นโยบำยสินเชื่อ  หลักเกณฑ์สินเชื่อ  กำรก ำหนดเงื่อนไข และก ำหนดอ ำนำจ
อนุมัติสินเชื่อให้สอดคล้องกับประเภทสินเชื่อ วงเงิน และควำมเส่ียง และใช้เครื่องมือต่ำงๆ เช่น กำรจัดระดับควำมเส่ียงด้ำน
เครดิต  และกำรพิจำรณำสินเชื่อ  นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำ ระคืนเงินกู้ 
ควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร และควำมน่ำเชื่อถือของผู้ประกอบกำร รวมถึงให้ควำมส ำคัญกับกำรติดตำมดูแลสินเชื่อ
อย่ำงใกล้ชิด ท ำให้ทรำบถึงคุณภำพ และสำมำรถสนับสนุนกิจกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว 

กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนเครดิตที่เหมำะสม 
ครอบคลุมนโยบำยที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท ำ
หน้ำที่ก ำกับดูแล   และในปี 2554 ได้ท ำกำรพัฒนำแบบจ ำลองควำมเส่ียงส ำหรับกำรอนุมัติสินเชื่อส ำหรับลูกหนี้รำยย่อยและ
ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ  ซึ่งปัจจุบันได้ท ำกำรทดลองค ำนวณคู่ขนำนกับแบบจ ำลองที่ใช้เดิมเพื่อทดสอบกำรใช้งำนและควำม
แม่นย ำ 

ณ ส้ินปี 2554 ธนำคำรมีหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้เฉพำะส่วนของธนำคำรมีจ ำนวนทั้งสิ้น 4,735 ล้ำนบำท  หรือร้อยละ 
3.5 ของสนิเชื่อรวม โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

ประเภทของสินเชื่อ 
  

 31 ธันวำคม 2553  31 ธันวำคม 2554 
ล้ำนบำท ร้อยละของสินเชื่อ ล้ำนบำท ร้อยละของสินเชื่อ 

สินเชือ่รายย่อย              1,004  1.3            1,375  1.3 
สินเชื่อเชำ่ซื้อรถยนต ์                 783  1.1               989  1.0 
สินเชื่อบุคคล                   55  2.0                 60  2.0 
สินเชื่อ Micro SMEs                     2  0.2                 67  4.0 
สินเชื่อเคหะ                 164  10.0               258  17.0 

สินเชือ่ธุรกิจ              3,125  12.1            2,449  8.0 
สินเชื่อธรุกิจอสงัหำริมทรัพย ์              2,600  17.8            1,962  11.6 
สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอ ี                 525  4.7               486  3.6 

สินเชื่อบริหำรหน้ี                 840  43.2               912  57.0 

รวมเงินให้สินเชื่อ              4,968  4.6            4,735  3.5 

 
สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ มีควำมผันผวนทำงธุรกิจต่ ำและมีกำรเติบโตสูง  ขณะเดียวกันก็มีกำรแข่งขันสูงในเรื่องกำร

ให้บริกำรและอัตรำดอกเบี้ย แต่จัดเป็นธุรกิจที่มีกำรกระจำยควำมเส่ียงในตัวเอง ผลกระทบของควำมเส่ียงที่ส ำคัญจะเกิดจำก
กำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ กฎหมำย และภำวะอุตสำหกรรมรถยนต์ ซึ่งมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระหนี้
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ของลูกหนี้ รวมทั้งนโยบำยและกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินเอง  โดย ณ ส้ินปี 2554 หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิด
รำยได้ของสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์  มีจ ำนวนทั้งส้ิน 989 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 ของสินเชื่อเช่ำซื้อรำยย่อย  

สินเชื่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ กำรบริหำรควำมเส่ียงมุ่งเน้นที่กระบวนกำรคัดเลือกและกำรอนุมัติสินเชื่อกับโครงกำรที่
มีศักยภำพ และมีโอกำสที่จะประสบควำมส ำเร็จสูงในภำวะตลำดปัจจุบันและอนำคต   นอกจำกนี้ ยังค ำนึงถึงกำรกระจำย
ที่ตั้งของโครงกำร  และลักษณะของสินค้ำในโครงกำร   โดยกำรก ำหนดอัตรำผลตอบแทนจะเป็นไปตำมระดับควำมเส่ียงของ
สินเชื่ออย่ำงชัดเจน เพื่อลดผลกระทบทำงกำรเปล่ียนแปลงของภำวะตลำดอสังหำริมทรัพย์  คู่แข่ง  รวมทั้งผู้บริโภค  โดย ณ 
ส้ินปี 2554 สินเชื่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ 1,962 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.6 ของสินเชื่อธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์  ลดลง 638  ล้ำนบำท จำกสิ้นปี 2553  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ที่เกิดจำกสินเชื่อที่อนุมัติก่อน
ปี 2549 ก่อนที่จะมีกำรปรับนโยบำยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น และได้ทยอยแก้ไขปัญหำจนปริมำณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง 

กำรสอบทำนคุณภำพสินเชื่อ จะมุ่งเน้นกำรสอบทำนให้เหมำะสมกับขนำดของสินเชื่อแต่ละกลุ่ม  และมีกำรติดตำม
อย่ำงใกล้ชิดในสินเชื่อที่ต่ ำกว่ำมำตรฐำน  นอกจำกนี้ กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินมีกำรปรับปรุงนโยบำยกำรให้สินเชื่อธุรกิจ 
อสังหำริมทรัพย์ให้มีควำมเข้มงวดขึ้น ท ำให้คุณภำพของสินเชื่อใหม่ที่ปล่อยดีขึ้น และกำรกระจำยที่ตั้งของโครงกำรในพื้นที่ต่ำงๆ 
เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวะตลำด 

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ประกอบด้วย สินเชื่อธุรกิจอพำร์ทเม้นท์ สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน สินเชื่อธุรกิจขนส่ง และสินเชื่อ
ธุรกิจส่ิงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อหลักของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน   และมี
ศักยภำพที่จะช่วยใหก้ลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินมีผลประกอบกำรที่ดีและมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ณ ส้ินปี 2554 สินเชื่อธุรกิจ เอส
เอ็มอ ีมียอดหนี้คงค้ำงรวม 13,640 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,505 ล้ำนบำท จำกส้ินปี 2553 โดยมีหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ 486 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 3.6 ของสินเชื่อเอสเอ็มอ ี

ธุรกิจบริหำรหนี้ เป็นธุรกิจที่มีควำมผันผวนด้ำนกระแสเงินสดรับ ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงและมูลค่ำ
สินทรัพย์หลักประกัน โดยควำมส ำเร็จขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถและประสิทธิภำพของขบวนกำรทำงด้ำนกำรปรับโครงสร้ำงที่
เหมำะสมกับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผู้กู้และหลักประกันของสินเชื่อ รวมถึงกระบวนกำรทำงกฎหมำยทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กร 

ทั้งนี้ ภำพรวมกำรให้สินเชื่อแก่ธุรกิจทุกประเภท  กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินตระหนักถึงควำมผันผวนของธุรกิจดังกล่ำว 
จึงให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรพิจำรณำสินเชื่อที่มีมำตรฐำน และมีมำตรกำรด ำรงเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูง  และกำรกัน
ส ำรองค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญให้อยู่ในระดับเดียวกับค่ำเฉล่ียอุตสำหกรรม  

จำกเหตุกำรณ์อุทกภัย ช่วงไตรมำส 4 ปี 2554 ได้ส่งผลกระทบต่อสินเชื่อของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน ในพื้นที่ที่ประสบ
อุทกภัยด้วย  ซึ่งประมำณร้อยละ 9.0 ของสินเชื่อทั้งหมดได้รับผลกระทบและได้รับมำตรกำรช่วยเหลือต่ำงๆ เช่น  กำรพักช ำระหนี้ 
3-6 เดือน ส ำหรับสินเชื่อรำยย่อย  กำรให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำเพื่อฟื้นฟูกิจกำรและกำรปรับกำรช ำระเงินใหม่ส ำหรับสินเชื่อธุรกิจ  เป็น
ต้น  ทั้งนี้ กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินประเมินว่ำจะมีลูกหนี้ที่ได้รับมำตรกำรช่วยเหลือบำงส่วน ประมำณร้อยละ 1.2  หรือ 1,600  
ล้ำนบำท ที่อำจจะกลำยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้  และหำกหนี้ดังกล่ำวกลำยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ทั้งหมด   กลุ่ม
ธนำคำรเกียรตินำคินจะต้องกันส ำรองค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มเติมประมำณ 460 ล้ำนบำท แต่อย่ำงไรก็ตำม  ณ ส้ินปี 2554 
กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินได้กันส ำรองค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมส ำหรับหนี้ดังกล่ำวเป็นจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50  ของ
ส ำรองที่อำจจะเกิดขึ้นหำกหนี้ดังกล่ำวกลำยเป็นหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ 
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ณ ส้ินปี 2554  กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินมีส ำรองค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้เท่ำกับร้อยละ 108.0 
เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 85.1 ณ ส้ินปี 2553 เพื่อให้เพียงพอส ำหรับรองรับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของภำวะเศรษฐกิจทีส่่งผล
กระทบต่อธุรกิจ และเหตุกำรณ์อุทกภัยที่ผ่ำนมำ 

 

3. ความเสี่ยงด้านตลาด 
คือ ควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรเคล่ือนไหวของอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปล่ียน และรำคำของตรำสำรทั้งในตลำดเงิน

และตลำดทุน ท่ีมีผลกระทบต่อรำยได้และเงินกองทุนของธนำคำร  
แนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนตลำด คือ กำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงของปัจจัยตลำด

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบำยควำมเส่ียงโดยรวมของธนำคำร โดยธนำคำรจัดให้มีนโยบำยและมีกำร
ก ำหนดตัวชี้วัด รวมถึงก ำหนดเพดำนควำมเส่ียงด้ำนตลำดที่เหมำะสมกับลักษณะและควำมซับซ้อนของธุรกรรมทำงกำรเงิน
ของธนำคำร ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ฝ่ำยบริหำรเงิน และสำยบริหำรควำมเส่ียง เป็นผู้มีหน้ำที่
หลักในกำรบริหำร ติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงด้ำนตลำดให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด  และมีกำรรำยงำนฐำนะควำม
เส่ียงด้ำนตลำดต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำทุกเดือน 

 
ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
เป็นปัจจัยเส่ียงหลักส ำหรับควำมเส่ียงด้ำนตลำด  โดยในปี 2554 ธนำคำรมีกำรพัฒนำและปรับปรุงเครื่องมือในกำร

ประเมินและวิเครำะห์ควำมเส่ียงดังกล่ำวที่สอดคล้องตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ได้แก่ Economic Value of 
Equity Model (EVE Model) เพื่อใช้ประเมินผลกระทบต่อมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของธนำคำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น   

ธนำคำรตระหนักเสมอถึงควำมส ำคัญของควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยไดด้อกเบีย้
สุทธิและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของธนำคำร ฝ่ำยจัดกำรจึงได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินเป็นผู้ก ำกับ
ดูแลผลกระทบดังกล่ำว โดยใช้หลักกำรปรับอำยุและระยะเวลำในกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยด้ำนหนี้สินให้สอดคล้องกับด้ำน
สินทรัพย์ เช่น กำรติดตำมและวัดผลกระทบของรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิจำกสถำนกำรณ์จ ำลองต่ำงๆ ให้อยู่ในช่วงที่ก ำหนด มีผล
ท ำใหธ้นำคำรมีควำมเส่ียงด้ำนตลำดในระดับค่อนขำ้งต่ ำ  

ทั้งนี้ ตำมโครงสร้ำงของสินทรัพย์และหนี้สินของธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554  หำกอัตรำดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น   
ร้อยละ 1.0 จะส่งผลใหธ้นำคำรมีรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงเพียง ร้อยละ 2.1 ของประมำณกำรรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปี
ข้ำงหน้ำ และส่งผลกระทบต่อมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของธนำคำรร้อยละ 4.1 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นของธนำคำร   

3.2 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย  
ธนำคำรมีกำรลดควำมผันผวนของกำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำยให้อยู่ในระดับต่ ำ โดยมีกำรก ำหนดนโยบำย

ต่ำงๆ  เช่น กำรประเมินและทบทวนรำคำทรัพย์สินอย่ำงสม่ ำเสมอ  กำรบันทึกบัญชีมูลค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยด้วยมูลค่ำที่ต่ ำ
กว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมและต้นทุนกำรได้มำซึ่งทรัพย์ และกำรบันทึกกำรด้อยค่ำตำมระยะเวลำกำรถือครองทรัพย์  โดย
ปัจจุบันมูลค่ำตำมบัญชีของทรัพย์สินรอกำรขำยอยู่ที่ระดับร้อยละ 53.3 เมื่อเทียบกับรำคำประเมิน    

นอกจำกนี้ รำคำตลำดของอสังหำริมทรัพย์มีผลกระทบต่อฐำนะและผลกำรด ำเนินงำน แม้ว่ำผลกำรขำยในอดีตมี
ระดับใกล้เคียงกับรำคำประเมิน แต่ธนำคำรยังคงนโยบำยในกำรบันทึกบัญชี โดยใช้กำรตั้งส ำรองค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำแบบ
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ขั้นบันไดตำมระยะเวลำที่ถือครองอย่ำงเข้มงวด โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 ทรัพย์สินรอกำรขำยตำมบัญชีมีมูลค่ำ 6,543 
ล้ำนบำท ในขณะท่ีรำคำประเมินอยู่ที่ระดับ 12,280 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 187.7 ของรำคำตำมบัญชี 

3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
ธนำคำรมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนอยู่ในระดับต่ ำ เนื่องจำกมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและมี

ผลกระทบโดยตรงจำกอัตรำแลกเปล่ียนอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญ   เช่น  เงินลงทุนในบัญชีเผ่ือขำย จะมีกำรรำยงำนมูลค่ำตำมรำคำ
ตลำดประจ ำวัน และมีกำรก ำหนดระดับตัดขำดทุนเพื่อจ ำกัดผลกระทบที่เกิดขึ้น  และเงินลงทุนในบัญชีเพื่อค้ำมีปริมำณ
ธุรกรรมต่ ำกว่ำระดับท่ีมีนัยส ำคัญ (Threshold) ตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดไว้  

3.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทนุ 
ธนำคำรมีกำรประเมินศักยภำพของบริษัทที่ออกตรำสำรหน้ี และมีนโยบำยซื้อขำยตรำสำรทุนเพื่อกำรลงทุนในระยะ

ปำนกลำงจนถึงระยะยำวเป็นหลัก ธนำคำรบริหำรควำมเส่ียงจำกรำคำตรำสำรทุน โดยกำรติดตำมและรำยงำนสถำนะควำม
เส่ียงด้ำนรำคำตรำสำรทุนตำมรำคำตลำดประจ ำวัน และมีกำรก ำหนดระดับตัดขำดทุนเพื่อจ ำกัดผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 
นอกจำกนี้ ธนำคำรได้มีกำรจัดท ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนตลำดของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน  เพื่อให้

เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับแบบรวมกลุ่มที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด  โดยนโยบำยดังกล่ำวครอบคลุมถึง กำรวัด
และประเมิน กำรติดตำม กำรรำยงำนและกำรควบคุมควำมเส่ียงด้ำนตลำดของแต่ละบริษัทภำยใต้กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคนิที่
สอดคล้อง และอยู่ภำยใต้นโยบำยและกลยุทธ์โดยรวมของกลุ่มธนำคำร  โดยก ำหนดให้บริษัทภำยใต้กลุ่มธนำคำรต้องน ำเสนอ
รำยงำนฐำนะควำมเส่ียงด้ำนตลำดต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของธนำคำรในฐำนะบริษัทแม่  เป็นประจ ำสม่ ำเสมอ 
เพื่อสำมำรถติดตำมแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้ก่อนท่ีจะเกิดควำมเสียหำยร้ำยแรงขึ้น 

 

4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
คือ ควำมเส่ียงที่ธนำคำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมตำมภำระผูกพันในกำรช ำระเงินได้เมื่อครบก ำหนด เนื่องจำกไม่

สำมำรถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สำมำรถจัดหำเงินได้อย่ำงเพียงพอตำมควำมต้องกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด
และมีต้นทุนท่ีเหมำะสม ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อธนำคำรได้  

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของธนำคำร คือ ธนำคำรกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องในระดับที่
เหมำะสมและเพียงพอท่ีจะใช้จ่ำยหรือช ำระภำระผูกพันทั้งในปัจจุบันและอนำคต ในขณะเดียวกันยังสำมำรถน ำเงินทุนไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสมในภำวะที่ตลำดเอื้ออ ำนวยด้วย 

ธนำคำรตระหนักดีว่ำ ธนำคำรจัดเป็นธนำคำรขนำดเล็ก และมีลักษณะของเงินให้สินเชื่อที่มีกำรกระจุกตัวเป็น
อุตสำหกรรม รวมทั้งกระแสเงินสดรับจำกเงินให้สินเชื่อภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และธุรกิจเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง มีควำม
ผันผวนค่อนข้ำงสูงและคำดกำรณ์ได้ยำก ขณะท่ีด้ำนกระแสเงินสดจ่ำยจำกกำรถอนคืนเงินฝำก ธนำคำรอำจได้รับผลกระทบ
จำกกำรเปล่ียนแปลงข้อกฎหมำยในอนำคตเรื่องกำรคุ้มครองเงินฝำก ดังนั้น ธนำคำรได้มีกำรด ำเนินนโยบำยในกำรบริหำร
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องอย่ำงระมัดระวัง และท ำกำรประเมินสถำนกำรณ์ รวมถึงมีกำรด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบดงักล่ำว
อย่ำงต่อเนื่อง 

อนึ่ง  กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของธนำคำรอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์
และหน้ีสิน ซึ่งมีหน้ำที่ด ำเนินนโยบำยเน้นกำรรักษำและบริหำรสภำพคล่องของธนำคำรอย่ำงเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อควบคุม
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของธนำคำรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม โดยมีนโยบำยหลักในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้  
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 กำรรักษำสภำพคล่องให้อยู่ในระดับสูงอย่ำงต่อเนื่อง 
 กำรควบคุมส่วนต่ำงของอำยุหนี้สินและทรัพย์สินให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 กำรกระจำยตัวของประเภทหน้ีสิน 
 กำรขยำยฐำนเงินฝำก โดยค ำนึงถึงกำรกระจุกตัวของลูกค้ำเงินฝำกและระยะเวลำครบก ำหนด 
 มำตรกำรด ำรงสภำพคล่องส ำรองไว้กรณีฉุกเฉิน 
นอกจำกนี้ ธนำคำรยังมีกำรทดสอบภำวะวิกฤตดำ้นสภำพคล่องในหลำยสถำนกำรณ์จ ำลองเป็นประจ ำ สม่ ำเสมอ

และมีกำรจัดท ำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้ำนสภำพคล่อง (Contingency Funding Plan) โดยก ำหนดบทบำท หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของผู้บริหำรและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนมกีำรซักซ้อมกำรด ำเนินกำรตำมแผนดงักล่ำวเป็นประจ ำทุกปี 

 
ในส่วนของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินนั้น ธนำคำรในฐำนะบริษัทแม่ได้จัดให้มีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำน

สภำพคล่องของกลุ่มธนำคำร  เพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับแบบรวมกลุ่มที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด  ซึ่ง
นโยบำยดังกล่ำวครอบคลุมถึง กำรวัดและประเมิน กำรติดตำม กำรรำยงำนและกำรควบคุมควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของ
แต่ละบริษัทภำยใต้กลุ่มธนำคำรที่สอดคล้องและอยู่ภำยใต้นโยบำยและกลยุทธ์โดยรวมของกลุ่ม โดยก ำหนดให้บริษัทในกลุ่ม
ธนำคำรต้องน ำเสนอรำยงำนฐำนะควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของธนำคำรเป็นประจ ำ
สม่ ำเสมอ เพื่อสำมำรถติดตำมแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้ก่อนท่ีจะเกิดควำมเสียหำยร้ำยแรงขึ้น 

 

5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิาร 
คือ ควำมเส่ียงอันเนื่องมำจำกควำมผิดพลำด หรือ ควำมไม่เพียงพอของกระบวนกำรท ำงำน พนักงำน ระบบงำน 

หรือระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนเหตุกำรณ์ หรือปัจจัยภำยนอก ซึ่งท ำให้ได้รับควำมเสียหำยต่อรำยได้ หรือ
เงินกองทุนของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  

แนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร จะผ่ำนกระบวนกำรระบุ ประเมิน และ ติดตำมควำมเส่ียงอย่ำงเป็น
ระบบ โดยให้หน่วยงำนต่ำงๆ ของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน รำยงำนควำมเส่ียงที่ส ำคัญของตนเอง รวมถึง กำรควบคุม และ
ดัชนีชี้วัดควำมเส่ียง (Key Risk Indicator) รวมถึงจัดท ำมำตรกำรกำรควบคุมเพื่อลดควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็น
ประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินยังได้ก ำหนดให้หน่วยงำนต่ำงๆ ด ำเนินกำรจัดเก็บและรำยงำน
ข้อมูลควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น (Loss Data) รวมทั้งข้อมูลควำมเสียหำยที่ป้องกันได้ (Near Miss) อย่ำงเป็นระบบ โดยสร้ำงเป็น
ระบบฐำนข้อมูลควำมเส่ียง (Risk Event Database) เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กรและรองรับกำรพัฒนำ
แบบจ ำลองเพื่อวัดระดับควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรในอนำคต  

กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินยังให้ควำมส ำคัญกับกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวมี
ควำมเส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีกระบวนกำรควบคุมอย่ำงเหมำะสม โดยก ำหนดให้หน่วยงำนต่ำงๆ มีกำรประเมิน
ควำมเส่ียง และประสิทธิภำพกำรควบคุมควำมเส่ียงส ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ต่ำงๆ ท่ีน ำมำใช้ให้ครบถ้วน  ก่อนที่จะเริ่มให้บริกำร
แก่ลูกค้ำ นอกจำกนี้ ยังมีกระบวนท่ีรองรับกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรที่มีนัยส ำคัญ โดยเมื่อเกิดควำม
เสียหำย กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินได้มีแผนติดตำม และจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเริ่มจำกหน่วยงำนเจ้ำของ
ควำมเสียหำย จะร่วมกับสำยบริหำรควำมเส่ียง สำยตรวจสอบภำยใน และสำยก ำกับตำมกฎเกณฑ์ เพื่อวิเครำะห์ถึงสำเหตุ
ของเหตุกำรณ์  โดยหน่วยงำนเจ้ำของควำมเสียหำยจะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรควบคุมและติดตำมเหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำม
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เสียหำย และจัดท ำแผนพัฒนำกำรควบคุมเพื่อลดควำมเสียหำยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม  โดย
ให้ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำของผลที่จะได้รับเปรียบเทียบกับต้นทุนในกำรด ำเนินกำร 

โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินเอื้ออ ำนวยต่อกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกเหนือจำกคณะกรรมกำรธนำคำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และสำยตรวจสอบภำยในแล้ว  
ยังมี เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร (Risk Coordinator: Risk-co) ท ำหน้ำที่ประสำนงำนกับสำย
บริหำรควำมเส่ียง และมีบทบำทร่วมกันในกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง ได้แก่ กำรระบุควำมเส่ียง กำรวัดควำมเส่ียง กำร
ติดตำม กำรรำยงำน และกำรควบคุมควำมเส่ียง และประสำนงำนภำยในหน่วยงำนของตนเอง เพื่อส่ือสำร อธิบำย หรืออบรม
พนักงำนในหน่วยงำนให้ทรำบถึงนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร และรำยงำนให้สำยบริหำรควำม
เส่ียงรับทรำบ หำกในสำย/ฝ่ำยของตน มีเหตุกำรณ์หรือโอกำสที่จะเกิดควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรท่ีมีนัยส ำคัญ 

 
จำกสถำนกำรณ์ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ และควำมไม่สงบทำงกำรเมือง กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินได้ก ำหนดให้

หน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีธุรกรรมงำนที่ส ำคัญ (Critical Activities) ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
(Business Continuity Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินจะยังให้บริกำรส ำหรับ
ธุรกรรมงำนท่ีส ำคัญได้อย่ำงต่อเนื่อง   

ในปี 2554 กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินได้ยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร โดยได้เริ่มพัฒนำ
โครงกำรต่ำงๆ ได้แก่ 

 โครงกำรยกระดับกำรค ำนวณเงินกองทุนส ำหรับควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร โดยวิธี Standardized Approach 
(SA-OR Project) โดยกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินจะได้ประโยชน์จำกกำรยกระดับครั้งนี้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และสะท้อนภำพควำมเส่ียงใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงยิ่งขึ้น 

 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk Management System 
Enhancement Project) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในควบคุม และตอบสนองต่อควำมเส่ียงและเหตุกำรณ์ควำม
เสียหำยได้เหมำะสมและทันเวลำ พร้อมทั้งยกระดับกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรควำมเส่ียงให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล  

กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินได้เข้ำร่วมโครงกำรจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลร่วมควำมเสียหำยด้ำนปฏิบัติกำร 
(Operational Loss Data Pooling) ที่จัดโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินจะได้ประโยชน์จำกกำร
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรเปรียบเทียบข้อมูลควำมเสียหำยด้ำนปฏิบัติกำรกับมำตรฐำนธนำคำรอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรจัดกำร และข้อมูลในกำรพัฒนำแบบจ ำลองส ำหรับกำรด ำรงเงินกองทุนส ำหรับควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร โดยวิธี 
Advanced Measurement Approach (AMA) 
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33..    ลักษณะการประกอบธุรกิจลักษณะการประกอบธุรกิจ  

3.1 ประวัติความเป็นมา 
 ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) (“ธนำคำร”) ได้เริ่มด ำเนินธุรกิจธนำคำรพำณิชย์เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2548 
หลังจำกประสบควำมส ำเร็จในกำรยกระดับจำกบริษัทเงินทุนเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) (“บง.เกียรตินำคิน”) เป็นธนำคำร
พำณิชย์เต็มรูปแบบ (Commercial Bank) โดยมีประวัติควำมเป็นมำดังนี้ 
 ในปี 2514 นำยเกียรติ และนำงจรรย์สมร วัธนเวคิน ได้จัดตั้ง “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินำคิน จ ำกัด” ด้วยทุน
จดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยเป็นบริษัทสมำชิกหมำยเลข 19 ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในปี 2525 และเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี  2531 ก่อนที่จะจด
ทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนในปี 2536  ซึ่งต่อมำในปี 2542 ได้แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจำกกัน 
 บง.เกียรตินำคิน ผ่ำนประสบกำรณ์ทั้งช่วงแห่งควำมรุ่งโรจน์ของธุรกิจกำรเงิน ไปจนถึงเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจครั้ง
ส ำคัญของประเทศหลำยต่อหลำยครั้ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจกำรเงินและสถำบัน
กำรเงิน 57 แห่ง ถูกระงับกิจกำรชั่วครำว รวมถึง บง.เกียรตินำคิน  อย่ำงไรก็ดี ด้วยกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงระมัดระวังและ
รอบคอบ ควบคู่กับกำรสนับสนุนจำกพันธมิตรที่เข้มแข็ง อำทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ ผู้บริหำร และพนักงำน ที่ทุ่มเทท ำงำนอย่ำงเต็มที่ 
ท ำให ้บง.เกียรตินำคิน เป็น 1 ใน 2 สถำบันกำรเงินท่ีได้รับอนุมัติจำกกระทรวงกำรคลังให้กลับมำด ำเนินกิจกำรได้อีกครั้งในปี 
2541 และสำมำรถรอดพ้นจำกวิกฤตที่เกิดขึ้น และเติบโตขึ้นเป็นล ำดับ จนกระทั่งได้รับอนุญำตให้ยกระดับเป็นธนำคำร
พำณิชย์เต็มรูปแบบ 
 ปัจจุบันกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน มีธนำคำรเกียรตินำคินเป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์  
และมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินำคิน จ ำกัด  (“บล.เกียรตินำคิน”)  ให้บริกำรธุรกิจหลักทรัพย์  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนเกียรตินำคิน จ ำกัด (“บลจ.เกียรตินำคิน”) ให้บริกำรธุรกิจจัดกำรกองทุน  และบริษัท ส ำนักกฎหมำย
เอรำวัณ จ ำกัด ให้บริกำรด้ำนกฎหมำยแก่บริษัทในกลุ่มธนำคำร  นอกจำกนี้ ธนำคำรยังถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหำระบบสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 8 กอง โดยมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้น ดังนี ้
 

บริษั  ลัก รั   
เก  รตินาคิน 

(99.99%)

บริษั  ลัก รั   จั การ
กอ  ุนเก  รตินาคิน 

(60.00%)

บริษั   านัก
ก  มา เอราวัณ 

(99.93%)

ธนาคารเก  รตินาคิน

กองทุนรวมเอเชียรีคอ เวอร่ี 1 (99.95%)

กองทุนรวมเอเชียรีคอ เวอร่ี 2 (99.59%)

กองทุนรวมเอเชียรีคอ เวอร่ี 3 (99.97%)

กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง (98.91%)

กองทุนรวมเอเชียรีคอ เวอร่ี พร็อพเพอร์ตี้ 1 (99.50%)

กองทุนรวมเอเชียรีคอ เวอร่ี พร็อพเพอร์ตี้ 3 (98.77%)

กองทุนรวมบำงกอก แคปป ตอล (95.72%)

กองทุนรวมแกมม่ำ แคปป ตอล (94.03%)

ธุรกิจ
 า การเ ิน

ธุรกิจ
 นับ นุน
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บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่ม Solo Consolidation และ Full Consolidation ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับแบบรวมกลุ่มของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย แบ่งได้ดังนี้ 

1) บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่ม Solo Consolidation 
- ไม่มี- 

2) บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่ม Full Consolidation  
2.1) บล.เกียรตินำคิน (KKS) ด ำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วย  บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และค้ำ

หลักทรัพย์ที่มิใช่ตรำสำรหน้ี บริกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และงำนวิเครำะห์หลักทรัพย์  มีทุน
จดทะเบียน 650 ล้ำนบำท  

2.2) บลจ.เกียรตินำคิน  (KK-Fund) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุน
ส่วนบุคคล และกิจกำรอื่นตำมที่ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย 
กองทุนรวม กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ และกองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันมีสินทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำร
รวมมำกกว่ำ 20,000 ล้ำนบำท มีทุนจดทะเบียน 300 ล้ำนบำท  

2.3) บริษัทส ำนักกฎหมำยเอรำวัณ จ ำกัด ประกอบธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนกฎหมำยแก่บริษัทในกลุ่มธนำคำร 
รวมถึง กองทุนรวมต่ำงๆ ที่ธนำคำรถือหน่วยลงทุนอยู่  ในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรสิทธิเรียกร้อง ตลอดจนกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรติดตำม เรียกร้อง บังคับช ำระหนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย รวมถึง  
กำรให้บริกำรปรกึษำในด้ำนเอกสำรสัญญำและข้อกฎหมำยต่ำงๆ  มีทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท  

 

3.2 การเปล ่ นแปล และ ัฒนาการ  ่  าคัญ  
 ในปี 2554 ที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยประสบกับสถำนกำรณ์น้ ำท่วมเป็นวงกว้ำง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพนักงำนและ
ลูกค้ำของธนำคำร ซึ่งธนำคำรก็ได้มีมำตรกำรรองรับและช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง และพนักงำนก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือ
เพื่อนพนักงำนและลูกค้ำที่ประสบภัย รวมถึงร่วมสนับสนุนระบบธนำคำรให้ยังเป ดท ำกำรได้ตลอด อย่ำงไรก็ตำม ท่ำมกลำง
วิกฤตและอุปสรรคที่ธนำคำรต้องประสบ ธนำคำรยังคงมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เห็นได้จำกกำรเปล่ียนแปลงส ำคัญหลำย
ประกำรท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ซึ่งจะสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของธนำคำรยิ่งขึ้นไปในอนำคต ได้แก่ 

1. กำรปรับโครงสร้ำงกำรจัดกำรและต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง เพือ่รองรับกำรขยำยตัวของธุรกจิ โดยได้มีกำรตั้ง
คณะกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และก ำกับกจิกำร และคณะกรรมกำรสินเชือ่รำยใหญ่และทรัพย์รอขำยขึ้น  
ส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ได้มีกำรเปล่ียนแปลงดังนี้  
 1) นำยสุพล     วัธนเวคิน  เป็นประธำนกรรมกำร  
 2) นำยธวชัไชย  สุทธิกิจพิศำล  เป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่     
 3) นำงสำวฐิตินันท์  วัธนเวคิน  เป็นกรรมกำรธนำคำร  

2. กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรใหม่ให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์และธุรกิจระยะต่อไปของธนำคำร โดยกำรรวมสำย
สินเชื่อรำยย่อย สำยผลิตภัณฑ์ธนำคำร ธุรกิจเงินฝำกสำขำ และฝ่ำยกิจกำรสำขำ เข้ำด้วยกัน เพื่อท ำให้เกิดควำมเป็นหนึ่ง
เดียวในกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินกลยุทธ์ธนำคำรรำยย่อย และมีตั้งสำยธนบดีธนกิจ (Wealth Management) เพื่อ
ให้บริกำรตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำบุคคลสินทรัพย์สูง  (High Net Worth Individual) ซึ่งจะสร้ำงรำยได้
ค่ำธรรมเนียมใหม้ำกขึ้น  นอกจำกนี้ ยังได้เพิ่มสำยงำนใหม่ คือ สำยกลยุทธ์และพัฒนำองค์กร เพื่อท ำหน้ำที่วำงแผนกลยุทธ์ 
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วิเครำะห์เศรษฐกิจ  พัฒนำระบบงำน และควบคุมคุณภำพกำรบริกำร  ซึ่งกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำง
มำก เพื่อรองรับกำรแข่งขันในอนำคต 

3. เพื่อส่งเสริมศกัยภำพกำรให้บริกำรธุรกิจธนบดีธนกิจดังกล่ำวขำ้งต้นให้แขง็แกร่งยิ่งขึ้น ธนำคำรได้ซื้อหุ้นบริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนนครหลวงไทย จ ำกัด จำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร เมื่อวันท่ี 12 กรกฎำคม 2554 ใน
สัดส่วนร้อยละ 60 และได้ด ำเนนิกำรเปล่ียนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนเกยีรตินำคิน จ ำกัด เพื่อจะน ำไปสู่กำร
ประสำนควำมเชี่ยวชำญและกำรพัฒนำผลิตภัณฑแ์ละบริกำรทีต่อบสนองควำมต้องกำรกลุ่มลูกคำ้บุคคลสินทรัพย์สูงตำมกล
ยุทธ์ของธนำคำร 

4. ธนำคำรได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงวำ่ด้วยกำรร่วมกิจกำรกับบรษิัท ทุนภัทร จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันท่ี 9 
ธันวำคม 2554 ด้วยกำรแลกเปล่ียนหุ้น ซึ่งคำดว่ำกระบวนกำรจะเสร็จสิ้นภำยในไตรมำส 3 ปี 2555 ซึง่หำกผู้ถือหุ้นภัทรตอบ
รับเต็มจ ำนวนจะท ำให้ธนำคำรเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ทุนภัทร จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งกำรร่วมกจิกำรในครั้งนี้นอกจำก
จะช่วยเพิม่ขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรแข่งขันในธุรกจิธนบดีธนกิจ ธุรกิจหลักทรัพย์ และวำนิชธนกิจให้กับกลุ่มธนำคำร
เกียรตินำคินได้อยำ่งรวดเร็วและเป็นรูปธรรมแล้ว ยังเป็นกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพ รวมถงึเพิ่มโอกำสในกำรขยำยขอบเขตกำร
ท ำธุรกิจไปยงัแขนงใหม่ไดใ้นอนำคต 

5. กำรจดัท ำแผนแม่บทในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระยะ 5 ปี (IT Master Plan) ขึ้น เพื่อสร้ำงรำกฐำน
ที่แข็งแกรง่ในกำรพัฒนำธุรกิจ กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำร และกำรพัฒนำระบบบริหำรควำมเส่ียง ตำมที่ปรำกฏในกลยุทธ์
ระยะยำวของธนำคำร  ทั้งนี ้คณะกรรมกำรธนำคำรได้อนุมัตงิบลงทุนมูลค่ำรวมกว่ำ 2,000 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรพัฒนำระยะ 
5 ปี ซึ่งจะท ำใหม้ำตรฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินพฒันำไปสู่ระดับสำกล  

 

3.3 การประกอบธุรกิจ 

3.3.1 โคร  ร้า กลุ่มธนาคาร 

กลุ่มธนาคาร
เก  รตินาคิน

สินเชื่อรำยย่อย สินเชื่อธุรกิจ ธนบดีธนกิจ บริหำรสินทรัพย์ 

สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์

สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อเคหะ

สินเชื่อ 
Micro-SMEs

บริกำรเงินฝำก

   สินเชื่อธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์

สินเชื่อธุรกิจ
อพำร์ทเม้นท์

สินเชื่อธุรกิจ
ขนส่ง

สินเชื่อธุรกิจ
 ลอร์แพลน

สินเชื่อธุรกิจ
สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ธุรกิจบริหำร
กำรเงินส่วนบุคคล

ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจจัดกำรกองทุน
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3.3.2 ขอบเขตการประกอบธุรกิจขอ กลุ่ม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ประกอบดว้ย 

3.3.2.1  ินเชื่อรา  ่อ  (Retail Banking) ด ำเนินกำรโดยธนำคำร ให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ ทั้งรถ
ใหม่และรถใช้แล้ว สินเชื่อบุคคล  สินเชื่อเคหะ  สินเชื่อ Micro-SMEs  บริกำรเงินฝำกรำยย่อย สินเชื่อรถยนต์เพื่อเงิน
สด  บริกำรประกันชีวิต และประกันภัย ให้กับลูกค้ำรำยย่อยของธนำคำร  

3.3.2.2   ินเชื่อธุรกิจ (Corporate Lending) ด ำเนินกำรโดยธนำคำร เป็นบริกำรสินเชื่อเพื่อ
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรพำณิชย์ให้แก่ลูกค้ำบริษัท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือลูกค้ำบุคคลที่มีกำรประกอบธุรกิจตำม
ประเภทท่ีธนำคำรก ำหนด รวมถึงให้บริกำรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรออกหนังสือค้ ำประกัน อำวัล เป็นต้น  

สินเชื่อธุรกิจ ประกอบด้วย สินเชือ่ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และสินเชื่อธุรกิจ SMEs ซึ่งธนำคำรให้บรกิำรกับ 4 
กลุ่มอุตสำหกรรม ไดแ้ก่ สินเชือ่ธุรกิจอพำร์ทเม้นท์ สินเชือ่ธุรกจิขนส่ง สินเชื่อธุรกิจ ลอร์แพลน และสินเชื่อธุรกิจ
ส่ิงพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์

3.3.2.3 ธนบ  ธนกิจ (Wealth Management) เป็นกำรประสำนงำนร่วมกันระหว่ำง 3 KK ได้แก ่ 
ธนำคำร (KK)  บล.เกียรตินำคิน (KKS) และบลจ.เกียรตินำคิน (KK-Fund) เพื่อให้บริกำรทำงกำรเงินและกำรลงทุน
แก่ลูกค้ำ โดยแบ่งธุรกจิออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี ้

 ธุรกิจบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล (Private Banking) ด ำเนินกำรโดยธนำคำร ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรทำงกำรเงิน กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทุน รวมถึงกำรเป็นตัวแทนขำยและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรแก่กลุ่มลูกค้ำบุคคลสินทรัพย์สูง (High Net Worth Individual)  

 ธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities) ด ำเนินกำรโดยบล.เกียรตินำคิน ให้บริกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
แก่ลูกค้ำรำยย่อยและลูกค้ำสถำบัน  โดยให้บริกำรระบบซื้อขำยผ่ำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดและผ่ำน
เครือข่ำยทำงอินเทอร์เน็ต (Internet Trading Account) ทั้งประเภทบัญชีเงินสดและบัญชีมำร์จิ้น 
(ระบบ Credit Balance) นอกจำกนี้ยังให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยตรำสำรอนุพันธ์ผ่ำนตลำดอนุพันธ์ 
(TFEX) 

 ธุรกิจจัดกำรกองทุน (Fund Management) ด ำเนินกำรโดยบลจ.เกียรตินำคิน ประกอบธุรกิจจัดกำร
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม ภำยใต้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรจัดกำร
กองทุนรวม และใบอนุญำตประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงกำรคลัง 

3.3.2.4 บริ าร ิน รั    (Special Asset Management) ด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีของลูกหนี้ท่ี
ประมูลมำจำกองค์กำรเพื่อกำรปฏิรูประบบสถำบันกำรเงิน (ปรส.) และกรมบังคับคดี รวมทั้งใหบ้ริกำรทรัพย์สินรอ
กำรขำย ทั้งส ำหรับผู้ที่ต้องกำรท่ีพักอำศยั หรือเพื่อกำรลงทุน  

  
กลุ่มธุรกิจดังกล่ำวข้ำงต้น มีกลุ่ม าน นับ นุน ประกอบด้วย สำยเครือข่ำยกำรขำยและบริกำร สำย

เทคโนโลยีสำรสนเทศ สำยปฏิบัติกำร สำยกลยุทธ์และพัฒนำองค์กร สำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำยกำรเงินและ
งบประมำณ สำยก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ สำยตรวจสอบภำยใน สำยบริหำรควำมเส่ียง ส ำนักส่ือสำรองค์กร 
และส ำนักกรรมกำร ท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำรควบคุมและก ำกับดูแลกิจกำร  และมีบริษัท 
ส ำนักกฎหมำยเอรำวัณ จ ำกัด ให้บริกำร ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำทำงด้ำนวิชำชีพกฎหมำยกับบริษัทในกลุ่มธนำคำร
เท่ำนั้น  
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3.4 โคร  ร้า รา ไ ้ธนาคารและบริษั  ่อ   
 โครงสร้ำงรำยได้ของธนำคำรและบริษัทย่อยตำมงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม มีดังนี ้

 
 บการเ ินรวม 

( น่ว  : ล้านบา ) 2552 ร้อ ละ 2553 ร้อ ละ 2554 ร้อ ละ 

รา ไ ้ อกเบ ้  8,360 122.9 8,767 96.6 11,296 118.5 

เ ินใ ้ ินเช่ือ 2,112 31.0 2,331 25.7 2,876 30.2 

รา การระ ว่า ธนาคารและตลา เ ิน 170 2.5 92 1.0 717 7.5 

เช่าซื้อและ ัญญาเช่าการเ ิน 4,517 66.4 5,204 57.3 6,565 68.9 

เ ินล  ุน 367 5.4 471 5.2 398 4.2 

เ ินล  ุนใน ิ ธิเร  กร้อ  1,195 17.6 670 7.4 740 7.8 

ค่าใช้จ่า  อกเบ ้  3,309 48.6 2,942 32.4 4,821 50.6 

เ ินรับฝาก 2,234 32.8 1,742 19.2 2,084 21.9 

รา การระ ว่า ธนาคารและตลา เ ิน 100 1.5 64 0.7 167 1.8 

ตรา าร น ้  ่ออกและเ ินกู้ ืม 705 10.4 830 9.2 2,276 23.9 

ค่าธรรมเน  มในการกู้ ืมเ ิน 0 0.0 14 0.2 7 0.1 

เ ินน า ่  ถาบันคุ้มครอ เ ินฝาก 270 4.0 291 3.2 287 3.0 

      รา ไ ้ อกเบ ้  ุ ธิ 5,051 74.2 5,826 64.2 6,476 68.0 

รา ไ ้ค่าธรรมเน  มและบริการ 959 14.1 1,256 13.8 1,573 16.5 

ธุรกิจธนาคาร าณิช   611 9.0 784 8.6 1,071 11.2 

ธุรกิจ ลัก รั    327 4.8 421 4.6 420 4.4 

ธุรกิจจั การกอ  ุน - 0.0 - 0.0 30 0.3 

อื่นๆ 21 0.3 51 0.6 52 0.5 

ค่าใช้จ่า ค่าธรรมเน  มและบริการ 104 1.5 104 1.1 154 1.6 

รา ไ ้ค่าธรรมเน  มและบริการ ุ ธิ 855 12.6 1,152 12.7 1,419 14.9 
ก าไร (ขา  ุน)  ุ ธิจากธุรกรรมเ ื่อค้าและ
ปริวรรตเ ินตราต่า ประเ ศ 62 0.9 109 1.2 -12 -0.1 

ก าไร ุ ธิจากเ ินล  ุน -4 -0.1 258 2.8 180 1.9 

ก าไรจากการขา  รั    ินรอการขา  692 10.2 1,483 16.3 1,245 13.1 

รา ไ ้จากเ ินปันผล 16 0.2 65 0.7 55 0.6 

รา ไ ้จากการ  าเนิน านอ่ืนๆ 134 2.0 182 2.0 167 1.8 

รวมรา ไ ้จากการ  าเนิน าน 6,805 100.0 9,075 100.0 9,530 100.0 
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3.5 กล ุ ธ ขอ อ ค กร 
 ในปี 2554 ธนำคำรได้ปรับวิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) และค่ำนิยม (Value) ให้มีควำมชัดเจน และ
สอดคล้องกับกำรพัฒนำองค์กรตำมกลยุทธ์ระยะยำวที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร ดังนี ้
 วิสัยทัศน ์:  ธนำคำรเพื่อควำมส ำเรจ็ของลูกคำ้ และประโยชน์ท่ียั่งยืนต่อสังคม 
 พันธกิจ : 1. ให้บริกำรอยำ่งเชีย่วชำญและครบครัน พร้อมส่งเสริมศกัยภำพของลูกคำ้เพื่อควำมส ำเร็จที่ยัง่ยนื 
  2. ด ำเนินกำรดว้ยหลักบรรษัทภิบำล โดยค ำนงึถึงผลที่ผู้ถือหุ้น พนักงำน และสังคมจะได้รับ 
 ค่ำนิยม :               ใส่ใจ (Passionate)               ไว้ใจได ้(Accountable) 
  - มีควำมเชีย่วชำญ (Expertise)  -  สร้ำงควำมเชื่อถือ (Trustworthiness) 
  - มุ่งมั่นควำมส ำเร็จ (Result Orientation) - มีใจเป็นเจ้ำของธุรกจิ (Entrepreneurship) 
  -  ฝักใฝ่พัฒนำ (Self Motivation)  -  ยึดมั่นคุณธรรม (Integrity) 
    -  มีควำมรับผิดชอบ (Accountability) 
 กลยุทธ์ระยะยำวของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน ประกอบดว้ย Strategic Theme ที่มุ่งเน้น 5 ด้ำน คอื  

1. ธนำคำรทีมุ่่งเน้นลูกค้ำรำยย่อย (Specialized Retail Bank) 
2. ธนำคำรทีเ่ชีย่วชำญในธุรกิจเฉพำะดำ้น (Niche Bank) 
3. พันธมิตรทำงธุรกิจ (Business Alliance) 
4. กระบวนกำรท ำงำนเป็นเลิศ (Operational Excellence) 
5. บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence) 

 
 กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน ได้น ำเครื่องมือ Balanced Scorecard มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ มีกำรจัดท ำ
แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ในระดับองค์กร และระดับสำยงำน เพื่อสร้ำงควำมสอดคล้อง (Alignment) และสมดุล
(Balance) ของเป้ำหมำยในทุกระดับ อันจะน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ โดยสำมำรถสรุปสำระส ำคัญของแผนที่กล
ยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy Map) ได้ดังนี้ 
 มุมมองด้ำนสมรรถภำพขององค์กร (Organizational Capacity Perspective) 
 กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินมุ่งเน้นกำรสร้ำงภำวะผู้น ำของหัวหน้ำงำน กำรผลักดันค่ำนิยมของค์กรร่วมกัน สร้ำง
วัฒนธรรมกำรท ำงำนของกลุ่มงำนสนับสนุนในเชิงรุก (Business Enabler) สร้ำงควำมเชี่ยวชำญธุรกิจของพนักงำน เป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ และผูกรวมฐำนข้อมูลของธุรกิจบูรณำกำรเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งหมดนี้เพื่อสร้ำงรำกฐำนที่มั่นคงในกำรพัฒนำ
ธุรกิจต่อไปในระยะยำว 
 มุมมองด้ำนกระบวนกำรท ำงำนภำยใน (Internal Business Process Perspective) 
 มุ่งเน้นกำรประสำนธุรกิจร่วมกับพันธมิตร กำรบริหำรควำมเส่ียงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) กำร
น ำระบบวงจรบริหำรคุณภำพ (Total Quality Management) มำใช้ในกำรท ำงำน และสร้ำงกระบวนกำรท ำงำนอัตโนมัติตั้งแต่
จุดสัมผัสกับลูกค้ำจนจบกระบวนกำรภำยใน (End-to-end) เพื่อควบคุมข้อผิดพลำดและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด รวมถึงกำร
พัฒนำงำนวิเครำะห์วิจัย และงำนพัฒนำผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงแท้จริง 
 มุมมองด้ำนลูกค้ำ (Customer Perspective) 
 สร้ำงควำมผูกพันของลูกค้ำ โดยกำรเสนอคุณค่ำจำกกำรให้บริกำรแก่กลุ่มลูกค้ำรำยย่อย ในแง่ควำมคุ้มค่ำสูงสุดใน
ด้ำนรำคำและคุณภำพ (Best Total Cost) ในขณะท่ีเสนอคุณค่ำแก่กลุ่มลูกค้ำสินเชื่อธุรกิจและกลุ่มลูกค้ำบุคคลสินทรัพย์สูงใน
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ด้ำนกำรให้ค ำตอบทำงกำรเงินท่ีครบถ้วน (Complete Customer Solution) รวมถึงกำรพัฒนำภำพลักษณ์ตำม Brand Model 
ของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน และกำรท ำธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบต่อสังคม 
 มุมมองด้ำนกำรเงิน (Financial Perspective) 
 มุ่งเน้นเป้ำหมำยกำรเติบโตของสินเชื่อ กำรเพิ่มสัดส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียม ควบคุมส่วนต่ำงรำยได้ดอกเบี้ยรับ-จ่ำย
และส่วนสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม  ซึ่งทั้งหมดนี้จะน ำไปสู่ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ 
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44..    การประกอบธุรกิจของการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคินกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน  

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน แบ่งกำรด ำเนินธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้ 1) สินเชื่อรายย่อย 2) สินเชื่อ

ธุรกิจ 3) ธนบดีธนกิจ และ 4) บริหารสินทรัพย์ และมีสำยงำนสนับสนุน ประกอบด้วย สำยเครือข่ำยกำรขำยและบริกำร 
สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำยปฏิบัติกำร สำยกลยุทธ์และพัฒนำองค์กร สำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำยกำรเงินและ
งบประมำณ สำยก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ สำยตรวจสอบภำยใน สำยบริหำรควำมเสี่ยง ส ำนักสื่อสำรองค์กร และ
ส ำนักกรรมกำร โดยมีรำยละเอียดกำรประกอบธุรกิจดังนี้ 

  

กลุ่มธนาคาร
เกียรตินาคิน

สนิเ ่ือรำยย่อย สนิเ ่ือธรุกิจ ธนบดธีนกิจ บริหำรสนิทรัพย์ 

สนิเ ่ือเ ่ำ ้ือร ยนต์

สนิเ ่ือบุคคล

สนิเ ่ือเคหะ

สนิเ ่ือ 
Micro-SMEs

บริกำรเงนิ ำก

   สินเ ื่อธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์

สินเ ื่อธุรกิจ
อพำร์ทเม้นท์

สินเ ื่อธุรกิจ
ขนส่ง

สินเ ื่อธุรกิจ
 ลอร์แพลน

สินเ ื่อธุรกิจ
สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ธุรกิจบริหำร
กำรเงินส่วนบุคคล

ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจจัดกำรกองทุน

 
 
4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการ  
   

1) สินเชื่อรายย่อย 
ด ำเนินกำรโดยสำยธนำคำรรำยยอ่ยของธนำคำร เน้นกำรใหบ้ริกำรทำงกำรเงินแก่ลูกคำ้รำยยอ่ยที่เป็นบุคคล

ธรรมดำ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินที่ส ำคัญ ดงันี้ 

1.1) สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  

ธนำคำรให้บริกำรสินเ ื่อเ ่ำ ื้อร ยนต์ทุกประเภท ทั้งร ใหม่ และใ ้แล้ว  ึ่งรวม ึงร ยนต์นั่ง ร ยนต์

อเนกประสงค์ ร ยนต์เ ิงพำณิ ย์  แก่บุคคล หรือนิติบุคคล ที่ต้องกำร ื้อร ยนต์มำใ ้งำนโดยทั่วไป   ผู้เ ่ำ ื้อจะ

  ำระเงินดำวน์ส่วนหนึ่ง และผ่อน  ำระค่ำงวดเป็นจ ำนวนเท่ำๆ กัน ตลอดอำยุสัญญำเ ่ำ ื้อ  และ/หรือธนำคำรมี

กรรมสิทธ์ในทรัพย์สินตำมกฎหมำยจนกว่ำผู้เ ่ำ ื้อจะผ่อน  ำระเงินกู้ครบ ้วน  ระยะเวลำกำรเ ่ำ ื้อ 12-84 เดือน  

และมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ตำมอัตรำตลำด ณ วันที่ท ำสัญญำ 
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นอกจำกนี้ ธนำคำรยังให้บริกำรด้ำนอื่นๆ เกี่ยวกับร ยนต์ เ ่น บริกำรต่อภำษีร ยนต์ประจ ำปี บริกำรด้ำน

กำรขอ ใบอนุญำตเกี่ยวกับร ยนต์ บริกำรด้ำนกำรท ำประกันภัย และภำษีร ยนต์อีกด้วย  ึ่ง ให้บริกำร ครอบคลุม

พื้นที่ท้ังในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด  

สินเ ื่อเ ่ำ ื้อร ยนต์เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินที่มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 71.4 ของสินเ ื่อรวม  โดยมีอัตรำกำรเติบโตของเงินให้สินเ ื่อสูง ึงร้อยละ 31.2  จำก 73,920 ล้ำน

บำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 เป็น 96,946 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 มีสัดส่วนกำรให้สินเ ื่อเ ่ำ ื้อ

ร ยนต์ใหม่ต่อร ยนต์ใ ้แล้วเฉล่ียร้อยละ 52 ต่อ 48 ในปี 2554  และแบ่งสัดส่วนสินเ ื่อเ ่ำ ื้อตำมภูมิภำคและ

ประเภทของร  ได้ดังนี้ 

    
20%

       
     
80%
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14%

 
กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน ยังคงมุ่งเน้นที่จะขยำยธุรกิจสินเ ื่อเ ่ำ ื้ออย่ำงต่อเนื่องต่อไป โดยให้

ควำมส ำคัญกับกำรบริกำรที่รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และเน้นควบคุมคุณภำพของสินเ ื่อให้อยู่ในระดับที่ดี  ส ำหรับ

กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยกำรให้กู้ยืมจะอยู่ในระดับเดียวกับอัตรำตลำด  และสอดคล้องกับระยะเวลำกำรผ่อน  ำระ 

1.2) สินเชื่อบุคคล 

สินเ ื่อบุคคล เป็นสินเ ื่ออเนกประสงค์เพื่อ ่วยเสริมสภำพคล่องให้แก่ลูกค้ำเ ่ำ ื้อร ยนต์ที่มีประวัติกำร

ผ่อน  ำระทีด่ี  วงเงินสูงสุด 5 เท่ำของรำยได้ ผ่อน  ำระนำนสูงสุด ึง 48 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินเ ื่อ 

Term Loan  คือ สินเ ื่ออเนกประสงค์ ที่ไม่ต้องใ ้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ ำประกัน ท ำสัญญำผ่อน  ำระคืนให้แก่

ธนำคำรเป็นจ ำนวนเงินแต่ละงวดตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เพื่อ ่วยเสริมสภำพคล่อง และสินเ ื่อ  Revolving Loan  

ผู้ขอกู้จะได้รับเป็นวงเงินสินเ ื่อพร้อมบัตรกดเงินสด KK Cash Card  ึ่งเบิก อนเป็นเงินสดได้ด้วยกำรใ ้บัตรท ำ

รำยกำรเบิก อนผ่ำนเครื่อง ATM Pool โดยมีเงื่อนไข  ำระคืนขั้นต่ ำแต่ละงวดตำมที่ธนำคำรก ำหนด  

1.3) สินเชื่อเคหะ 

 สินเ ื่อเคหะ เป็นบริกำรสินเ ื่อเพื่อที่อยู่อำศัย โดยมีวัต ุประสงค์หลักเพื่อ ื้อที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง  จ ำกัด

พื้นที่โครงกำรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัด ลบุรี  โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 สินเ ื่อเคหะมี

จ ำนวน 1,517 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2553   

นอกจำกนี้ ธนำคำรได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับบรรษัทตลำดรองสินเ ื่อที่อยู่อำศัย (บตท.) ใน

กำรจัดสินเ ื่อที่อยู่อำศัยดอกเบี้ยคงที่   ึ่ง บตท. ได้ทยอยจัด ื้อสินเ ื่อที่อยู่อำศัยจำกธนำคำร นอกจำกนี้ ธนำคำร
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และบตท.  ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรร่วมมือกับผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ในกำรออกผลิตภัณฑ์สินเ ื่อที่อยู่

อำศัยส ำหรับลูกค้ำโครงกำรฯ   

1.4) สินเชื่อ Micro SMEs 

 สินเ ื่อ Micro SMEs เป็นสินเ ื่อที่ให้แก่ลูกค้ำบุคคลหรือ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขนำดเล็ก ทั้งภำค

บริกำร ค้ำส่ง และค้ำปลีก และมีวงเงินหลำกหลำยรูปแบบ อำทิ วงเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจ 

วงเงิน O/D วงเงินเพื่อขยำยกิจกำร โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินเ ื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน  และสินเ ื่อ

แบบมีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน     

1.5) บริการเงินฝาก 

 ธนำคำรให้บริกำรด้ำนเงิน ำกกับกลุ่มลูกค้ำทั้งประเภทบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล โดยจ ำแนกเป็น 3 

ประเภทหลัก ได้แก่ เงิน ำกกระแสรำยวัน เงิน ำกออมทรัพย์ และเงิน ำกประจ ำ โดยเน้นกำรให้ผลตอบแทนที่

คุ้มค่ำกับลูกค้ำ อีกทั้งยังมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและเพิม่

ระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ  

1.6) สินเชื่อรถเพื่อเงินสด  (Car Cash) 

 สินเ ื่อร เพื่อเงินสด ให้บริกำรวงเงินสินเ ื่อประเภท Term loan แก่ผู้ ือกรรมสิทธิ์ร ยนต์ที่ปลอดภำระหนี้ 

และน ำมำเป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันกับทำงธนำคำร โดยโอนเปล่ียน ื่อผู้ ือกรรมสิทธิ์เป็นธนำคำร โดยกลุ่มลูกค้ำ

เป้ำหมำย คือ กลุ่มลูกค้ำเคยจัดเ ่ำ ื้อกับธนำคำร และกลุ่มลูกค้ำภำยนอกทั่วไป 

1.7) บริการประกันภัยและบริการประกันชีวิต (Bancassurance) 

ธนำคำรให้บริกำรเป็นนำยหน้ำประกันภัยทั้งประกัน ีวิต และประกันวินำศภัย โดยร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร 

หรือ บริษัทประกันภัย ั้นน ำที่มี ื่อเสียง ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรประกันภัยประเภทต่ำงๆ ให้แก่ลูกค้ำ

สินเ ื่อเ ่ำ ื้อร ยนต์ของธนำคำร   ได้แก่ ประกันภัยร ยนต์ทุกประเภท และประกัน ีวิต (Car Shield) แบบคุ้มครอง

วงเงินสินเ ื่อร ยนต์ กรณีผู้เ ่ำ ื้อร ยนต์เสีย ีวิต  

1.8) การประมูลรถยนต์ 

ธนำคำรจัดให้มีกำรประมูลร ยนต์ใ ้แล้วจำกลูกค้ำของธนำคำร ที่ศูนย์ประมูลร ยนต์ของธนำคำร  ึ่งมี 2 

แห่ง คือ  นนบำงนำ-ตรำด กม. 8 และจังหวัดอุดรธำนี ทุกเดือน  

ในปี 2554 ศูนย์ประมูลร ยนต์ของธนำคำรได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2008 

เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เนื่องจำกเป็นศูนย์ประมูลที่ให้บริกำรครบวงจรและมีมำตรฐำนส ำหรับผู้ประกอบกำรร 

ใ ้แล้ว และเป็นทำงเลือกส ำหรับประ ำ นทั่วไป  

2) สินเชื่อธุรกิจ  
ประกอบด้วยสินเ ื่อ 2 ประเภทหลัก คือ สินเ ื่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  ึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.4 ของสินเ ื่อ

รวม และสินเ ื่อธุรกจิเอสเอ็มอี  รำยละเอยีดของสินเ ื่อประเภทต่ำงๆ มีดงันี้ 
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2.1 สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ธนำคำรเกียรตินำคินให้บริกำรสินเ ื่อ ส ำหรับผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์  หรือผู้ประกอบกำรพัฒนำ

โครงกำรท่ีอยู่อำศัย รำยกลำงและรำยเล็ก ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภำค โดยมีทีมงำนให้บริกำรสินเ ื่อครบวงจร  

รวม ึงผู้เ ี่ยว ำญในสำขำอำ ีพต่ำงๆ ที่พร้อมให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ ด้ำนวิศวกรรมงำนก่อสร้ำง  ด้ำนส ำปนิก

กำรออกแบบ  ข้อมูลวิจัยและพัฒนำ  ข้อกฎหมำยต่ำงๆ  นอกจำกนี้ ยังมีเครือข่ำยให้กำรสนับสนุน ท้ังด้ำนกำรตลำด 

กำรโฆษณำประ ำสัมพันธ์ และกำรบริหำรโครงกำร เพื่อ ่วยเพิ่มศักยภำพในกำรท ำธุรกิจของลูกค้ำ 

 สินเ ื่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ เป็นสินเ ื่อประเภท Project Finance ที่มีวัต ุประสงค์ในกำรพัฒนำโครงกำร

ที่อยู่อำศัยที่ ัดเจน   ธนำคำรมุ่งเน้นควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำ โดยมีขั้นตอนกำรอนุมัติที่รวดเร็ว ให้วงเงินตรงตำม

ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร และก ำหนดรูปแบบกำรผ่อน  ำระให้สอดคล้องกับรำยได้ของลูกค้ำ   

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 สินเ ื่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์มีจ ำนวน 16,851 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 15.4 

เมื่อเทียบกับส้ินปี 2553 แบ่งเป็นโครงกำรบ้ำนจัดสรรและทำวน์เฮ้ำส์ร้อยละ 77.0 และโครงกำรคอนโดมิเนียมร้อยละ 

23.0 

2.2 สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี  

  สินเ ื่อที่ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบกำรธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยำนยนต์ และธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เป็นหลัก   

ธนำคำรมีสินเ ื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ณ ส้ินปี 2554 จ ำนวน 13,640 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 จำกสิ้นป ี2553  โดยมี

รำยละเอียด ดังนี้  

2.2.1 สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ 

สินเ ื่อที่ให้แก่ ลูกค้ำผู้ประกอบธุรกิจอพำร์ทเม้นท์ ให้เ ่ำ รวม ึงเ อร์วิส-อพำร์ทเม้นท์ อำคำรที่อยู่อำศัย

รวมเพื่อเ ่ำ  และหอพัก ทั้งที่เป็นโครงกำรใหม่ และปรับปรุงโครงกำรเดิม โดยธนำคำรมีส ำปนิก วิศวกร ดูแลให้

ค ำปรึกษำเรื่องแบบก่อสร้ำง และกำรก่อสร้ำงหอพัก หรืออพำร์ทเมนท์ให้ได้มำตรฐำน 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย คือ ผู้ประกอบกำรท่ีมีที่ดินของตนเองอยู่ในท ำเลเป้ำหมำยต้องกำรสร้ำงที่พักอำศัยให้

เ ่ำ กลุ่มผู้ประกอบกำรท่ีมีหอพักหรืออพำร์ทเม้นท์ที่เปิดด ำเนินกำรแล้ว และที่ต้องกำรเงินกู้เพื่อน ำไปใ ้ขยำยธุรกิจ 

หรือเพื่อก่อสร้ำง ปรับปรุง ห้องพัก หรืออพำร์ทเม้นท์เพิ่มเติม  

2.2.2 สินเชื่อธุรกิจขนส่ง (Logistics)  

บริกำรสินเ ื่อให้กับกลุ่มผู้ประกอบกำรธุรกิจขนส่ง เ ่น กลุ่มบรรทุกปูน ีเมนต์  กลุ่มบรรทุกน้ ำมัน  กลุ่ม

ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เพื่อกำรน ำเข้ำและส่งออก  กลุ่มขนส่งยำนยนต์และอะไหล่ เป็นต้น  โดยมีบริกำรวงเงินสินเ ื่อ

ประเภทต่ำงๆ เ ่น  วงเงินเ ่ำ ื้อส ำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจร เ ่ำ (Car rent) วงเงินเ ่ำ ื้อร บรรทุกสิบล้อ 

ร บรรทุกหกล้อ ร หัวลำก หำงพ่วงจ ำนวนตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป   วงเงินกู้เพื่อ ื้อที่ดิน ก่อสร้ำงอำคำร เพื่อใ ้ในธุรกิจ

ขนส่ง   และวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใ ้ในกิจกำรขนส่ง เป็นต้น 
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2.2.3 สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน (Floor Plan) 

บริกำรสินเ ื่อให้กับผู้ประกอบกำรตัวแทนจ ำหน่ำยร ยนต์ใหม่ และเต็นท์ร มือสอง เพื่อเป็นเงินทุน

หมุนเวียนในธุรกิจร ยนต์  ได้แก่  วงเงินสินเ ื่อหมุนเวียน  วงเงินกู้ (Long Term Loan) รวม ึง หนังสือค้ ำประกัน 

(LG) และเงินเบิกเกินบัญ ี และวงเงินกู้ โดยมีวัต ุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรสำมำร ด ำเนินธุรกิจ

และขยำยธุรกิจได้ในระยะยำว  

2.2.4 สินเชื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

มุ่งเน้นกำรสนับสนุนสินเ ื่อในธุรกิจโรงพิมพ์  และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ทั้งประเภทกระดำษ และพลำสติก   

เ ่น สินเ ื่อเพื่อขยำยโรงงำน  เพื่อ ื้อเครื่องจักรเพื่อใ ้ในธุรกิจ  วงเงินหมุนเวียนที่มีหลักประกันส ำหรับใ ้ในธุรกิจ   

วงเงิน  ำระหนี้ (Refinance) และสินเ ื่อเพื่อกำรน ำเข้ำ 

 
3) ธุรกิจธนบดีธนกิจ (Wealth Management)  

เป็นกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกันของ “3KK” ประกอบด้วย สำยธนบดธีนกิจของธนำคำร และ บริษัทยอ่ย 2  แห่ง คือ 

บล.เกียรตินำคิน  และบลจ.เกียรตินำคิน  ใหบ้ริกำรแกก่ลุ่มลูกค้ำที่มฐีำนทรัพย์สินพร้อมลงทุนได้ตั้งแต่ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป  

โดยแบ่งกำรบริกำรออกได้ดังนี ้

3.1) ธุรกิจบริหารการเงินส่วนบุคคล (Private Banking)  

  ธนำคำรได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ด้ำนเงิน ำกและกำรลงทุนที่หลำกหลำย เพื่อน ำเสนอให้ตรงตำมควำม

ต้องกำรของลูกค้ำ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เงิน ำกของธนำคำรเอง และผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรลงทุน ประกอบด้วย 

กองทุนรวมทุกประเภท ได้แก่ ตรำสำรทุน  ตรำสำรหนี้  สินค้ำโภคภัณฑ์ ตรำสำรอนุพันธ์ และ อสังหำริมทรัพย์  และ

ผลิตภัณฑ์ประกัน ีวิต ทั้งแบบสะสมทรัพย์ บ ำนำญ คุ้มครอง ีวิต นอกจำกนี้ ยังมีบริกำร  E-Banking  บริกำรด้ำนที่

ปรึกษำทำงกำรเงิน และบริกำรด้ำนธุรกรรมทำงกำรเงิน 

  ธนาคารเกียรตินำคิน    น     น  า น า      นรวม             า กองทุน 17      และ

   น  น                   น      4      ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ประกัน ีวิต (Bancassurance)   

3.2) ธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Business) 

 ด ำเนินกำรโดย บล.เกียรตินำคิน  ึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนำคำร ให้บริกำรผ่ำนส ำนักงำนใหญ่ในกรุงเทพฯ  

และสำขำของ บล.เกียรตินำคิน อีก 11  แห่ง ให้บริกำรด้ำนธุรกิจหลักทรัพย์แก่ลูกค้ำรำยย่อยเป็นหลัก ประกอบด้วย 

1) กำรเป็นนำยหน้ำ ื้อขำยหลักทรัพย์ 
        บล.เกียรตินำคิน เป็นสมำ ิกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมำยเลข 19 ให้บริกำรเป็นนำยหน้ำ ื้อ

ขำยหลักทรัพย์แก่ลูกค้ำทั้ง ำวไทยและต่ำงประเทศ ประเภทลูกค้ำทั่วไป  ทั้งนี้ นักลงทุนทั่วไปสำมำร ใ ้บริกำร ื้อ

ขำยหลักทรัพย์ ทั้งในระบบ ื้อขำยผ่ำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด (ส่งค ำส่ัง ื้อขำยผ่ำนห้องค้ำหลักทรัพย์) ทั้งประเภทบัญ ี

เงินสดและบัญ ีมำร์จิ้น (ระบบ Credit Balance) และในระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading Account)  
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2) กำรเป็นตัวแทน ื้อขำยสัญญำ ื้อขำยล่วงหน้ำ  
บล.เกียรตินำคิน ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน ื้อขำยสัญญำ ื้อขำยล่วงหน้ำจำก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และเป็นสมำ ิกของตลำดอนุพันธ์และส ำนักหัก
บัญ ี โดยได้เปิดให้บริกำร ื้อขำยผ่ำนตลำดอนุพันธ์ (TFEX) ตั้งแต่ปี 2549 

3.3) ธุรกิจจัดการกองทุน (Fund Management) 

ด ำเนินกำรโดยบลจ. เกียรตินำคิน  ึ่งธนำคำรได้เข้ำ ือหุ้น บลจ.เกียรตินำคิน ในสัดส่วนร้อยละ 60.0 ของ

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด จำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำ กำร เมื่อวันท่ี 12 กรกฎำคม 2554  

บลจ.เกียรตินำคิน ประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุนทุกประเภท  ให้บริกำรด้ำนจัดกำรลงทุนแก่ลูกค้ำบุคคล

ทั่วไปหรือลูกค้ำองค์กร นิติบุคคลที่สนใจกำรลงทุนในกองทุนรวม กองทุนส ำรองเล้ียง ีพ หรือกองทุนส่วนบุคคล ผ่ำน

เครื่องมือทำงกำรเงินท่ีมีนวัตกรรม และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำทีแ่ตกต่ำงกัน  

ที่ผ่ำนมำ บลจ. เกียรตินำคิน มุ่งเน้นกำรจัดกำรกองทุนรวม และกองทุนอสังหำริมทรัพย์เป็นหลัก โดย ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 2554 บลจ.เกียรตินำคิน มีมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรรวม 19,887 ล้ำนบำท 

ประกอบด้วยกองทุนทั้งหมด 32 กอง  แบ่งเป็น กองทุนรวมตรำสำรทุน 5 กอง  กองทุนรวมตรำสำรหนี้ 13 กอง  

กองทุนรวมแบบผสม 2 กอง กองทุนรวมต่ำงประเทศ 8 กอง และกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ 4 กอง ปัจจุบันอยู่

ระหว่ำงขยำยกำรด ำเนินธุรกิจไปยังกำรบริหำรกองทุนส ำรองเล้ียง ีพ กองทุนส่วนบุคคล รวม ึงกองทุนโครงสร้ำง

ปัจจัยพื้นฐำน (Infrastructure Fund) 

4) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
ด ำเนินกำรโดยธนำคำรและกองทุนรวม 8 กอง  ึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ธนำคำร ือหน่วยลงทุน   ธนำคำรไดเ้ริ่มท ำ

ธุรกิจบริหำรหน้ีในปี 2542 จำกกำรประมูลสิทธิเรยีกร้องทีเ่กิดจำกกำรประกอบธุรกจิของส ำบันกำรเงินมำจำกองค์กำรเพื่อ

กำรปฏิรูประบบส ำบันกำรเงิน (ปรส.)  และระหว่ำงปี 2546 – 2549 ธนำคำรได้ประมูลหน้ีจำกกรมบังคับคดี  ึ่งเป็นหนี้ท่ีอยู่

ในกระบวนกำรทำงกฎหมำย  และในปี 2553 ธนำคำรได ้ื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแกมมำ่แคปปิตอล และกองทุนรวม

บำงกอกแคปปิตอล   ึง่มีลักษณะกำรด ำเนินธุรกจิเ ่นเดยีวกับกองทุนรวมอื่นๆ  ึง่เป็นบริษัทย่อยของธนำคำร  

กลุ่มบริหำรสินทรัพย์ ประกอบด้วย ธุรกิจบริหำรหนี้ ดูแลและเจรจำปรับโครงสร้ำงหนี้  และกำรขำยทรัพย์สินรอ

ขำย  ึ่งมี ่ำยบริหำรทรัพย์สินรอขำยดูแลรับผิด อบกำรขำยทรัพย์สินรอขำย  โดยมีรำยละเอียดอยู่ใน www.kkasset.com 

ให้กับลูกค้ำผู้สนใจค้นหำทรัพย์สินตำมประเภทของทรัพย์สิน ท ำเล พ้ืนท่ี หรือ ่วงรำคำได้ตำมต้องกำร  

 

4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
4.2.1 ช่องทางการให้บริการ 

กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน มี ่องทำงกำรให้บริกำรโดยตรงผ่ำน 3 บริษัท คือ  ธนำคำร  บล.เกียรตินำคิน  และ
บลจ.เกียรตินำคิน  นอกจำกนี้ ยังมีตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินบำงประเภท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

1) ธนาคารเกียรตินาคิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 ธนำคำรมีสำขำรวมทั้งส้ิน 72 สำขำ (รวมส ำนักงำนใหญ่) ครอบคลุมพื้นที่ 53 

จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ อำคำรอัมรินทร์ทำวเวอร์ รำยละเอียด ดังนี้ 
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เขตพื้นที ่ จ ำนวน สำขำ 

กรุงเทพมหำนคร     17 ส ำนักอัมรินทร์   อโศก   เกษตร-วิภำวดี    คริสตัล ดีไ น์ เ ็นเตอร์ (CDC)  เจริญกรุง    
ทองหล่อ    ปิ่นเกล้ำ   พระรำม 3  พหลโยธิน เพลส   เพ รเกษม – กำญจนำภิเษก   
เยำวรำ    รำมอินทรำ  ศรีนครินทร์  ส่ีพระยำ  สีลม  สุขสวัสดิ์ เดอะมอลล์- บำงกะปิ  

ปริมณฑล 6 นนทบุรี  ปทุมธำนี  สมุทรสำคร  สมุทรปรำกำร  นครปฐม  สุวรรณภูมิ 

ภำคกลำง 10 ก ำแพงเพ ร    ัยนำท   นครสวรรค์   พระนครศรีอยุธยำ  พิจิตร   พิษณุโลก   
เพ รบูรณ์   ลพบุรี   สระบุร ี  สุพรรณบุรี 

ภำคตะวันตก 5 รำ บุรี  กำญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  หัวหิน  เพ รบุรี   

ภำคตะวันออก 7 จันทบุรี  ระยอง  ฉะเ ิงเทรำ  พัทยำ   ลบุรี  ปรำจีนบุรี  ระยอง  สระแก้ว 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 กำฬสินธุ์  ขอนแก่น   ัยภูมิ  นครรำ สีมำ  บุรีรัมย์  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย  ศรีสะเกษ  
สกลนคร  สุรินทร์  หนองคำย  อุดรธำนี  อุบลรำ ธำนี 

ภำคเหนือ 6 เ ียงรำย  เ ียงใหม่  พะเยำ  แพร่  ล ำปำง  ล ำพูน 

ภำคใต้ 7 กระบี่   ุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมรำ   ภูเก็ต  หำดใหญ่  สุรำษฎร์ธำนี 
  

นอกจำกนี้ ธนำคำรยังมีศูนย์ประมูลร ยนต์ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ประมูลร ยนต์  นนบำงนำ-ตรำด กม.8  และ

จังหวัดอุดรธำนี เพื่อสำมำร รองรับกำรประมูลร ได้อย่ำงทั่ว ึงทุกภูมิภำค  

ธนำคำรวำงแผนที่จะขยำยสำขำเพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำ  โดยในปี 2555 จะ

เน้นกำรเปิดสำขำในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นส่วนใหญ่ เพื่อรองรับธุรกรรมเงิน ำก และยังคงเพิ่มสำขำในต่ำงจังหวัดเพื่อ

รองรับกำรเติบโตของสินเ ื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ควบคู่กับกำรขยำยฐำนลูกค้ำเงิน ำกไปยังต่ำงจังหวัด   

ธนำคำรได้ตั้งสำยเครือข่ำยกำรขำยและกำรบริกำรขึ้น เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนด ออกแบบ พัฒนำ ่องทำงบริกำร และ

สร้ำงเครือข่ำยกำรขำยให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยได้พัฒนำกำรบริกำรผ่ำน ่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ เสมือนเป็น

ธนำคำรส่วนตัวตลอด 24  ั่วโมงให้แก่ลูกค้ำ ได้แก่ บริการ เคเค เอทีเอ็ม (KK ATM service) ลูกค้ำสำมำร ใ ้บริกำรได้ที่

เครื่อง ATM ของทุกธนำคำรในเครือข่ำย ATM POOL ทั่วประเทศ   บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (KK E-Banking 

Service) ลูกค้ำสำมำร ท ำธุรกรรมออนไลนพ์ื้นฐำน   บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (KK Alert Service) เป็นบริกำร

แจ้งเตือนธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนระบบ SMS ไปยังโทรศัพท์มือ ือของลูกค้ำ  

นอกจำกนี้ ธนำคำรยังมี ศูนย์บริการลูกค้า ธนาคารเกียรตินาคิน (KK Contact Center) คอยใหบ้ริกำรต่ำงๆ 

ผ่ำนระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ  เพื่อให้ลูกค้ำสำมำร ท ำรำยกำรและสอบ ำมข้อมูลผ่ำนระบบโทรศัพท์ของศูนย์บริกำร

ลูกค้ำด้วยตนเอง   กำรสอบ ำมข้อมูลผ่ำนเวบไ ด์ ของธนำคำร (www.kiatnakin.co.th) และผ่ำนสังคมออนไลน์ใน 

Facebook ทุกวันตลอด 24  ั่วโมง และ บริการ Contact Center 02-680-3333  เพื่อตอบสนองปริมำณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น 

โดยมีลูกค้ำรำยย่อยใ ้บริกำรกว่ำ 70,000 รำยต่อเดือน 

ในปี 2555 ธนำคำรมีแผนที่จะเปิดให้บริกำรศูนย์บริกำรลูกค้ำ (KK Contact Center) ทุกวันตลอด 24  ั่วโมง เพื่อ

ควำมต่อเนื่องในกำรติดต่อ และเพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้ำด้วยควำมใส่ใจ และไว้ใจได้    
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2) บล.เกียรตินาคิน   
 ให้บริกำรผ่ำนส ำนักงำนใหญ่ที่ ั้น 7 อำคำรอัมรินทร์ทำวเวอร์  และส ำนักงำนสำขำอีก 11 แห่ง ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2554 ดังนี ้

เขตพื้นที ่ จ ำนวน สำขำ 

กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล     4 อัมรินทร์   อโศก  บำงนำ  นนทบุรี (สำขำงำมวงศ์วำนเดิม) 

ต่ำงจังหวัด 
 

    8 ขอนแก่น เ ียงใหม่ ระยอง หำดใหญ่ หำดใหญ่ 2 (สำขำย่อย)  ลบุรี 
พิษณุโลก สมุทรสำคร 

 
3) บลจ.เกียรตินาคิน 

 มี ่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยกองทุนต่ำงๆ ผ่ำนส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ ั้น 4 อำคำร ำญอิสสระทำวเวอร์ 1  และ

ด ำเนินกำรผ่ำนตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับ ื้อคืนหน่วยลงทุน เ ่น ธนำคำรพำณิ ย์ และบริษัทหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ใน

หนังสือ ี้ วน  เพื่อกระจำยฐำนลูกค้ำและเพิ่ม ่องทำงกำรเข้ำ ึงลูกค้ำได้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น   

 
4.2.2 สภาวะตลาดและการแข่งขัน  

 
1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

 ระบบธนำคำรพำณิ ย์ของไทย ประกอบด้วย ธนำคำรพำณิ ย์จ ำนวน 14 แห่ง เป็นธนำคำรพำณิ ย์ที่จดทะเบียน

ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ ำนวน 11 แห่ง โดยสำมำร แบ่งกลุ่มตำมขนำดของสินทรัพย์ตำมรำยงำนย่อแสดง

ทรัพย์สินและหน้ีสิน (ธ.พ.1.1) ณ ส้ินเดือนธันวำคม 2554 ได้ดังนี้ 

1. ธนำคำรพำณิ ย์ขนำดใหญ่ มีสัดส่วนสินทรัพย์มำกกว่ำร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมทั้งระบบธนำคำรพำณิ ย์ มี
จ ำนวน 4 แห่ง  

2. ธนำคำรพำณิ ย์ขนำดกลำง มีสัดส่วนสินทรัพย์มำกกว่ำร้อยละ 3 และต่ ำกว่ำร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมทั้ง
ระบบธนำคำรพำณิ ย์ มีจ ำนวน 3 แห่ง   

3. ธนำคำรพำณิ ย์ขนำดเล็ก มีสัดส่วนสินทรัพย์ต่ ำกว่ำร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวมทั้งระบบธนำคำรพำณิ ย์ มี
จ ำนวน 7 แห่ง 
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ตารางแสดงสินทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้สินเชื่อสุทธิ ณ สิ้นปี 2554 ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ล าดับ ธนาคารพาณิชย์ 

สินทรัพย์ เงินฝาก เงินให้สินเชื่อสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ส่วนแบ่ง
ตลาด  

(ร้อยละ) 
(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่ง
ตลาด 

 (ร้อยละ) 
(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่ง
ตลาด 

 (ร้อยละ) 

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

2 กรุงไทย  1,959,121 17.5 1,285,760 17.8 1,383,352 18.4 
3 ไทยพำณิ ย์  1,767,987 15.8 1,179,458 16.3 1,228,479 16.3 

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

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

6 ธน ำต  877,731 7.9 471,618 6.5 603,845 8.0 
7 ทหำรไทย  718,330 6.4 452,445 6.3 374,810 5.0 

8 ยูโอบี  298,571 2.7 166,359 2.3 183,362 2.4 
9 สแตนดำร์ด ำร์เตอร์ด (ไทย)  284,062 2.5 98,215 1.4 93,992 1.3 

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

11 เกียรตินำคิน  192,009 1.7 69,531 1.0 130,189 1.7 
12  ีไอเอ็มบี ไทย  166,551 1.5 101,291 1.4 113,842 1.5 
13 ไอ ีบี ี (ไทย)  89,938 0.8 20,834 0.3 62,506 0.8 

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

รวม 11,172,528 100.0 7,238,663 100.0 7,533,731 100.0 
รวมธนำคำรพำณิ ย์ขนำดใหญ่ 4 แห่ง 7,365,677 65.9 5,233,874 72.3 5,119,394 67.9 
รวมธนำคำรพำณิ ย์ขนำดกลำง 3 แห่ง 2,482,885 22.2 1,488,241 20.6 1,600,646 21.3 

รวมธนำคำรพำณิ ย์ขนำดเล็ก 7 แห่ง 1,323,967 11.9 516,548 7.1 813,692 10.8 
ท่ีมำ: รำยกำรย่อแสดงสินทรัพย์และหน้ีสิน (ธ.พ. 1.1) ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2554 ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
หมำยเหต:ุ   ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำ น) ยกระดับเป็นธนำคำรพำณิ ย์เมื่อวันท่ี 16 ธันวำคม 2554 

 

สินทรัพย์ 

ณ ส้ินปี 2554 ธนำคำรพำณิ ย์ไทยมีสินทรัพย์รวม 11.2 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 จำกส้ินปี 2553 ที่มี
จ ำนวนเท่ำกับ 10.0 ล้ำนล้ำนบำท  โดยธนำคำรพำณิ ย์ขนำดใหญ่มีสินทรัพย์รวม 7.4 ล้ำนล้ำนบำท  หรือคิดเป็นร้อยละ 65.9 
ของสินทรัพย์รวมทั้งระบบ และมีกำรขยำยตัวร้อยละ 11.7 จำก 6.6 ล้ำนล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2553 ธนำคำรพำณิ ย์ขนำดกลำง
มีสินทรัพย์รวม 2.5 ล้ำนล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.2 ของระบบ  ึ่งสินทรัพย์รวมของธนำคำรพำณิ ย์ขนำดกลำง
ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำก ณ ส้ินปี 2553 ที่เท่ำกับ 2.3 ล้ำนล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9  ธนำคำรพำณิ ย์ขนำดเล็กมีสินทรัพย์
รวม 1.3 ล้ำนล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.9 ของระบบ  ึ่งสินทรัพย์รวมของธนำคำรพำณิ ย์ขนำดเล็กขยำยตัวเพิ่มขึ้น
จำก ณ ส้ินปี 2553 เท่ำกับ 1.0 ล้ำนล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 
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ธนำคำรเกียรตินำคิน  ึ่งจัดอยู่ในกลุ่มธนำคำรพำณิ ย์ขนำดเล็ก มีสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2554 เท่ำกับ 192,009 
ล้ำนบำท ขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.4 จำกปีก่อนหน้ำ โดยมีสินทรัพย์อยู่ในอันดับที่ 11 ของธนำคำรทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 1.7 ของระบบธนำคำรพำณิ ย์ 

สัดส่วนสินทรัพย์ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

66%

22%
12%

                            
                            
                            

 
   

เงินให้สินเชื่อสุทธิ 

ณ ส้ินปี 2554 ธนำคำรพำณิ ย์ของไทยมีเงินให้สินเ ื่อสุทธิ (หลังหักค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) จ ำนวน 7.5 ล้ำนล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นจำก ณ ส้ินปี 2553 ที่เท่ำกับ 6.5 ล้ำนล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 เนื่องจำกเศรษฐกิจไทยสำมำร รักษำกำร
เติบโตเฉล่ียทั้งปีได้ในเกณฑ์ดี แม้จะเผ ิญกับปัจจัยที่ ส่งผลกระทบต่อภำคกำรผลิตของไทย ทั้งแผ่นดินไหวและภัยพิบัติครั้ง
ร้ำยแรงในประเทศญี่ปุ่น และภำวะอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทย  

ธนำคำรพำณิ ย์ขนำดใหญ่มีเงินให้สินเ ื่อจ ำนวน 5.2 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 4.4 ล้ำนล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2553 
หรือร้อยละ 16.8  โดยสัดส่วนเงินให้สินเ ื่อของธนำคำรพำณิ ย์ขนำดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 67.9 ของสินเ ื่อรวม  ธนำคำร
พำณิ ย์ขนำดกลำงมีเงินให้สินเ ื่อจ ำนวน 1.6 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 1.5 ล้ำนล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2553 หรือร้อยละ 7.5 
โดยสัดส่วนเงินให้สินเ ื่อของธนำคำรพำณิ ย์ขนำดกลำง คิดเป็นร้อยละ 21.3 ของสินเ ื่อรวม  ธนำคำรพำณิ ย์ขนำดเล็กมี
เงินให้สินเ ื่อจ ำนวน 0.8 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 0.6 ล้ำนล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2553 หรือร้อยละ 28.4 โดยสัดส่วนเงินให้สินเ ื่อ
ของธนำคำรพำณิ ย์ขนำดเล็ก ณ ส้ินปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 10.8 ของสินเ ื่อรวม 

ณ ส้ินปี 2554 ธนำคำรเกียรตินำคินมีเงินให้สินเ ื่อสุทธิจ ำนวน 130,189 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกส้ินปี 2553 ร้อยละ 
26.7 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรขยำยตัวของสินเ ื่อเ ่ำ ื้อ  ึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 71.4 ของสินเ ื่อรวมของธนำคำร  

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

68%
21%

11%
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เงินรับฝาก 

ส้ินปี 2554 เงิน ำกของธนำคำรพำณิ ย์ไทยมีจ ำนวน 7.2 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 6.8 ล้ำนล้ำนบำท ณ ส้ินปี 
2553 หรือร้อยละ 6.0 โดยธนำคำรพำณิ ย์ขนำดใหญ่มีเงิน ำกรวม 5.2 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 4.8 ล้ำนล้ำนบำท ณ ส้ินปี 
2553 หรือร้อยละ 8.8  ธนำคำรพำณิ ย์ขนำดกลำงมีเงิน ำกรวม 1.49 ล้ำนล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยจำก 1.53 ล้ำนล้ำนบำท 
ณ ส้ินปี 2553 หรือร้อยละ 2.6  และธนำคำรพำณิ ย์ขนำดเล็กมีเงิน ำกรวมกัน 0.5 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก 0.49 
ล้ำนล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2553 หรือร้อยละ 0.08  โดยสัดส่วนเงิน ำกของธนำคำรพำณิ ย์ขนำดใหญ่  ขนำดกลำง และขนำด
เล็ก คิดเป็นร้อยละ 72.3  ร้อยละ 20.6 และร้อยละ 7.1 ของเงิน ำกรวม ตำมล ำดับ 

ธนำคำรเกียรตินำคินมีเงิน ำกเท่ำกับ 69,531 ล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2554 ลดลงร้อยละ 8.4 จำกส้ินปี 2553 เนื่องจำก
ธนำคำรมีกำรระดมเงินด้วยกำรออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้มำกขึ้นในปี 2554  

สัดส่วนเงินรับฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

72%

21%
7%

                            
                            
                            

 
 

แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์  

จำกประมำณกำรแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2555 คำดว่ำจะมีปัจจัยขับเคล่ือนจำกกำร ื้นตัวและเร่งกำรผลิตของ
ภำคอุตสำหกรรมกำรลงทุนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ ำของภำครัฐ  ทั้งในส่วนของกำรลงทุนเพื่อปรับปรุง ื้น ูโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกน้ ำท่วมใน ่วงปลำยปี 2554 และกำรก่อสร้ำงเพิ่มเติม รวม ึงกำรด ำเนินมำตรกำรสนับสนุนด้ำน
สินเ ื่อและมำตรกำรภำษีที่มีส่วนส ำคัญต่อกำร ื้น ูทั้งภำคเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร  หำกกำรด ำเนิน
นโยบำยของรัฐบำลในกำรเร่งรัดเยียวยำและ ื้น ูเศรษฐกิจภำยหลังส ำนกำรณ์น้ ำท่วมคล่ีคลำยลงด ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว
และเป็นรูปธรรม  จะส่งผลให้ควำมเ ื่อมั่นของผู้บริโภค ผู้ประกอบกำรและธุรกิจปรับตัวดีขึ้น ท ำให้กำรอุปโภคภำคเอก น
ปรับตัวดีขึ้น  ดังนั้น สินเ ื่อของธนำคำรพำณิ ย์ไทยมีแนวโน้มที่จะขยำยตัวสอดคล้องกับกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ  ึ่งมี
แนวโน้มขยำยตัว ะลอลงใน ่วงครึ่งแรกของปี 2555 เนื่องจำกกำรใ ้จ่ำย  และกำรลงทุนในประเทศที่ยัง บเ ำ ก่อนปรับตัว
ขึ้นตำมกำร ื้นตัวทำงเศรษฐกิจใน ่วงครึ่งหลังของปี  ตำมควำมต้องกำรสินเ ื่อของภำคธุรกิจและครัวเรือนยังมีแนวโน้ม
ขยำยตัวได้ดี   และควำมต้องกำรเบิกใ ้สินเ ื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเ ่นกัน   

กำรแข่งขันของธุรกิจธนำคำรพำณิ ย์ ทั้งด้ำนสินเ ื่อและเงิน ำกมีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพำะด้ำนเงิน ำก
เนื่องจำกกฎระเบียบต่ำงๆ ได้แก่ พระรำ บัญญัติส ำบันคุ้มครองเงิน ำกปี พ.ศ. 2551 ที่ได้ทยอยลดวงเงินคุ้มครองเงิน ำก
ลงเหลือ 50 ล้ำนบำทต่อรำย เมื่อวันท่ี 11 สิงหำคม 2554 และจะลดลงเหลือ 1 ล้ำนบำทต่อรำย ในวันท่ี 11 สิงหำคม 2555   มี
ผลให้ธนำคำรพำณิ ย์ต้องระดมเงิน ำกด้วยอัตรำดอกเบี้ยสูง  และพระรำ ก ำหนด (พ.ร.ก.) ปรับปรุงกำรบริหำรหนี้เงินกู้ที่
กระทรวงกำรคลังกู้ เพื่อ ่วยเหลือกองทุนเพื่อกำร ื้น ูและพัฒนำระบบส ำบันกำรเงิน พ.ศ. 2555 ท ำให้มีกำรก ำหนดอัตรำ
กำรเก็บค่ำธรรมเนียมจำกธนำคำรพำณิ ย์เพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหำหนี้กองทุนเพื่อกำร ื้น ูและพัฒนำระบบส ำบันกำรเงิน 
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และสมทบเข้ำส ำบันคุ้มครองเงิน ำกเพิ่มเป็นร้อยละ 0.47 จำกเดิมร้อยละ 0.40 ส่งผลให้ต้นทุนทำงกำรเงินของธนำคำร
พำณิ ย์เพิ่มขึ้นจำกกำรแข่งขันระดมเงิน ำก แม้ว่ำอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยจะอยู่ในทิศทำงขำลง  ึ่งกำรขยำยตัวของเงิน ำก
น่ำจะเพิ่มขึ้นใน ่วงครึ่งแรกของปี 2555  จำกกำรเร่งระดมเงินของธนำคำรพำณิ ย์ ก่อน พ.ร.ก. โอนภำระหนี้กองทุน ื้น ูฯ 
และกำรลดวงเงินคุ้มครองเงิน ำกมีผลบังคับใ ้ แต่จะปรับตัวลงใน ่วงครึ่งหลังของปี 

 

2) ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ 

      ปี 2554 ที่ผ่ำนมำ ยอดจ ำหน่ำยร ยนต์ในประเทศปี 2554 เท่ำกับ 794,081 คัน ลดลงร้อยละ 0.8 จำก 800,357 
คัน ในปี 2553 เนื่องจำกอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์สึนำมิที่ประเทศญี่ปุ่นในไตรมำสแรกส่งผล
ให้กำรผลิตในประเทศไทยขำดแคลน ิ้นส่วนในกำรผลิต และปลำยปี 2554 ได้รับผลกระทบจำกปัญหำอุทกภัยในประเทศไทย 
ส่งผลให้กำรผลิตยำนยนต์ต้องหยุด ะงัก  อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยสนับสนุนในปี 2554 มำจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบำล เ ่น นโยบำยกำรคืนเงินส ำหรับร ยนต์คันแรก และกลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรตลำดโดยกำรแนะน ำร ยนต์รุ่นใหม่ออกสู่
ตลำด เป็นต้น  

ส ำหรับธุรกิจสินเ ื่อเ ่ำ ื้อร ยนต์ในกลุ่มธนำคำรพำณิ ย์ ไม่รวมบริษัทผู้ผลิตร ยนต์ที่มีบริษัทปล่อยสินเ ื่อของ
ตนเอง (Captive Finance) เมื่อพิจำรณำยอดสินเ ื่อเ ่ำ ื้อของธนำคำรพำณิ ย์ 6 แห่ง ที่ให้บริกำรสินเ ื่อเ ่ำ ื้อร ยนต์ มี
ยอดสินเ ื่อเ ่ำ ื้อ ณ ส้ินปี 2554 รวม 832 พันล้ำนบำท  โดยธนำคำรเกียรตินำคินมีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 11.7 อยู่ใน
อันดบัท่ี 5   

 
แนวโน้มธุรกิจเช่าซื้อปี 2555 

ธุรกิจเ ่ำ ื้อในปี 2555 ยังคงมีปัจจัยบวกที่จะ ่วยกระตุ้นควำมต้องกำร ื้อร ใหม่และกำรใ ้บริกำรสินเ ื่อเ ่ำ ื้อร  
ไม่ว่ำจะเป็นมำตรกำรภำษีร คันแรกที่ให้ส่วนลดสูงสุด 100,000 บำท  ึ่งจะส้ินสุดในปลำยปี 2555 และมำตรกำรลดภำษี
ส ำหรับกำรน ำเข้ำ ิ้นส่วนและกำรน ำเข้ำร ยนต์ใหม่ทั้งคันส ำหรับโรงงำนท่ีได้รับควำมเสียหำย  ึ่งจะ ่วยเพิ่มควำมเ ื่อมั่นของ
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ผู้ลงทุนในอุตสำหกรรมร ยนต์ รวมทั้ง ทิศทำงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยที่ปรับลดลง  ึ่งจะ ่วยลดแรงกดดันต่อกำรให้สินเ ื่อเ ่ำ
 ื้อร ยนต์ และยังจะ ่วยให้ธุรกิจเ ่ำ ื้อร สำมำร เติบโตต่อไปได้ 

อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยลบต่อธุรกิจเ ่ำ ื้อร ยนต์ในปี 2555 ได้แก่ ปัญหำในกำรส่งมอบร ยนต์ของบำงค่ำยร ยนต์
จำกปัญหำโรงงำนผลิตและประกอบร ยนต์ได้รับควำมเสียหำยจำกปัญหำอุทกภัยใน ่วงปลำยปี 2554 ที่ผ่ำนมำ รวมทั้ง
อ ำนำจ ื้อของลูกค้ำที่ลดลง โดยเฉพำะลูกค้ำที่ทรัพย์สินเสียหำยจำกปัญหำอุทกภัย  ึ่งท ำให้ควำมต้องกำร ื้อร ใหม่บำงส่วน
จะ ูกเล่ือนออกไป โดยคำดว่ำยอดขำยร ยนต์ในประเทศจะมีจ ำนวน 957,000 – 1,000,000 คัน  

ส ำหรับธนำคำรเกียรตินำคิน สินเ ื่อเ ่ำ ื้อร ยนต์ยังมีแนวโน้มปรับตัวดีกว่ำอุตสำหกรรม เนื่องจำกกำรกระจำย
พอร์ตสินเ ื่อเ ่ำ ื้อที่มีสัดส่วนสินเ ื่อเ ่ำ ื้อร ใหม่ต่อร ใ ้แล้วรำว 52:48 ท ำให้ได้รับผลกระทบจำกกำร ะลอตัวของยอดขำย
ร ยนต์ใหม่น้อยกว่ำคู่แข่งที่เน้นสินเ ื่อเ ่ำ ื้อร ใหม่เป็นส ำคัญ 

 

3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

      ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์มีกำรเติบโตตำมสภำพเศรษฐกิจ โดยเป็นธุรกิจกลุ่มแรกๆ ที่เริ่มมีกำรลงทุนหลังจำกกำร
ผ่ำน ่วง ด อยของเศรษฐกิจ และรวม ึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่เริ่มขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจให้ขยำยตัว เพิ่มกำรจ้ำงงำน และยัง ือ
ได้ว่ำเป็นดั นี ี้น ำในกำรบ่งบอกกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ  (Leading Economic Indicator) ว่ำอยู่ใน ่วงใดของกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจ  

จำกข้อมูลส ิติในปี 2554 ภำพรวมของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ะลอตัวลงจำกปี 2553  ยอดสินเ ื่อปล่อยใหม่ในไตร
มำส 1  ไตรมำส 2 และ ไตรมำส 3 เท่ำกับ 82,300  ล้ำนบำท  99,300 ล้ำนบำท และ 111,300 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  มูลค่ำ
สินเ ื่อปล่อยใหม่รวม 3 ไตรมำส เท่ำกับ 292,900 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ่วงเดียวกันของปี 2553 ร้อยละ 4.0 สอดคล้องกับ
ภำวะกำรแข่งขันของธนำคำรพำณิ ย์ขนำดใหญ่หลำยแห่งในกำรให้อัตรำดอกเบี้ยจูงใจผู้บริโภคเพื่อแข่งขันกับโครงกำรบ้ำน
หลังแรกของรัฐบำล  จนกระทั่งไตรมำส 4  ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกมหำอุทกภัยครั้งใหญ่ ส่งผลให้
หลำยโครงกำรหยุด ะงัก ผู้ประกอบกำรขำดควำมเ ื่อมั่นในกำรพัฒนำโครงกำรใหม่และ ะลอกำรลงทุนออกไปก่อน ขณะที่
ผู้บริโภคก็ ะลอกำรตัดสินใจในกำร ื้อที่อยู่อำศัยจนกว่ำส ำนกำรณ์จะคล่ีคลำยและเห็นควำม ัดเจนในกำรแก้ปัญหำน้ ำท่วม 

ยอดขำยโครงกำร ณ ส้ินปี 2554 มีหน่วยเหลือขำยมำยังปี 2555 จ ำนวน 134,266 หน่วย คิดเป็นประมำณร้อยละ 
3.0 ของจ ำนวนที่อยู่อำศัยทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  ึ่งเป็นตัวเลขที่ยังไม่น่ำเป็นห่วง จำกที่เปิดขำยใหม่ 
85,800 หน่วย และขำยได้ในปีเดียวกัน 81,816 หน่วย แสดงให้เห็นว่ำอุปสงค์และอุปทำนค่อนข้ำงมีควำมสมดุลกัน 
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ตารางแสดงจ านวนยอดขายและอุปทานของทีอ่ยู่อาศัยในตลาด ปี 2537-2554 
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ขายได้รวมท้ังปี

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

รวม 344,120 333,828 254,185 198,699 165,163 144,839 133,894 113,972 123,161 137,352 129,686 136,163 143,913 173,713 176,466 168,416 226,122 216,082
ขายได้ 214,275 211,458 99,839 36,957 24,473 19,693 34,244 21,644 38,114 75,718 57,102 58,438 51,564 65,039 65,653 59,085 95,840 81,816
เหลือ 129,845 122,370 154,346 161,742 140,690 125,146 99,650 92,328 85,047 61,634 72,584 77,725 92,349 108,674 110,813 109,331 130,282 134,266

% ขายได้ 62% 63% 39% 19% 15% 14% 26% 19% 31% 55% 44% 43% 36% 37% 37% 35% 42% 38%

ปี

 
ที่มำ: Agency for Real Estate Affair Co., Ltd.  

 

แนวโน้มสถานการณ์ที่อยู่อาศัยปี 2555 

เนื่องจำกส ำนกำรณ์น้ ำท่วมเมื่อปลำยปี 2554  ท ำให้ควำมเ ื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง รวม ึงควำมกังวลเกี่ยวกับ
ปัญหำน้ ำท่วม ้ ำ ้อน  จึงคำดว่ำผู้บริโภคจะ ะลอกำรตัดสินใจ ื้อที่อยู่อำศัยออกไประยะหนึ่ง และก ำลัง ื้อน่ำจะกลับมำปกติ
ประมำณไตรมำส 3 ของปี 2555  นอกจำกนี้ ผู้บริโภคอำจเปล่ียนไปเลือก ื้อที่อยู่อำศัยแนวสูง ในบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบ
จำกน้ ำท่วม หรือได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วมไม่มำกนัก  และอยู่ใกล้สำธำรณูปโภคขนำดใหญ่  เ ่น ห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่ 
โรงพยำบำล   นนสำยหลัก โดยเฉพำะในกลุ่มระดับรำคำไม่เกิน 3 ล้ำนบำท   

ขณะทีผู้่ประกอบกำรธุรกิจอสังหำรมิทรัพย์ มีแนวโน้มกระจำยควำมเส่ียงกำรลงทุนบำงส่วนไปพัฒนำโครงกำรที่อยู่
อำศัยแนวสูงแทนท่ีอยู่อำศัยแนวรำบเพิ่มมำกขึ้น  และเลือกพัฒนำโครงกำรในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วมหรือได้รับ
ผลกระทบน้อย หรือกระจำยควำมเส่ียงโดยออกไปพัฒนำโครงกำรในพื้นที่ส่วนภูมิภำคที่มีศักยภำพมำกขึ้น  โดยเฉพำะ       
หัวเมืองใหญ่ เ ่น  ลบุรี หัวหิน เ ียงใหม่ ภูเก็ต นครรำ สีมำ ขอนแก่น เป็นต้น 

ในปี 2555 จ ำนวนโครงกำรเปิดตัวใหม่น่ำจะใกล้เคียงกับปี 2554  ประมำณ 86,000 หน่วย รวมมูลค่ำประมำณ 
258,000 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม หำกส ำนกำรณ์ต่ำงๆ ดีขึ้น โอกำสที่โครงกำรท่ีอยู่อำศัยใหม่จะเปิดตัวก็มีมำกขึ้น และรำคำ
ที่อยู่อำศัยสร้ำงใหม่ในปี 2555 ยังคงมีแนวโน้มปรับรำคำสูงขึ้นต่อไปใน ่วงนี้  โดยเฉพำะรำคำที่อยู่อำศัยกลุ่มห้อง ุดมือสอง
ใจกลำงเมืองและห้อง ุดที่เกิดเพิ่มขึ้นตำมแนวร ไ  ้ำ ส ำหรับท่ีอยู่อำศัยที่สร้ำงเสร็จและขำยอยู่เดิม จะต้องมีกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำย เพื่อระบำยสินค้ำคงค้ำงจำก ่วงอุทกภัยที่ผ่ำนมำ จึงยังไม่สำมำร ขึ้นรำคำได้ 
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4) ธุรกิจหลักทรัพย์ 

ดั นีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ไม่เปล่ียนแปลงจำกปีก่อนมำกนัก ปิดที่ระดับ 1,025.32 จุด 
เทียบกับ 1,032.76 จุด ณ ส้ินปี 2553  แม้ว่ำในปี 2554 ได้เกิดวิกฤติทำงกำรเงินในสหรัฐอเมริกำและในยุโรป ประกอบกับ
ปัญหำมหำอุทกภัยครั้งใหญ่ของไทยใน ่วงปลำยปี   มูลค่ำกำร ื้อขำยในตลำด SET เท่ำกับ 28,854 ล้ำนบำทต่อวัน เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.6 จำกปี 2553 ที่มีมูลค่ำกำร ื้อขำย 28,669 ล้ำนบำทต่อวัน  ขณะที่ตลำดเอ็ม เอ ไอ (mai) ปิดที่ 
264.23 จุด เทียบกับ 272.79 จุด ณ ส้ินปี 2553 แต่ตลำด mai มีมูลค่ำกำร ื้อขำยที่เพิ่มขึ้นสูงมำก ึงร้อยละ 55.9 เป็น 619 
ล้ำนบำทต่อวัน จำก 397 ล้ำนบำทต่อวัน ในปี 2553  โดยมูลค่ำกำร ื้อขำยเฉล่ียต่อวันในตลำด SET และตลำด mai  รวมกันมี
มูลค่ำ 29,473 ล้ำนบำทต่อวัน เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.45 จำก 29,066 ล้ำนบำทต่อวัน ในปี 2553  

ตารางสรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ดั นีตลำดหลักทรัพย์ ณ วันส้ินงวด (จุด) 734.54 1,032.76 1,025.32 
มูลค่ำหลักทรัพยต์ำมรำคำตลำด (ล้ำนบำท) 5,873,101 8,334,684 8,407,696 
มูลค่ำกำร ื้อขำยหลักทรัพย์ (ล้ำนบำท) 4,338,479 6,937,890 7,040,458 
มูลค่ำกำร ื้อขำยหลักทรัพยเ์ฉล่ียต่อวัน (ล้ำนบำท) 17,854 28,669 28,854 
อัตรำเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 3.65 2.92 3.72 
อัตรำส่วนรำคำปดิต่อก ำไรต่อหุ้น (เท่ำ) 25.56 15.35 12.07 
จ ำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 475 475 472 
ที่มำ : ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สัดส่วนกำร ื้อขำยหลักทรัพย์ของนักลงทุนแต่ละประเภทในปี 2554 นักลงทุนในประเทศยังคงเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มี
กำร ื้อขำยสูงที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 55.0 ของมูลค่ำกำร ื้อขำยทั้งหมด แต่ลดลงจำกปี 2553 ที่นักลงทุนในประเทศมีมูลค่ำ
กำร ื้อขำยคิดเป็นร้อยละ 62.0 ส่วนนักลงทุนกลุ่มอื่น คือนักลงทุนส ำบัน บัญ ีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่ำงประเทศมี
สัดส่วนกำร ื้อขำยเพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยนักลงทุนต่ำง ำติ ึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนกำร ื้อขำยมำกเป็นอันดับ 2 มีสัดส่วนกำร ื้อ
ขำยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23.0 จำกร้อยละ 18.0 ในปี 2553 บัญ ีบริษัทหลักทรัพย์ มีสัดส่วนกำร ื้อขำยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.0 
จำกร้อยละ 12.0 ส่วนนักลงทุนส ำบันเป็นกลุ่มที่มีปริมำณกำร ื้อขำยต่ ำที่สุดในปี 2554 แต่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.0 
จำกร้อยละ 8.0 ในปีก่อน  โดยนักลงทุนในประเทศมียอด ื้อสุทธิสูงที่สุดในปี 2554 จ ำนวน 3.3 หมื่นล้ำนบำท ตำมมำด้วย
บัญ ีบริษัทหลักทรัพย์แต่มียอด ื้อสุทธิเพียง 1.3 หมื่นล้ำนบำท ส่วนนักลงทุนส ำบันเป็นกลุ่มที่มียอดขำยสุทธิสูงที่สุด 2.9 
หมื่นล้ำนบำท รองลงมำ คือ นักลงทุนต่ำง ำติที่มียอดขำยสุทธิ 5.3 พันล้ำนบำท 

ตลำด TFEX ในปี 2554  ือได้ว่ำเติบโตจำกปี 2553 มำก โดยมีกำร ื้อขำยกันทั้งส้ิน 10 ล้ำนสัญญำ เพิ่มขึ้น ึงร้อย
ละ 122.0 จำกปี 2553 ที่มีกำร ื้อขำยเพียง 4.5 ล้ำนสัญญำ  

กำรระดมทุนในตลำดแรก (IPO) ใน SET และ mai ในปี 2554 รวม 10 บริษัท และกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์เข้ำจด
ทะเบียน 6 กองทุน คิดเป็นมูลค่ำกำรระดมทุน 18,463 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.7 จำกปี 2553 ส ำหรับกำรระดมทุนใน
ตลำดรองมีมูลค่ำ 64,057 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 17.8 จำกปี 2553 

ในปี 2554 เนื่องจำกมีบริษัทที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจนำยหน้ำ ื้อขำยหลักทรัพย์จ ำนวนมำก ท ำให้กำร
แข่งขันรุนแรงเพื่อรักษำและขยำยส่วนแบ่งตลำด รวม ึงกำรควบรวมกิจกำรระหว่ำงบริษัทหลักทรัพย์เพื่อรองรับกำรเปิดเสรี
ธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2555   บล.เกียรตินำคิน ได้มีกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรแข่งขันที่รุนแรงขึ้นต่อเนื่อง โดยยังคงเน้นกลุ่ม
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ลูกค้ำที่ ื้อขำยหลักทรัพย์ตำมปัจจัยพื้นฐำนเพื่อกำรลงทุนมำกกว่ำกลุ่มลูกค้ำที่เน้นกำรเก็งก ำไรในระยะส้ัน บริกำรด้ำนบท
วิเครำะห์ท่ีมีคุณภำพ และพัฒนำบริกำรด้ำนอื่นๆ เพื่อเป็นทำงเลือกให้กับนักลงทุนมำกยิ่งขึ้น ณ ส้ินปี 2554 บล.เกียรตินำคิน 
มีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 1.41 อยู่อันดับท่ี 24 เมื่อเทียบกับคู่แข่งจ ำนวน 33 รำยในธุรกิจ และมีส่วนแบ่งตลำดส ำหรับลูกค้ำ
รำยย่อยร้อยละ 2.21 

แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ปี 2555  

ภำวะเศรษฐกิจ ด อยในยุโรปและอเมริกำยังคงปัจจัยส ำคัญที่อำจจะกดดันกำร ื้นตัวขึ้นของกำร ื้อขำยในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  อย่ำงไรก็ดี ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งเป้ำมูลค่ำกำร ื้อขำยเฉล่ียต่อวันในปี 2555 ไว้ที่ 
3.1 - 3.2 หมื่นล้ำนบำท  โดยจะเน้นเพิ่มจ ำนวนลูกค้ำบุคคล   กำรแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์จะรุนแรงเพิ่มมำกขึ้น จำกกำรเปิด
เสรีอัตรำค่ำธรรมเนียม ื้อขำยหลักทรัพย์    ท ำให้ค่ำนำยหน้ำ ื้อขำยหลักทรัพย์เฉล่ียลดต่ ำลงจำกกำรแข่งขันที่รุนแรงขึ้น   
ดังนั้น ในปี 2555 อำจจะมีบริษัทหลักทรัพย์หลำยแห่งมีกำรควบรวมกิจกำรกัน  หรืออำจปรับฐำนะของบริษัทเป็น 
Discounted Broker เพื่อลดต้นทุนของบริษัทใหส้ำมำร แข่งขันได้   

ธุรกิจวำณิ ธนกิจ น่ำจะ ื้นตัวขึ้นได้จำกปีก่อนหน้ำที่มีหลำยโครงกำรที่เล่ือนมำจำกปี 2554 เนื่องจำกติดปัญหำน้ ำ
ท่วม นอกจำกนี้แล้ว งำนทำงด้ำนท่ีปรึกษำทำงกำรเงินในกำรจัดหำแหล่งเงินทุน รวม ึงกำรควบรวมกิจกำรน่ำจะท ำให้ธุรกิจ
วำณิ ธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นในปี 2555   

ธุรกิจ TFEX มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน เนื่องจำกตลำด TFEX สำมำร ใ ้เป็น ่องทำงกำรกระจำยควำม
เส่ียงจำกกำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยในปี 2555 ตลำดหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้ำที่จะเพิ่มกำร ื้อขำยในตลำด TFEX นี้
เพิ่มขึ้นเป็น 5.5 – 5.7 หมื่นสัญญำต่อวัน จำกในปี 2554 ที่มีกำร ื้อขำยเฉล่ีย 4.1 หมื่นสัญญำต่อวัน  

 

5) ธุรกิจจัดการกองทุน 
ธุรกิจจัดกำรกองทุน แบ่งออกเป็น กองทุนรวม   กองทุนส ำรองเล้ียง ีพ   และกองทุนส่วนบุคคล โดยมีบริษัท

หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน จ ำนวน 24 แห่ง ในปี 2554 ธุรกิจจัดกำรกองทุนมีมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ 3,014,530 ล้ำนบำท  

ขยำยตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปี 2553   แบ่งเป็น กองทุนรวม จ ำนวน 2,082,755 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 2.5 

จำกปี 2553 กองทุนส่วนบุคคล 316,516 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 และกองทุนส ำรองเล้ียง ีพมีมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ 

615,259 ล้ำนบำท  มีอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ทั้งนี้ กองทุนรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.1 กองทุนส ำรองเล้ียง ีพสัดส่วนร้อย

ละ 20.4 และกองทุนส่วนบุคคลสัดส่วนร้อยละ 10.5 ของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิรวม 

ตารางสรุปภาวะตลาดธุรกิจจดัการกองทุน      

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

กองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ปี 2552 ปี 2553 ปี  2554 

กองทุนส ำรองเลี้ยง ีพ 514,237 574,075 615,259 
กองทุนส่วนบุคคล 216,501 277,220 316,516 
กองทุนรวม 1,845,656 2,032,385 2,082,755 
รวม 2,576,394 2,883,680 3,014,530 
ที่มำ: สมำคมบริษัทจัดกำรกองทุน (ขอ้มูล ณ 31 ธ.ค. 2554) 
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แนวโน้มธุรกิจจัดการกองทุนปี 2555 

ภำพรวมธุรกิจจัดกำรกองทุนยังคงมีกำรแข่งขันสูงในทุกประเภทธุรกิจ โดยได้รับปัจจัยหนุนจำกกำร ื้นตัวของ

ภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศ และกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องของตลำดทุน  ึ่งท ำให้มีเม็ดเงินเข้ำมำลงทุนในธุรกิจ

กองทุนรวมมำกขึ้น  โดยกองทุนรวมเพื่อกำรเล้ียง ีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ึ่งให้สิทธิประโย น์ในกำรลดหย่อนภำษีก็

ยังคงได้รับควำมนิยมต่อเนื่อง ขณะทีก่องทุนรวมตรำสำรหนี้ได้รับผลกระทบจำกอัตรำผลตอบแทนของตรำสำรหนี้ในประเทศ

ยังอยู่ในระดับที่ต่ ำ   และกองทุนรวมที่ลงทุนในพันธบัตรต่ำงประเทศ เ ่น กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบำลเกำหลี เริ่มให้

ผลตอบแทนลดลง ท ำให้ควำมสนใจลงทุนในกองทุนดังกล่ำวลดน้อยลง ส่งผลให้กำรออกกองทุนรวมตรำสำรหน้ี ะลอตัวลงทั้ง

อุตสำหกรรม นอกจำกนี้ รำคำหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ฯ มีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ลงทุนทยอยขำยหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรทุนเพื่อลดควำมเส่ียง แม้ว่ำปัจจัยพื้นฐำนโดยรวมของเศรษฐกิจจะยังคงดีอยู่ก็ตำม  

 

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
4.3.1 แหล่งเงินทุน  

 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีแหล่งเงินทุนที่ส ำคัญตำมงบกำรเงินรวม ได้แก่ เงิน ำกประเภทต่ำงๆ  ตั๋วแลกเงินและ

เงินกู้ยืม และรำยกำรระหว่ำงธนำคำร โครงสร้ำงเงิน ำกและเงินกู้ยืม มีดังนี้ 

รำยกำร 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

จ ำนวน 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

เงินรับ ำก 76,109 71.9 75,931 66.4 69,039 43.3 
ตั๋วแลกเงิน (บีอ)ี 20,228 19.1 21,045 18.4 67,651 42.4 
หุ้นกู้ 5,836 5.5 14,262 12.5 17,707 11.1 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร 3,648 3.4 3,202 2.8 5,220 3.3 

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

เงินรับ ำก ณ ส้ินปี 2554 ลดลงร้อยละ 9.1 จำกส้ินปีก่อน เนื่องจำกธนำคำรมีนโยบำยระดมเงินทุนด้วยกำรออก

ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้เพิ่มขึ้น โดยหำกพิจำรณำกำรเพิ่มขึ้นของตั๋วแลกเงิน ณ ส้ินปี 2554 พบว่ำมีสัดส่วนร้อยละ 42.4 ของเงิน

รับ ำกและเงินกู้ยืมทั้งหมด  ึ่งเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 18.4 ณ ส้ินปีก่อน 

 
นโยบายอตัราดอกเบี้ยเงนิรับฝาก 
คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management Committee : ALCO) เป็นผู้

ก ำหนดกรอบกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินรับ ำกและอัตรำดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ส ำหรับบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล โดย

มอบหมำยให้คณะท ำงำนด้ำนสภำพคล่อง (Money Desk) เป็นผู้บริหำรจำกสำยและ ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำก ำหนด

อัตรำดอกเบี้ยที่เหมำะสมในแต่ละ ่วงเวลำ  โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง อำทิ ควำมต้องกำรด้ำนสภำพคล่องของ
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ธนำคำร กำรแข่งขันของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดเงิน ำก และแนวโน้มอัตรำดอกเบี้ย ทั้งนี้ กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับเงิน ำก

และกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงิน ำก เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 
4.3.2 การให้สินเชื่อ  

นโยบายสนิเชื่อ 
 ธนำคำรมีกำรก ำหนดนโยบำยสินเ ื่อเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึด ือเป็นแนวทำงปฏิบัติที่ ัดเจนเป็นมำตรฐำนเดยีวกนั

และก่อให้เกิดประโย น์สูงสุดแก่องค์กร     โดยนโยบำยสินเ ื่อที่จัดท ำขึ้นมีลักษณะเป็นแนวทำงด ำเนินกำร  ครอบคลุม 

หลักกำรพื้นฐำนในกำรพิจำรณำเครดิตที่ก ำหนดไว้แล้ว ส่ิงที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเครดิตพึงระมัดระวังและหลีกเล่ียง และส่ิงที่

ธนำคำรสนับสนุนให้ด ำเนินกำรเพื่อขยำยเครดิตอย่ำงมีคุณภำพ   

 นโยบำยสินเ ื่อ ือเป็นส่วนส ำคัญที่ ่วยสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ของธนำคำร เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย

กำรให้สินเ ื่อ  และสำมำร ควบคุมพอร์ตสินเ ื่อให้เป็นไปตำมระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ มีกำรก ำหนดสัดส่วนของพอร์ต

สินเ ื่อให้เหมำะสมตำมประเภทธุรกิจ   โดยค ำนึง ึงกำรกระจุกตัวและกำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ตสินเ ื่อต่อกำร

เปล่ียนแปลงภำวะเศรษฐกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ  และประเมินระดับควำมเส่ียงโดยรวมให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด   

รวมทั้งมีหลักเกณฑ์กำรให้สินเ ื่อที่ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจเป้ำหมำย   

นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการใหส้ินเชื่อ 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ท ำหน้ำที่ก ำหนดหลักเกณฑ์สินเ ื่อแต่ละประเภท โดยอ้ำงอิงจำกนโยบำยกำร

บริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Policy) และนโยบำยสินเ ื่อ (Corporate Credit Policy)  ึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่ำวจะ

ประกอบด้วยเนื้อหำที่ครอบคลุมกระบวนกำรโดยรวมของกำรให้สินเ ื่อทั้งก่อนกำรอนุมัติไปจน ึงกำรบริหำรสินเ ื่อ  โดยมี

ประธำนสำยเป็นผู้รับผิด อบติดตำมดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียง  

 ส ำหรับสินเ ื่อรำยย่อย  ธนำคำรได้พัฒนำแบบจ ำลองควำมเส่ียง Credit scoring โดยใ ้ข้อมูลทำงส ิติของ

ลูกค้ำของธนำคำร โดยผลกำรค ำนวณจำกแบบจ ำลองร่วมกับข้อมูลจำกส ำนักงำนข้อมูลเครดิตแห่ง ำติ  National Credit 

Bureau จะ ูกน ำมำใ ้เพื่อประกอบกำรตัดสินกำรให้สินเ ื่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรรองรับเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนของ Basel 

Committee for Banking Supervision ตำมวิธี Internal Ratings Based Approach – IRB 

นอกจำกนี้  ธนำคำรจะมีกำรทบทวนและประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยสินเ ื่อ   และกำรปฏิบัติงำนใน

กระบวนกำรสินเ ื่อเพื่อให้มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เพียงพอ  โดยให้ทบทวนอย่ำงน้อยปีละครั้ง  หรือเมื่อ

มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ   เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  

กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีเป็นกำรด ำเนินกำรแก้ไขหนี้ทั่วไป และหนี้ที่มีปัญหำ เพื่อให้ธนำคำรมีโอกำสได้รับ  ำระ

หนี้คืนสูงสุด หรือเพื่อก่อให้เกิดประโย น์สูงสุดในกำรด ำเนินกิจกำรต่อไปทั้งลูกหนี้และธนำคำร โดยเฉพำะลูกหนี้ที่ประสบ

ปัญหำกำร  ำระหนี้เนื่องจำกผลกระทบทำงเศรษฐกิจ  แต่ยังมีแนวโน้มที่จะด ำเนินธุรกิจต่อไปได้  ทั้งนี้  กำรปรับปรุงโครงสร้ำง

หนี้จะต้องค ำนึง ึงควำมสำมำร ที่แท้จริงของลูกหนี้ รวม ึงอัตรำผลตอบแทน อัตรำกำรรับ  ำระหนี้  และควำมเส่ียงที่จะ

ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นลูกหนี้มีเจตนำที่จะ  ำระหนี้  และวิธีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้กับลูกหนี้แต่ละรำยต้องมีกำร
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พิจำรณำควำมเป็นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล   กรณีลูกหนี้ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ หรือมีแนวโน้ม แก้ไข

หนี้ไม่ได้   เจ้ำหน้ำที่บริหำรสินเ ื่อขออนุมัติด ำเนินคดีต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติ และโอนบัญ ีลูกหนี้ไปยังหน่วยงำนที่รับผิด อบ

ด้ำนกฎหมำยโดยเร็วเพื่อให้ด ำเนินคดีต่อไป 

การติดตามหนี้ผิดนัด 

ธนำคำรมีนโยบำยในกำรติดตำมให้ลูกหนี้ผิดนัดทุกรำย   ำระหนี้ทั้งหมดคืนแก่ธนำคำรโดยเร็ว โดยธนำคำรจะ

ประเมินควำมสำมำร ในกำร  ำระหนี้ และควำมร่วมมือของลูกหนี้แต่ละรำย เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรติดตำมและแก้ไขหนี้ที่

เหมำะสม  ธนำคำรจะพิจำรณำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ของลูกหนี้รำยที่ให้ควำมร่วมมือ และมีแนวโน้มสำมำร ปฏิบัติได้ตำม

เงื่อนไขข้อตกลงใหม่เพื่อให้ธนำคำร มีโอกำสได้รับ  ำระหนี้คืนสูงสุดและเหมำะสมกับควำมสำมำร ที่แท้จริงของลูกหนี้  กรณี

ลูกหนี้บำงรำยไม่สำมำร   ำระหนี้ หรือไม่สำมำร ติดต่อได้ หรือไม่ให้ควำมร่วมมือ แต่ภำระหนี้สินที่ยังคงมีอยู่กับธนำคำร

ยังคงเหลืออยู่เป็นจ ำนวนมำกจึงเป็นหน้ำที่ของ ่ำยกฎหมำยหรือบุคคลภำยนอกจะต้องสืบหำติดตำมทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อ

น ำมำ  ำระหนี้โดยไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโย น์ (Conflict of interest) 

การอนุมัติการให้กู้ยืมและอ านาจการอนุมัติ 

สินเ ื่อรำยย่อย ธนำคำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุมัติตำมระดับวงเงินและเงื่อนไขสินเ ื่อตำมระดับขั้นตั้งแต่ระดับ

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ตลำดไปจน ึงหัวหน้ำส ำนักงำนขำยภำค โดยมี ่ำยควบคุมและตรวจสอบเครดิต ที่เป็นอิสระจำกหน่วยงำน

ด้ำนกำรตลำด  ่วยท ำหน้ำที่วิเครำะห์และตรวจสอบค ำขออนุมัติเพื่อแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม  และเจ้ำหน้ำที่ตลำดมีหน้ำที่

ติดตำมคุณภำพของกำรปล่อยสินเ ื่อรำยสัญญำที่ได้อนุมัติสินเ ื่อ คุณภำพสินเ ื่อส ำหรับลูกค้ำ โดยมีกำรผูกผลตอบแทนกับ

ระดับหนี้เสีย นอกจำกนี้ ธนำคำรมีกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับพอร์ตสินเ ื่อผ่ำนกำรก ำหนดตัว ี้วัดและเพดำนควำมเส่ียง  ึ่ง

รวม ึงกำรกระจุกตัวของสินเ ื่อ  ึ่งต้องรำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงสม่ ำเสมอ 

สินเ ื่อธุรกิจ จะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมกำรหรือผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสม   โดยอ ำนำจกำรอนุมัติจะต้อง
ก ำหนดให้สอดคล้องกับวงเงิน ประเภทธุรกิจ ขนำดและควำม ับ ้อนของธุรกรรม    

 
4.3.3 ความสามารถในการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร 

กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนเป็นอย่ำงมำก เพื่อให้มั่นใจว่ำกลุ่ม
ธนำคำรเกียรตินำคินจะมีกลยุทธ์ในกำรรักษำระดับเงินกองทุนให้สูงกว่ำเป้ำหมำยกำรด ำรงเงินกองทุนที่ก ำหนดไว้ ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2554 ธนำคำรมีระดับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 15.40 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22 จำกส้ิน
ปี 2553 สูงกว่ำอัตรำขั้นต่ ำของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 8.50 โดยอัตรำส่วนอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง
ของธนำคำร มีดังนี้ 

 
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

(ร้อยละ) 
31 ธันวำคม 2553 

 
31 ธันวำคม 2554 

 
อัตรำขั้นต่ ำ 
ตำมกฎหมำย 

เงินกองทุน ั้นท่ี 1 14.55 14.70 4.25 
เงินกองทุนทั้งสิ้น 15.18 15.40 8.50 
 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  

 

4-20 

 

4.3.4 การบริหารสภาพคล่อง 

ธนำคำรก ำหนดให้กำรบริหำรสภำพคล่องอยู่ภำยใต้กำรดูแล และกำรก ำหนดกลยุทธ์ของคณะกรรมกำรบริหำร
สินทรัพย์และหนี้สิน โดยมีคณะท ำงำนด้ำนสภำพคล่อง (Money Desk) เป็นกลไกส ำคัญในกำรพิจำรณำอัตรำดอกเบี้ยให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนสภำพคล่อง  นอกจำกนี้ ยังมี ่ำยบริหำรเงินเป็นหน่วยงำนหลักท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรสภำพ
คล่อง โดยมีกำรบริหำรฐำนะสภำพคล่องอย่ำงใกล้ ิดทั้งในระยะส้ันและระยะยำว  ให้สอดคล้องกับปัจจัยภำย ใน ได้แก่ 
แผนกำรขยำยธุรกิจและสภำพคล่องของธนำคำร  และปัจจัยภำยนอก ได้แก่  สภำวะกำรแข่งขัน และแนวโน้มอัตรำดอกเบี้ย 
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินได้ก ำหนดให้มีกำรทบทวนภำวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มอัตรำดอกเบี้ยเป็น
ประจ ำ เพื่อให้กำรบริหำรสภำพคล่องทันต่อควำมผันผวนของเศรษฐกิจทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ  

ในภำวะปกติคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน ก ำหนดให้มีสินทรัพย์สภำพคล่องส่วนเกินจำกที่กฎหมำย
ก ำหนดไม่ต่ ำกว่ำเงิน ำกและเงินกู้ยืมครบก ำหนดใน 6 สัปดำห์ข้ำงหน้ำ  โดยมีกำรกระจำยตัวของแหล่งเงินทุนที่เหมำะสม  
 ึ่งแหล่งเงินทุนหลักของธนำคำรมำจำกเงินรับ ำกจำกลูกค้ำ โดยไม่อำศัยแหล่งที่มำจำกกลุ่มผู้ ำกเงินรำยใหญ่ หรือส ำบัน
กำรเงินอื่นมำกเกินไป นอกจำกนี้ ยังมีกำรกระจำยตัวในแต่ละประเภทและอำยุครบก ำหนด รวมทั้งรักษำควำมสมดุลของ
แหล่งที่มำของเงินทุนและกำรใ ้ไปของเงิน  ส ำหรับกรณีเหตุฉุกเฉินในภำวะวิกฤตต่ำงๆ ธนำคำรมีกำรจัดท ำแผนรองรับเหตุ
ฉุกเฉินด้ำนสภำพคล่อง เพื่อให้มีแหล่งสภำพคล่องเพียงพอท่ีจะรองรับกำร อนเงินของผู้ ำก และธนำคำรยังสำมำร ด ำเนิน
ธุรกิจต่อเนื่องอยู่ได้ไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน 

ธนำคำรด ำรงอัตรำส่วนสินทรัพย์สภำพคล่องโดยเฉล่ียแล้วไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 6.00 ของยอดเงิน ำกและเงินกู้ยืมบำง
ประเภท ตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 ธนำคำรมีเงินสดในมือ เงินสดที่ศูนย์
เงินสด เงิน ำกที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ที่ปรำศจำกภำระผูกพัน รวมเป็นจ ำนวน 28,622 ล้ำนบำท   

 
4.3.5 การจัดชั้นสินทรัพย์ การตั้งส ารอง และการตัดจ าหน่ายหนี้สูญ 

ธนำคำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรจัด ั้นสินทรัพย์ และกำรกันเงินส ำรองของธนำคำรแห่งประเทศไทย และ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงพิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสม 

ธนำคำรจะตัดลูกหนี้ออกจำกบัญ ี เนื่องจำกเห็นว่ำไม่สำมำร ที่จะเรียก  ำระหนี้คืนได้ เ ่น ได้ด ำเนินคดีทำง
กฎหมำยแล้ว ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะ  ำระหนี้ได้ หรือ ไม่มีบุคคลค้ ำประกัน หรือหลักประกันไม่มีค่ำแล้ว ธนำคำรสำมำร 
ด ำเนินกำรได้  โดยกำรตัดจ ำหน่ำยหนี้สูญ และหนี้สูญรับคืน ให้ ือปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของประกำศธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย และหลักเกณฑ์กำรตัดหนี้สูญของกรมสรรพำกร  และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงพิจำรณำเห็นว่ำ
เหมำะสม  ทั้งนี้ กำรตัดลูกหนี้ออกจำกบัญ ีจะต้องไม่เป็นกำรเอื้อประโย น์แต่กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง ผู้ ือหุ้นของ
ธนำคำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือกิจกำรท่ีบุคคลดังกล่ำวมีผลประโย น์เกี่ยวข้อง 
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4.3.6 ธุรกิจหลักทรัพย์ ด ำเนินกำรโดย บล.เกียรตินำคิน มีรำยละเอียดดังนี้ 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

เงินทุนส่วนใหญ่มำจำกเงินกองทุน กระแสเงินสดที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน และกำรกู้ยืมเงินจำกส ำบันกำรเงิน
บำงส่วน เพื่อใ ้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

การอนุมัติวงเงินและอ านาจการอนุมัติ 

บล.เกียรตินำคิน มีนโยบำยในกำรพิจำรณำอนุมัติวงเงินเพื่อ ื้อขำยหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำ โดยพิจำรณำจำกหน้ำที่
กำรงำน ฐำนะทำงกำรเงิน และควำมสำมำร ในกำร  ำระหนี้ของลูกค้ำ  

การก าหนด Margin ของหลักทรัพย์ 

บล.เกียรตินำคิน ก ำหนดให้คณะเจ้ำหน้ำที่บริหำรควำมเส่ียง เป็นผู้ทบทวนและก ำหนดรำย ื่อหลักทรัพย์ที่จะ
อนุญำตให้ ื้อในบัญ ีมำร์จิ้นได้ (Marginable Securities) และกำรปรับอัตรำมำร์จิ้น โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีปริมำณ
กำร ื้อขำยในระดับสูง และผลประกอบกำรดี หรือก ำลังอยู่ใน ่วง ื้นตัว  

นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ 

บล.เกียรตินำคิน มีกำรลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบัญ ีบริษัทในหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุน  และตรำสำรอนุพันธ์ 
โดยมีวัต ุประสงค์เพื่อก ำไรจำกส่วนต่ำงของรำคำ  มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุน  หลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลำย
ลักษณ์อักษรและได้รับควำมเห็น อบจำกคณะกรรมกำรบริษัท   

นโยบำยกำรลงทุนจะค ำนึง ึงควำมเส่ียงในด้ำนต่ำงๆ  ึ่งประกอบด้วยกำรจ ำกัดวงเงินลงทุน จ ำกัดประเภท
หลักทรัพย์ที่อนุญำตให้ลงทุนได้ โดยต้องไม่เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มเส่ียง  จ ำกัดจ ำนวนหลักทรัพย์ที่สำมำร ลงทุนได้ ณ 
ขณะใดขณะหน่ึง  จ ำกัดมูลค่ำเงินลงทุนสูงสุดต่อหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง และจ ำกัดผลขำดทุนต่อหุ้น นอกจำกนี้ยังจัดให้
มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ระบบป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโย น์ และระบบป้องกันกำรล่วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผย
ระหว่ำงหน่วยงำนและบุคลำกรของบริษัท  ึ่งปฏิบัติเป็นไปตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ 

ความสามารถในการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่อง  

อัตรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปของ บล.เกียรตินำคิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 เท่ำกับร้อย
ละ 125.43 เปรียบเทียบกับร้อยละ 7.0 ตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 
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55..    ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  
 

5.1. สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ     
 

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยธนำคำรและบริษัทย่อยเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์และไม่ติดภำระ
ผูกพันใดๆ  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 ดังนี ้

            หน่วย : ล้ำนบำท 

รายการ 2552 2553 2554 

ที่ดิน     
1. ที่ดินและอำคำร ซึ่งเป็นท่ีตั้งของส ำนักงำนสำขำในตำ่งจังหวัด 

และศูนย์ประมูลรถยนต ์
136.13 137.72 133.89 

2. สิทธิกำรเชำ่ของธนำคำร ส ำนักงำนสำขำในตำ่งจังหวัด และ
ศูนย์ประมูลรถยนต ์

87.84 87.94 76.44 

รวมที่ดินและอำคำรสุทธ ิ 223.97 225.66 210.33 
อุปกรณ์ส ำนักงำนสุทธ ิ 259.57 301.77 584.70 
อื่น ๆ  332.11 461.66 492.83 

รวมที่ดนิ อาคาร และอุปกรณส์ุทธ ิ 815.65 989.05 1,287.86 

 

   สัญญำเช่ำและบริกำรระยะยำว 

1. สัญญำเชำ่และบริกำร 
 ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดิน /อำคำร เพื่อใช้เป็นส ำนักงำนสำขำ ท ำสัญญำบริกำรด้ำน
คอมพิวเตอร์และท ำสัญญำเช่ำรถยนต์ ธนำคำรและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคต ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2554 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท 

รายการ     2552    2553     2554 
สัญญำเชำ่ที่ดิน/อำคำร 273.44 272.53 397.61 
สัญญำบริกำรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์     3.02        178.03 134.43   
สัญญำเชำ่รถยนต ์ - - 1.14 
อื่น ๆ - - - 

รวม          276.46          450.56          533.18 
 

2. สัญญำเชำ่ระหวำ่งธนำคำรและบริษัทย่อย 
- ไม่มี –  
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5.2. เงินให้สินเชื่อ 
5.2.1 นโยบายการจัดช้ันสินทรัพย์ และนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ธนำคำรและบริษัทย่อย มีนโยบำยกำรจัดชั้นสินทรัพย์และนโยบำยกำรตั้งส ำรองค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตำมเกณฑ์
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย  นอกจำกนี ้ยังมีนโยบำยเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของธนำคำร จึงมีนโยบำยกันเงินส ำรองที่มีต่อ
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพในอัตรำที่สูงกว่ำเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด เพื่อให้มีระดับเงินส ำรองที่มีต่อเงินให้
สินเชื่อด้อยคุณภำพในอัตรำสูงในระดับทัดเทียมกับค่ำเฉล่ียของธนำคำรพำณิชย์ไทย  และธนำคำรยังมีนโยบำยในกำรรักษำ
ระดับกำรกันเงินส ำรอง ให้สูงเพียงพอเพื่อรองรับควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น หรือระดับเงินส ำรองที่อำจเพิ่มขึ้นในภำวะวกิฤต 
และไม่ท ำให้ระดับเงินกองทุนของธนำคำรต่ ำกว่ำอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด  ทั้งนี้ ธนำคำรต้องกันเงินส ำรองตำมลักษณะกำรจัด
ชั้นสินทรัพย์ ดังนี้ 

1. สินทรัพย์จัดชั้นปกติ ให้กันเงินส ำรองในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 1.0  
2. สินทรัพย์จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ ให้กันเงินส ำรองในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 2.0  

 กรณีสินเชื่อที่สำมำรถจัดกลุ่มสินเชื่อที่มีลักษณะควำมเส่ียงด้ำนเครดิตคล้ำยคลึงกันได้อย่ำงเหมำะสม ธนำคำร
สำมำรถเลือกกันเงินส ำรองแบบกลุ่มสินเชื่อ (Collective Approach) ซึ่งพิจำรณำจำกผลขำดทุนจำกประสบกำรณ์ในอดีต
ตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด  

 ส ำหรับลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อรถยนต์ ธนำคำรได้พิจำรณำค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมโดยใช้วิธีกันเงินส ำรอง
หลังหักมูลค่ำหลักประกันตำมเกณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย เพื่อให้ครอบคลุมควำมไม่ แน่นอนอันอำจเกิดจำกปัจจัย
เศรษฐกิจและแนวโน้ม ซึ่งอำจส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหน้ีลดลง 

3. สินทรัพย์จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน จัดชั้นสงสัย หรือจัดชั้นสงสัยจะสูญ  ให้กันเงินส ำรองในอัตรำร้อยละ 100.0 ส ำหรับ
ส่วนต่ำงระหว่ำงยอดหนี้คงค้ำงตำมบัญชีกับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ หรือมูลค่ำ
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหลักประกันโดยใช้วิธีกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ หรือ มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจ ำหน่ำย
หลักประกัน ตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด 

 รำยละเอียดกำรจัดชั้นเงินให้สินเชื่อและกำรกันส ำรอง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2554 ปรำกฏในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2554 ข้อ 7.7.4 

  เงินให้สินเชื่อ 
ธนำคำรถือปฏิบัติในกำรจัดชั้นหนี้และตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับเงินให้สินเชื่อ ตำมข้อก ำหนดของประกำศของ

ธนำคำรแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3  สิงหำคม 2551 และตำมกำรประเมินผลของฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับควำมสูญเสียที่อำจจะ
เกิดขึ้น จำกยอดเงินให้สินเชื่อที่คงค้ำงอยู่ ณ วันส้ินงวด กำรจัดชั้นหนี้พิจำรณำจำกระยะเวลำที่ค้ำงช ำระและควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนี้ของลูกหน้ี ส่วนมูลค่ำหลักประกันที่ใช้ขึ้นกับประเภทของหลักประกัน โดยธนำคำรมีกำรประเมินรำคำทุก 3 ปี ซึ่ง
เป็นไปตำมเกณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรบันทึกค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ส ำหรับเงินให้กู้ยืมในอัตรำร้อยละ 100.0 
ส ำหรับส่วนต่ำงระหว่ำงยอดหนี้ตำมบัญชีกับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหน้ีหรอืมลูคำ่ปจัจบุนัของ
กระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหลักประกัน ทั้งนี้อัตรำดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลำที่คำดว่ำจะจ ำหน่ำย
หลักประกันได้อ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำหรับลูกหนี้ชั้นปกติและชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ ธนำคำร
บันทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในอัตรำร้อยละ 1.0 และร้อยละ 2.0 ของมูลหน้ีหลังหักหลักประกัน 
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จัดชั้นปกต ิ ตั้งส ำรองไมต่่ ำกวำ่ร้อยละ     1.0  ของยอดหนี้คงค้ำงสุทธ ิ

จัดชั้นกลำ่วถึงเป็นพิเศษ ตั้งส ำรองไมต่่ ำกวำ่ร้อยละ     2.0  ของยอดหนี้คงค้ำงสุทธ ิ

จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน ตั้งส ำรองไมต่่ ำกวำ่ร้อยละ 100.0  ของยอดหนี้คงค้ำงสุทธ ิ

จัดชั้นสงสัย ตั้งส ำรองไมต่่ ำกวำ่ร้อยละ 100.0  ของยอดหนี้คงค้ำงสุทธ ิ

จัดชั้นสงสัยจะสูญ ตั้งส ำรองไมต่่ ำกวำ่ร้อยละ 100.0  ของยอดหนี้คงค้ำงสุทธิ  

ยกเว้น ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ยังไม่ได้ฟ้องร้องด ำเนินคดีหรือปรับโครงสร้ำงหน้ี ธนำคำร
แห่งประเทศไทยก ำหนดให้ตัง้คำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพิม่ตำมจ ำนวนวันที่คำ้งช ำระ 

จัดชั้นสูญ ให้ตัดออกจำกบัญช ี
หมายเหตุ 1) ยอดหนี้คงค้ำง หมำยถึง เงินต้นและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
 2) ยอดหนี้คงค้ำงสุทธิ หมำยถึง ยอดหนี้คงค้ำงหักด้วยหลักประกัน 

 

  ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 
ธนำคำรตั้งค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส ำหรับลูกหนี้เช่ำซื้อโดยวิธีกันเงินส ำรองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) 

โดยพิจำรณำจำกผลขำดทุนจำกประสบกำรณ์ในอดีต ซึ่งค ำนวณจำกค่ำควำมน่ำจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดช ำระหนี้ 
(Probability of default) และร้อยละของควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช ำระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given 
default) นอกจำกนั้น ธนำคำรได้มีกำรปรับปรุงผลขำดทุนจำกประสบกำรณ์ในอดีตด้วยปัจจัยที่อำจมีผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ เช่น อัตรำผลขำดทุนท่ีเพิ่มขึ้นจำกกำรขำยทรัพย์สินท่ียึด 

นอกจำกนี้ธนำคำรได้มีกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อเพิ่มเติมตำมค ำส่ังของธนำคำร
แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 3 สิงหำคม 2551 โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำ
หลักประกันท่ีใช้ตำมเกณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรบันทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ส ำหรับลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อใน
อัตรำร้อยละ 100.0 ส ำหรับส่วนต่ำงระหว่ำงยอดหนี้ตำมบัญชีกับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้
หรือมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหลักประกัน ทั้งนี้อัตรำดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลำที่
คำดว่ำจะจ ำหน่ำยหลักประกันได้อ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำหรับลูกหนี้ชั้นปกติและชั้นกล่ำวถึง
เป็นพิเศษ ธนำคำรบันทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในอัตรำร้อยละ 1.0 และร้อยละ 2.0 ของมูลหน้ีหลังหักหลักประกัน 

  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์  
 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตั้งค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส ำหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ตำมข้อก ำหนดของ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง กำรจัดท ำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อย คุณภำพของบริษัท
หลักทรัพย์ ลงวันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2544 

 นโยบำยกำรตั้งส ำรองค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของทรัพย์สิน 
กำรตั้งส ำรองค่ำเผ่ือกำรลดค่ำของทรัพย์สินของธนำคำร จะพิจำรณำจำกข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำตำมมำตรฐำนบัญช ีและ

กำรประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนในอนำคต พร้อมกับก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเป็นลำยลักษณ์อักษร และ
หลักเกณฑ์ดังกล่ำวผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นชอบด้วยแล้ว 
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5.2.2 นโยบายการรับรู้รายได้ 
  รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินให้กู้ยืมและเงินฝำก 

 ธนำคำรรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินให้กู้ยืมและเงินฝำกตำมเกณฑ์คงค้ำง ยกเว้นรำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินให้
กู้ยืมที่ค้ำงช ำระเกินกว่ำสำมเดือนนับตั้งแต่วันครบก ำหนดช ำระซึ่งรับรู้เมื่อเก็บเงินได้ ธนำคำรได้บันทึกยกเลิกรำยได้
ส ำหรับดอกเบี้ยจำกเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ที่ธนำคำรบันทึกบัญชีเป็นรำยได้แล้วออกจำกบัญชี เมื่อลูกหนี้เป็นลูกหนี้ที่
ค้ำงช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่ำสำมเดือนนับจำกวันครบก ำหนดช ำระ เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศของธนำคำร
แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2551 ธนำคำรจะรับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงได้ใหม่ เมื่อลูกหนี้ได้ช ำระเงินต้น
และดอกเบี้ยที่ยังคงค้ำงครบถ้วนแล้ว 

  รำยได้จำกกำรให้เช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 รำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้เช่ำซื้อรับรู้ตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง  
 รำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้เช่ำซื้อที่ค้ำงช ำระเกินกว่ำ 3 เดือน นับตั้งแต่วันครบก ำหนดช ำระซึ่งรับรู้เมื่อเก็บเงิน
ได้ ธนำคำรได้บันทึกยกเลิกรำยได้ส ำหรับดอกเบี้ยจำกกำรให้เช่ำซื้อที่ธนำคำรบันทึกบัญชีเป็นรำยได้แล้วออกจำก
บัญชี เมื่อลูกหนี้เป็นลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่ำสำมเดือนนับจำกวันครบก ำหนดช ำระเพื่อให้เป็นไป
ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2551 ธนำคำรจะรับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงได้ใหม่ 
เม่ือลูกหนี้ได้ช ำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้ำงครบถ้วนแล้ว 

  นโยบำยสินเชื่อที่ระงับรับรู้รำยได้   

 นโยบำยกำรระงับรับรู้รำยได้สินเชื่อของธนำคำร ถือปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย  คือ 
ระงับรับรู้รำยได้ส ำหรับเงินให้สินเชื่อที่มีกำรค้ำงช ำระเงินต้นและ /หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำรวมกันเกินกว่ำ 3 เดือน 
นับแต่วันครบก ำหนดช ำระดอกเบี้ย หรือเงินต้นทั้งจ ำนวน หรือตำมงวดที่ก ำหนดในสัญญำ หรือเมื่อได้ทวงถำม หรือ
เรียกให้ช ำระ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน โดยไม่ค ำนึงว่ำลูกหนี้รำยนั้นจะมีหลักประกันหรือไม่ ยกเว้น เงินเบิกเกินบัญชี จะ
พิจำรณำจำกกำรไม่ได้รับเงินเข้ำบัญชีเพื่อช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่ำ 3 เดือน นับแต่วันที่ถูกยกเลิกวงเงิน หรือ
วันที่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือวันที่ครบก ำหนดสัญญำ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพ   

 ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 68/2551 ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2551 เรื่อง กำรจัดท ำและ 
เปิดเผยรำยกำรย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของธนำคำรพำณิชย์ เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพ (NPL Gross) หมำยถึง    
เงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ และชั้นสูญ ตำมหลักเกณฑ์กำรจัดชั้นของธนำคำร     
แห่งประเทศไทย ที่ สนส. 31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดชั้น และกำรกันเงินส ำรองของ
สถำบันกำรเงิน 

5.2.3 เงินลงทุน            
 นโยบำยกำรลงทุน 

 กล   ่มธุรกิจเกียรตินำคินจัดประเภทเงินลงทุน นอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในกิจกำร
ร่วมค้ำเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เงินลงทุนเพื่อค้ำ เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก ำหนด เงินลงทุนเผื่อขำย และเงินลงทุนทั่วไป 
ซึ่งกำรจัดประเภทของเงินลงทุนจะเป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม ณ เวลำที่ลงทุน และมีกำรทบทวน
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กำรจัดประเภทเป็นปกติอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งนี้  มีกำรค ำนึงถึงสภำพคล่องของธนำคำร สภำพคล่องของหลักทรัพย์ 
ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับและนโยบำยของธนำคำร ในส่วนของกำรลงทุนในตรำสำรทุน ธนำคำรยังคง
นโยบำยที่จะลดกำรลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธนำคำรลงเมื่อมีโอกำสที่เหมำะสม 

 กำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรลงทุน        

 กลุ่มธุรกิจเกียรตินำคินจะกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนทั้งในตลำดเงินและตลำดทุน  ภำยใต้กรอบและ
นโยบำยควำมเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจเกียรตินำคิน  และกำรควบคุมดูแลรับผิดชอบจำกฝ่ำยงำนที่ท ำธุรกรรมและจำกฝ่ำย
บริหำรควำมเสี่ยง   
 ธนำคำรมีกำรประเมินศักยภำพของบริษัทที่ออกตรำสำรและมีนโยบำยซื้อ -ขำยตรำสำรทุนเพื่อกำรลงทุน
ระยะปำนกลำงจนถึงระยะยำวเป็นหลัก  ธนำคำรบริหำรควำมเสี่ยงของรำคำตรำสำรทุน ซึ่งมีเจตนำตั้งแต่แรกว่ำจะถือ
ครองระยะยำว โดยกำรติดตำมและรำยงำนสถำนะควำมเสี่ยงรำคำตรำสำรทุนตำมรำคำตลำดประจ ำวัน และมีกำร
ก ำหนดระดับตัดขำดทุนเพื่อจ ำกัดผลกระทบที่เกิดขึ้น 

  กำรตั้งส ำรองค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ     

 กลุ่มธุรกิจเกียรตินำคิน ตั้งส ำรองค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนตำมมำตรฐำนบัญชี โดยเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื่อค้ำและเผื่อขำยแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม  และบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำเป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  และบันทึกกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย เป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจนกว่ำจะจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ไป ซึ่งจะบันทึกผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวใน
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน 
 เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก ำหนด วัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง และเงิน
ลงทุนทั่วไปในหลักทรัพย์แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยรำคำทุน ปรับลดด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน 
 

5.2.4 การลงทุนของธนาคารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 ควำมหมำยของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ควำมหมำยของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตำมค ำนิยำมของมำตรฐำนกำรบัญชี ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในงบ
กำรเงินในส่วนของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน หัวข้อ นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ ข้อ 4.2.5 

 นโยบำยกำรลงทุนของธนำคำร 

กำรลงทุนเชิงกลยุทธ์     

 เป็นกำรลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เอื้อประโยชน์กับธุรกิจ
ของกลุ่มธุรกิจเกียรตินำคินในเชิงยุทธศำสตร์  เพื่อให้บรรลุตำมพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม
ธุรกิจเกียรตินำคิน และเป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจและกำรก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่ม ร วมถึงแนวทำงกำร
ก ำกับแบบรวมกลุ่มของธนำคำรแห่งประเทศไทย  
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กำรลงทุนเพื่อผลตอบแทน 
 เป็นกำรลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์กำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อที่ด้อยคุณภำพ ด้วยรำคำที่ต่ ำกว่ำมูลค่ำ
เงินต้นคงค้ำงและมูลค่ำหลักประกัน ทั้งนี้เพื่อหวังก ำไร/ผลตอบแทนจำกกำรบริหำรกำรลงทุนผ่ำนลักษณะกองทุนรวม
ต่ำงๆ ที่เป็นบริษัทย่อยของธนำคำร  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนในสิทธิเรียกร้อยประเภทสินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อพำณิชย์  สินเชื่ออ่ืน ซึ่งองค์กำรเพื่อกำรปฏิรูประบบสถำบันกำรเงิน (“ปรส.”) ได้น ำออกประมูล  รวมถึงกองทุน
ประเภทลงทุนในอสังหำริมทรัพย์  และสิทธิเรียกร้องที่มีอสังหำริมทรัพย์เป็นหลักประกัน   
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66..    ข้อพิพาททางกฎหมายข้อพิพาททางกฎหมาย  
 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีคดีทีย่ังไม่สิ้นสุดที่เป็นผลจำกกำรประกอบธุรกิจปกตจิ ำนวน 
58 คด ีคิดเป็นทุนทรัพย์รวม 3,987 ล้ำนบำท โดยเป็นคดีที่ศำลชัน้ต้นได้ตัดสินให้ธนำคำรชนะคดแีล้ว และคดียังอยู่ในระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลสูง จ ำนวน 22 คดี ทุนทรัพย์ 2,915 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ฝ่ำยบริหำรของธนำคำรมคีวำมเห็นว่ำ กำรถูกฟ้องคดี
ข้อพิพำททำงกฎหมำยตำมที่กลำ่วทั้งหมด หำกพจิำรณำมูลคำ่ของข้อพิพำททำงกฎหมำย ณ สถำนะปัจจุบัน ไม่ปรำกฏว่ำมี
ผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์และกำรด ำเนินงำนของธนำคำรอย่ำงมีนัยส ำคัญแต่อยำ่งใด    
 
 จำกกรณีทีธ่นำคำรมกีำรบันทึกเจ้ำหน้ีกรมบงัคับคดี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2553 จ ำนวน 575 ล้ำนบำท จำกทีก่รม
บังคับคดเีรียกเก็บส่วนต่ำงระหวำ่งรำคำทรัพย์สินในกำรประมูลหลักทรัพย์ครั้งแรกและรำคำทรัพยท์ี่ประมูลได้ ซึ่งเป็น
ค่ำเสียหำยเนื่องจำกผิดสัญญำซือ้ขำยทอดตลำดจ ำนวน 583 ล้ำนบำท สถำนะคดีปจัจุบัน ณ ส้ินปี 2554 ธนำคำรได้ส ำรอง
ควำมเสียหำยไวใ้นงบกำรเงินเรียบร้อยแล้ว และคดีอยู่ระหว่ำงรอค ำวินจิฉัยจำกศำล 
 
 คดีของบรษิัทย่อยในปี 2554 ได้แก่ คดีแพง่ที่บริษัทหลักทรัพย ์ เกียรตินำคิน จ ำกัด เป็นจ ำเลยถูกฟ้องร้องเรียก
ค่ำเสียหำยรว่มกับจ ำเลยรำยอื่นๆ ในคดีทุจรติเป็นจ ำนวน 223 ล้ำนบำท แต่เมื่อวันท่ี 30 พฤศจกิำยน 2554 ศำลชั้นต้นได้มคี ำ
พิพำกษำยกฟ้อง บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคิน จ ำกดั    
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77..    โครงสร้างเงินทุนโครงสร้างเงินทุน  

 
7.1 หลกัทรัพยข์องธนาคาร 
 7.1.1 หุน้สามัญและหุน้บุริมสทิธิ 
  1) หุ้นสำมัญของธนำคำรจดทะเบียนซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภำยใต้ชื่อ “KK” โดย ณ 
วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 ธนำคำรมีหุ้นสำมัญจ ำนวนทั้งสิ้น 634,328,864 หุ้น (มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) มีทุนจดทะเบียนและทุน
เรียกช ำระแล้ว ดังนี ้ 

 ทุนจดทะเบียน  6,603,288,640  บำท 

 ทุนช ำระแล้ว   6,343,288,640  บำท 

  ตำมที่ธนำคำรได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ให้แก่กรรมกำร และ/หรือ พนักงำนของธนำคำรและบริษัทย่อย
ในปี 2553 โดยในปี 2554 มีกำรเปิดให้ใช้สิทธิรวม 2 ครั้ง ในวันท่ี 30 กันยำยน และ 30 ธันวำคม ตำมล ำดับ ซึ่งในครั้งแรกไม่มี
ผู้ขอใช้สิทธิ แต่ในครั้งที่ 2 มีผู้ขอใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญเป็นจ ำนวนรวม 319,400 หุ้น (จะเริ่มซื้อขำยวันที่ 11 มกรำคม 
2555) ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนหุ้นสำมัญเป็น 634,648,264 หุ้น มทีุนช ำระแล้ว 6,346,482,640 บำท 

  2) ธนำคำรไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 
 
 7.1.2 หุ้นกู ้

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 ธนำคำรมีหุ้นกู้ระยะยำวและระยะส้ันคงเหลือรวมมูลคำ่ทั้งสิ้น 17,707 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียด ดังนี ้

 หุ้นกู้ระยะสั้นอำยุไมเ่กิน 270 วัน ประเภทไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ มูลค่ำ 1,184 ล้ำนบำท  
 

ชื่อหุ้นกู้ 
จ านวน 

(ล้านบาท) วันที่ออกหุ้นกู้ อายุ (ปี) 
วันครบก าหนด

ไถ่ถอน 
ยอดคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK12109A          48.00  30/06/2554 0.5 09/01/2555          48.00  3.47 

KK12109B        200.00  04/07/2555 0.5 09/01/2555        200.00  3.67 

KK12109C          11.00  07/07/2554 0.5 09/01/2555          11.00  3.67 

KK12113A          50.00  14/07/2554 0.5 13/01/2555          50.00  3.77 

KK12112A          54.00  14/07/2554 0.5 12/01/2555          54.00  3.77 

KK12202A        110.00  14/07/2554 0.5 02/02/2555        110.00  3.77 

KK12209A        110.00  05/08/2554 0.5 09/02/2555        110.00  3.75 

KK12223A          50.00  25/08/2554 0.5 23/02/2555          50.00  3.62 

KK12309A        250.00  08/09/2554 0.5 09/03/2555        250.00  3.62 

KK12315A        170.00  15/09/2554 0.5 15/03/2555        170.00  3.62 

KK12322A        131.00  22/09/2554 0.5 22/03/2555        131.00  3.62 

         1,184.00               1,184.00    
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 หุ้นกู้ระยะยำวคงเหลือ  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554   มูลค่ำ 16,523 ล้ำนบำท  

ล าดับ ชื่อหุ้นกู้ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
วันออกหุ้นกู้ 

อายุ 
(ป)ี 

วันครบก าหนด
ไถ่ถอน 

ยอดคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละ ต่อปี) 

1 KK122A 1,000.00 24/02/2553 2 24/02/2555 1,000.00 6m. FD+1.00* 

2 KK123A 600.00 05/03/2553 2 05/03/2555 600.00 2.87 
3 KK123B 1,000.00 12/03/2553 2 12/03/2555 1,000.00 6m. FD+1.00* 
4 KK135A 1,000.00 17/03/2553 3.17 17/05/2556 1,000.00 3.35 

5 KK123C 320.00 19/03/2553 2 19/03/2555 320.00 2.90 
6 KK127A 2,493.00 28/07/2553 2 28/07/2555 2,493.00 2.83 
7 KK128A 500.00 17/08/2553 2 17/08/2555 500.00 2.88 

8 KK129A 1,310.00 20/09/2553 2 20/09/2555 1,310.00 2.85 
9 KK12OA 2,000.00 14/10/2553 2 14/10/2555 2,000.00 2.88 
10 KK12NA 1,300.00 25/11/2553 2 25/11/2555 1,300.00 2.88 

11 KK132A 2,000.00 17/02/2554 2 17/02/2555 2,000.00 3.45 
12 KK186A 650.00 01/06/2554 7 01/06/2561 650.00 4.62 
13 KK187A 240.00 22/07/2554 7 22/07/2561 240.00 5.00 
14 KK188A 500.00 23/08/2554 7 23/08/2561 500.00 4.80 

15 KK18DA 625.00 02/12/2554 7 02/12/2561 625.00 5.10 
16 KK16DA 975.00 07/12/2554 5 07/12/2559 975.00 5.10 
17 KK18DB 10.00 07/12/2554 7 07/12/2561 10.00 5.05 

 รวม 16,523.00    16,523.00  

รำยละเอียดของหุ้นกู้ระยะยำวประเภทไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ  มีดังนี้ 
1. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกยีรตินำคิน ครั้งที่ 1/2553 ครบก ำหนดไถถ่อนป ีพ.ศ. 2555 

สัญลักษณ ์ : KK122A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำย ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รำย   
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย  : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย  : 1,000,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 1,000,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู ้  : 2 ปี 
วันออกหุ้นกู้   : 24 กุมภำพันธ์ 2553 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 24 กุมภำพันธ์ 2555 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้  : อัตรำดอกเบีย้ลอยตวัที่อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกอ้ำงอิง บวกร้อยละ 1 ต่อป ี                        
วันช ำระดอกเบี้ย   : ทุกวันท่ี 24 ก.พ., 24 พ.ค., 24 ส.ค. และ 24 พ.ย.ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู้                 
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : ไม่ม ี
นำยทะเบยีนหุ้นกู้   : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
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2. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกยีรตินำคิน ครั้งที่ 2/2553 ครบก ำหนดไถถ่อนป ีพ.ศ. 2555 

สัญลักษณ ์ : KK123A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำย ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รำย   
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย  : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย  : 600,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 600,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู ้  : 2 ปี 
วันออกหุ้นกู้   : 5 มีนำคม 2553 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 5 มีนำคม 2555 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้  : อัตรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 2.87 ต่อป ี                        
วันช ำระดอกเบี้ย   : ทุกวันท่ี 5 มี.ค. และ 5 ก.ย.ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู้                 
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : ไม่ม ี
นำยทะเบยีนหุ้นกู้   : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

3. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกยีรตินำคิน ครั้งที่ 3/2553 ครบก ำหนดไถถ่อนป ีพ.ศ. 2555 
สัญลักษณ ์ : KK123B 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำย ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รำย   
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย  : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย  : 1,000,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 1,000,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู ้  : 2 ปี 
วันออกหุ้นกู้   : 12 มีนำคม 2553 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 12 มีนำคม 2555 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้  : อัตรำดอกเบีย้ลอยตวัที่อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกอ้ำงอิง บวกร้อยละ 1 ต่อป ี                        
วันช ำระดอกเบี้ย   : ทุกวันท่ี 12 มี.ค., 12 มิ.ย., 12 ก.ย. และ 12 ธ.ค. ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู้                 
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : ไม่ม ี
นำยทะเบยีนหุ้นกู้   : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
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4. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกยีรตินำคิน ครั้งที่ 4/2553 ครบก ำหนดไถถ่อนป ีพ.ศ. 2556 
สัญลักษณ ์ : KK135A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำย ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รำย   
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย   : 1,000,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 1,000,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู้   : 3 ปี 2 เดือน 
วันออกหุ้นกู ้ : 17 มีนำคม  2553 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 17 พฤษภำคม  2556 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้  : อัตรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.35 ต่อป ี
วันช ำระดอกเบี้ย   : ทุกวันท่ี 17 มี.ค. และ 17 ก.ย. ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู ้               
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : ไม่ม ี
นำยทะเบยีนหุ้นกู้   : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

5. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกยีรตินำคิน ครั้งที่ 5/2553 ครบก ำหนดไถถ่อนป ีพ.ศ. 2555 
สัญลักษณ ์  : KK123C 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย  : เสนอขำย ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รำย   
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย  : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย  : 320,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 320,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู้    : 2 ปี 
วันออกหุ้นกู้   : 19 มีนำคม  2553 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 19 มีนำคม  2555 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้  : อัตรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 2.90 ต่อป ี
วันช ำระดอกเบี้ย   : ทุกวันท่ี 19 มี.ค. และ 19 ก.ย. ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู้                   
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : ไม่ม ี
นำยทะเบยีนหุ้นกู้   : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
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6. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกยีรตินำคิน ครั้งที่ 6/2553 ครบก ำหนดไถถ่อนป ีพ.ศ. 2555 
สัญลักษณ์   : KK127A 
ประเภทของหุ้นกู ้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในกรณีทั่วไปแก่นักลงทุนสถำบัน 13 ประเภท และผู้ลงทุนรำยใหญ ่
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย  : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย   : 2,493,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 2,493,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู้    : 2 ปี 
วันออกหุ้นกู้   : 28 กรกฎำคม 2553 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 28 กรกฎำคม 2555 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้  : อัตรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 2.83 ต่อป ี
วันช ำระดอกเบี้ย  : ทุกวันท่ี 28 ม.ค. และ 28 ก.ค. ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู ้
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : A- (TRIS Rating) 
นำยทะเบยีนหุ้นกู้   : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

7. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกยีรตินำคิน ครั้งที่ 7/2553 ครบก ำหนดไถถ่อนป ีพ.ศ. 2555 
สัญลักษณ ์  : KK128A 
ประเภทของหุ้นกู ้  : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย  : เสนอขำย ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รำย   
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย  : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย  : 500,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 500,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู้    : 2 ปี 
วันออกหุ้นกู้   : 17 สิงหำคม 2553 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 17 สิงหำคม 2555 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้  : อัตรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 2.88 ต่อป ี
วันช ำระดอกเบี้ย   : ทุกวันท่ี 17 ก.พ. และ 17 ส.ค. ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู้                  
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : ไม่ม ี
นำยทะเบยีนหุ้นกู้   : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
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8. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน ครั้งที่ 8/2553 ครบก ำหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2555 
สัญลักษณ ์ : KK129A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำย ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รำย   
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย  : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย  : 1,310,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 1,310,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู้    : 2 ปี 
วันออกหุ้นกู้   : 20 กันยำยน 2553 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 20 กันยำยน 2555 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู ้ : อัตรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 2.85 ต่อป ี
วันช ำระดอกเบี้ย   : ทุกวันท่ี 20 มี.ค. และ 20  ก.ย. ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู ้             
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : ไม่ม ี
นำยทะเบียนหุ้นกู้   : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

9. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน ครั้งที่ 9/2553 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555 
สัญลักษณ์   : KK12OA 
ประเภทของหุ้นกู ้  : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในกรณีทั่วไปแก่นักลงทุนสถำบัน 13 ประเภท และผู้ลงทุนรำยใหญ่                                         
มูลค่ำทีต่รำไว้ต่อหนว่ย  : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย  : 2,000,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 2,000,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู้    : 2 ปี 
วันออกหุ้นกู้   : 14 ตุลำคม 2553 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 14 ตุลำคม 2555 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้  : อัตรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 2.88 ต่อป ี
วันช ำระดอกเบี้ย   : ทุกวันท่ี 14 เม.ย. และ 14  ต.ค. ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู ้               
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : A- (TRIS Rating) 
นำยทะเบียนหุ้นกู้  : ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
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10. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน ครั้งที่ 10/2553 ครบก ำหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2555 
สัญลักษณ์   : KK12NA 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย  : เสนอขำยในกรณีทั่วไปแก่นักลงทุนสถำบัน 13 ประเภท และผู้ลงทุนรำยใหญ ่
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย  : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย   : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย   : 1,300,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 1,300,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู้    : 2 ปี 
วันออกหุ้นกู้   : 25 พฤศจกิำยน 2553 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 25 พฤศจกิำยน 2555 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้  : อัตรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 2.88 ต่อป ี
วันช ำระดอกเบี้ย   : ทุกวันท่ี 25 พ.ค. และ 25 พ.ย. ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู ้           
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : ไม่ม ี
นำยทะเบียนหุ้นกู้   : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

11. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน ครั้งที่ 1/2554 ครบก ำหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2556 
สัญลักษณ์   : KK132A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย  : เสนอขำยในกรณีทั่วไปแก่นักลงทุนสถำบัน 13 ประเภท และผู้ลงทุนรำยใหญ ่
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย  : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย   : 2,000,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 2,000,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู้    : 2 ปี 
วันออกหุ้นกู้   : 17 กุมภำพันธ์  2554 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 17 กุมภำพันธ์  2556 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้  : อัตรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.45 ต่อป ี
วันช ำระดอกเบี้ย   : ทุกวันท่ี 17 ก.พ. และ 17 ส.ค. ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู้                   
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : ไม่ม ี
นำยทะเบียนหุ้นกู้   : ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
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12. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน ครั้งที่ 2/2554 ครบก ำหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2561 
สัญลักษณ ์ : KK186A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รำย   
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย  : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย   : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย   : 650,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 650,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู้    : 7 ปี 
วันออกหุ้นกู้   : 1 มิถุนำยน 2554 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : 1 มิถุนำยน 2561 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู ้ : อัตรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.62 ต่อป ี
วันช ำระดอกเบี้ย   : ทุกวันท่ี 1 มิ.ย. และ 1 ธ.ค. ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู้                 
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : ไม่ม ี
นำยทะเบียนหุ้นกู้   : ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

13. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน ครั้งที่ 3/2554 ครบก ำหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2561 
สัญลักษณ ์  : KK187A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย  : เสนอขำยต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รำย   
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย  : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย   : 240,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 240,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู้    : 7 ปี 
วันออกหุ้นกู ้ : 22 กรกฎำคม 2554 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 22 กรกฎำคม 2561 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้  : อัตรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.00 ต่อป ี
วันช ำระดอกเบี้ย   : ทุกวันท่ี 22 ม.ค. และ 22 ก.ค. ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู ้              
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : A- (TRIS Rating) 
นำยทะเบียนหุ้นกู้   : ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
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14. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน ครั้งที่ 4/2554 ครบก ำหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2561 
สัญลักษณ์   : KK188A 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย   : เสนอขำยต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รำย   
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย   : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย   : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย   : 500,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 500,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู้    : 7 ปี 
วันออกหุ้นกู้   : 23 สิงหำคม  2554 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 23 สิงหำคม  2561 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้  : อัตรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ  4.80 ต่อป ี
วันช ำระดอกเบี้ย  : ทุกวันท่ี 23 ก.พ., 23 พ.ค., 23 ส.ค. และ 23 พ.ย. ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู้                  
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : ไม่ม ี
นำยทะเบียนหุ้นกู้   : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 
15. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน ครั้งที่ 5/2554 ครบก ำหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2561 

สัญลักษณ์   : KK18DA 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย   : เสนอขำยต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รำย   
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย  : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย   : 625,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 625,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู้    : 7 ปี 
วันออกหุ้นกู้   : 2 ธันวำคม 2554 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 2 ธันวำคม 2561 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู ้ : อัตรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.10 ต่อป ี
วันช ำระดอกเบี้ย   : ทุกวันท่ี 2 มิ.ย. และ 2 ธ.ค. ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู้    
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : A- (TRIS Rating) 
นำยทะเบียนหุ้นกู้   : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
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16. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน ครั้งที่ 6/2554 ครบก ำหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2559 
สัญลักษณ์   : KK16DA 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย  : เสนอขำยต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รำย   
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย  : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย   : 975,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 975,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู้    : 5 ปี 
วันออกหุ้นกู ้ : 7 ธันวำคม  2554 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 7 ธันวำคม  2559 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้  : อัตรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.10 ต่อป ี
วันช ำระดอกเบี้ย   : ทุกวันท่ี 7 มิ.ย. และ 7 ธ.ค. ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู้    
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : A- (TRIS Rating) 
นำยทะเบียนหุ้นกู้   : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

17. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน ครั้งที่ 7/2554 ครบก ำหนดไถ่ถอนป ีพ.ศ. 2561 
สัญลักษณ ์  : KK18DB 
ประเภทของหุ้นกู้   : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รำย   
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหนว่ย  : 1,000 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 1,000 บำท 
จ ำนวนทีเ่สนอขำย   : 10,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 10,000 หน่วย 
อำยุหุ้นกู ้  : 7 ปี 
วันออกหุ้นกู้   : 7 ธันวำคม 2554 

วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 7 ธันวำคม 2561 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้  : อัตรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.05 ต่อป ี
วันช ำระดอกเบี้ย  : ทุกวันท่ี 7 มิ.ย. และ 7 ธ.ค. ของทุกปี ตลอดอำยุหุ้นกู้     
กำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : A- (TRIS Rating) 
นำยทะเบียนหุ้นกู้   : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
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7.1.3  ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
 ในปี 2554 ธนำคำรคงเหลือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของธนำคำรที่เสนอให้กรรมกำร และ/หรือ 

พนักงำนของธนำคำร และ/หรือ กรรมกำร และ/หรือ พนักงำนของบริษัทย่อย (ESOP Warrant) เพียง 1 รำยกำร คือ 
ESOP Warrant รุน่ท่ี 2 (ESOP-W2) ทีท่ีป่ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2553 มีมติอนุมัติ
ให้ออกเป็นจ ำนวนไม่เกิน 26,000,000 หน่วย ในรำคำเสนอขำยศูนย์บำทต่อหน่วย และมีมติให้ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ใหม่จ ำนวน 26,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิดังกล่ำว  

ESOP-W2 มีก ำหนดกำรใช้สิทธิทุกวันที่ 30 ของเดือน กันยำยน ธันวำคม มีนำคม มิถุนำยน มีก ำหนดกำรใช้
สิทธิครั้งแรกวันท่ี 30 กันยำยน 2554 และครั้งสุดท้ำยวันท่ี 30 มิถุนำยน 2558 โดยสำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญใหม่ใน
สัดส่วน 1:1  และรำคำกำรใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญเท่ำกับ 29.27 บำทต่อหน่วย  

เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2553 ธนำคำรได้รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรจัดสรร ESOP-W2 ต่อตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีกำรยกเลิกใบส ำคัญแสดงสิทธิท้ังส้ินจ ำนวน 110,000 หน่วย ส่งผลให้มีจ ำนวนใบส ำคัญแสดง
สิทธิท่ีได้รับจัดสรรคงเหลือ 25,890,000 หน่วย และมีก ำหนดกำรใช้สิทธิในปี 2554 จ ำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้ 

 

รำยละเอียด กำรใช้สิทธ ิ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

วันท่ีใช้สิทธ ิ 30 กันยำยน 2554 30 ธันวำคม 2554 
จ ำนวนผู้ขอใช้สิทธ ิ(รำย) - 31 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สทิธิ (หน่วย) - 319,400 
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้จำกกำรใชสิ้ทธิ (หุ้น) - 319,400 
จ ำนวนคงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิ (หน่วย) 25,890,000 25,570,600 
จ ำนวนคงเหลือของหุ้นสำมัญเพือ่รองรับกำรใช้สิทธ ิ(หุ้น) 26,000,000 25,680,600 
จ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สิทธ ิ(บำท) - 9,348,838 

 
  ผลจำกกำรใช้สิทธิ ESOP-W2 จะท ำใหจ้ ำนวนหุ้นสำมัญและทุนช ำระแล้วของธนำคำรเปล่ียนแปลง ดังนี้ 

รำยละเอียด กำรใช้สิทธ ิ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

จ ำนวนหุ้นสำมัญเดิมก่อนกำรใชสิ้ทธ ิ(หุ้น) 634,328,864 634,328,864 
จ ำนวนหุ้นสำมัญใหม่หลังกำรใชสิ้ทธิ (หุ้น) 634,328,864   634,648,264* 
ทุนช ำระแล้ว (บำท) 6,343,288,640         6,346,482,640* 

        หมำยเหตุ *จ ำนวนหุ้นสำมัญที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจำกกำรใช้สิทธิ ESOP-W2 จะเร่ิมซื้อขำยวันที่ 11 มกรำคม 2555 และจะส่งผลให้ทุนช ำระ
แล้วของธนำคำรเพ่ิมขึ้น 
 

7.1.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุน้รายใหญ่ที่มีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ และพันธะ
ผูกพันเกี่ยวกับการออกหุน้ในอนาคต  

- ไม่มี -  
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7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรกของธนำคำร  ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักกำรโอนหุ้นในวันท่ี 12 กันยำยน 2554  เพื่อ

ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล ดังนี ้
ล ำดับ รำยชื่อผู้ถือหุ้น ประเภทผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น  ร้อยละ 
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด นิติบุคคลในประเทศ 71,542,822 11.28 
2. นำงสำวฐิตินันท์ วัธนเวคิน บุคคลธรรมดำในประเทศ 34,782,761 5.48 
3. บริษัท น้ ำตำลตะวันออก จ ำกัด* นิติบุคคลในประเทศ 34,750,804 5.48 
4. นำงวรรณสมร วรรณเมธ ี บุคคลธรรมดำในประเทศ 31,785,003 5.01 
5. CHASE NOMINEES LIMITED 42 นิติบุคคลตำ่งประเทศ 29,669,800 4.68 
6. CHASE NOMINEES LIMITED 30 นิติบุคคลตำ่งประเทศ 22,466,422 3.54 
7. บริษัท โชติธนวฒัน์ จ ำกดั** นิติบุคคลในประเทศ 20,693,600 3.26 
8. HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C นิติบุคคลตำ่งประเทศ 20,370,474 3.21 
9. นำงสำวญำภำ เทพกำญจนำ บุคคลธรรมดำในประเทศ 17,199,900 2.71 
10. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS นิติบุคคลตำ่งประเทศ 16,543,300 2.61 

ผู้ถือหุ้นอ่ืน 334,523,978 52.74 
ยอดรวมทนุช าระแล้ว 634,328,864 100.00 

แบ่งตำมสัญชำติผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น  ร้อยละ 
ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย 418,786,683 66.02 

ผู้ถือหุ้นสัญชำติตำ่งด้ำว 215,542,181 33.98 
 

* บริษัท น้ ำตำลตะวันออก จ ำกัด ถือหุ้นโดย คุณหญิงณัฐิกำ วัธนเวคิน ร้อยละ 12.5 และนำยสุขกำญจน์ วัธนเวคิน ร้อยละ 25.6  ซึ่ง
ถือหุ้นในธนำคำรร้อยละ 0.4 และร้อยละ 2.5 ตำมล ำดับ 

** บริษัท โชติธนวัฒน์ จ ำกัด ถือหุ้นโดย นำงพนิดำ เทพกำญจนำ ร้อยละ 91.4 นำงสำวญำภำ เทพกำญจนำ ร้อยละ 8.6 และนำง    
จรรย์สมร วัธนเวคิน  ร้อยละ 0.04 ซึ่งถือหุ้นในธนำคำรร้อยละ 2.5  ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 1.1 ตำมล ำดับ 

 

http://209.19.1.244:8080/majorNVDRHolders.html?symbol=KK&bookClosedDate=12/09/2554
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7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล  
 
ธนำคำรมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่เกินร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิในแต่ละปีจำกงบกำรเงินรวมของ

ธนำคำร โดยกำรจ่ำยเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสำมำรถจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้เมื่อ
ธนำคำรมีก ำไรทีส่มควรจะท ำเช่นนั้น และรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

 
ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล ธนำคำรจะค ำนึงถึงผลประกอบกำร ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยำว และ

ระดับควำมเพียงพอของเงินกองทุนของธนำคำร ซึ่งครอบคลุมแผนกำรท ำธุรกิจ ควำมเส่ียงของธุรกิจธนำคำรทั้งใน
ภำวะปกติ และภำวะวิกฤต และผลกระทบทั้งก่อนและหลังจ่ำยเงินปันผลนั้นๆ 

 
กำรจ่ำยเงินปันผลของธนำคำร จะจ่ำยในระดับที่ไม่ท ำให้อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงในภำวะปกติ

ต่ ำกว่ำระดับเงินกองทุนขั้นต่ ำที่ต้องด ำรงในภำวะปกติ ซึ่งก ำหนดไว้ในควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของ
ธนำคำร รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อธนำคำรในกำรทยอยเพิ่มระดับเงินส ำรองที่มีต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพ เพื่อให้มี
ระดับทัดเทียมกับค่ำเฉล่ียของธนำคำรพำณิชย์ไทยในระบบ ตำมนโยบำยกำรกันเงินส ำรองของธนำคำร 
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โครงสร้างโครงสร้างการจัดการการจัดการ  

8.1 โครงสร้างการจัดการ 

  กำรบริหำรงำนธนำคำรมีกำรแบ่งโครงสร้ำงกรรมกำรธนำคำร เปน็ 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรธนำคำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และก ำกับกิจกำร 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรสินเชื่อรำยใหญ่และทรัพย์รอขำย รำยละเอียดของ
คณะกรรมกำรแต่ละชดุมดีังนี ้
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8.1.1 คณะกรรมการธนาคาร 
 ในฐำนะตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรธนำคำรมีบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกิจกำรของธนำคำร

ให้มีควำมมั่นคง มีผลตอบแทนที่ดี ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเล่ียงปัญหำในเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  โดยมี
ขอบเขตอ ำนำจ และหน้ำที่ ดังนี้  

(1) ก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในภำพรวมของธนำคำรรวมทั้งพิจำรณำอนุมัตินโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำน
ของธนำคำรตำมที่ฝ่ำยจัดกำรเสนอ และก ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับกำรอนุมัติ
ไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อระวังรักษำผลประโยชน์ของธนำคำรและผู้ถือหุ้น  รวมถึงก ำหนดและอนุมัติ
นโยบำยต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยหรือหน่วยงำนทำงกำรท่ีก ำกับดูแลก ำหนด 

(2) จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณทำงธุรกิจ จริยธรรมทำงธุรกิจ จริยธรรมของกรรมกำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรและ
พนักงำน เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติภำยในองค์กร 

(3) ก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรก ำหนดและจัดท ำระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรธนำคำรที่จ ำเป็นทั้งตำมที่กฎหมำยก ำหนด และที่
จ ำเป็นตำมลักษณะของกำรประกอบกำร พิจำรณำอนุมัติระบบกำรก ำกับดูแล ตลอดจนติดตำมประสิทธิผลของระบบก ำกับ
ดูแลเพื่อให้ค ำแนะน ำฝ่ำยจัดกำรในกำรปรับปรุง 

(4) ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรของธนำคำรมีกำรก ำหนดนโยบำยกระบวนกำร และกำรควบคุมทำงด้ำนกำร บริหำรควำมเส่ียงประเภท
ต่ำงๆ โดยอย่ำงน้อยที่สุดจะต้องครอบคลุมถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเชื่อ กำรตลำดและกำรลงทุน สภำพคล่อง กำร
ปฏิบัติกำร ชื่อเสียง กฎหมำย และกลยุทธ์ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรต้องท ำหน้ำที่อนุมัตินโยบำยดังกล่ำว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์
กำรปฏิบัติงำนจริง และนโยบำยในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ 

(5) ด ำเนินกำรให้ธนำคำรมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ 
(6) จัดให้มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจของฝ่ำยจัดกำรและ/หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมโดยให้ควำมส ำคัญต่อสัดส่วน

หรือจ ำนวนของกรรมกำรอิสระในคณะกรรมกำรของธนำคำรด้วย 
(7) พิจำรณำแต่งตั้งและก ำหนดบทบำทหน้ำที่คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสมของธนำคำร เพื่อช่วยดูแลกำร

บริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรบริหำร เป็นต้น  

(8) ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรบอกกล่ำวเรื่องที่ส ำคัญของธนำคำรต่อคณะกรรมกำร และมีกระบวนกำรใน  กำรจัดส่งข้อมูลเพื่อให้
คณะกรรมกำรได้รับข้อมูลจำกฝ่ำยจัดกำรอย่ำงเพียงพอท่ีจะท ำให้สำมำรถปฏิบัติตำมอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบได้
อย่ำงสมบูรณ ์

(9) ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนทำงกำรเงินประจ ำปีที่ ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี และกำรสอบทำนของคณะ
กรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว เพื่อขอกำรรับรองจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรับทรำบควำมเห็นจำกผู้สอบ
บัญชี (Management Letter) พร้อมควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรบริหำร 

(10) พิจำรณำแต่งตั้งและก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป 
(11) ดูแลให้ธนำคำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรให้สินเชื่อและกำรลงทุนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนำคำร  
(12) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำร ในกำรก ำหนดอ ำนำจในกำรอนุมัติวงเงินสินเชื่อ  ลงทุน ก่อภำระผูกพัน 

หรือท ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ำยกำรให้สินเชื่อ รวมทั้งกำรจัดซื้อ และค่ำใช้จ่ำย เพื่อกำรบริหำรงำน เพื่อประโยชน์ของ
ธนำคำรภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

(13) ก ำหนดให้กรรมกำรต้องเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยที่สุดครึ่งหนึ่งของจ ำนวนครั้งของกำรประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละป ี
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นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรธนำคำรอำจแสวงหำควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกที่ปรึกษำภำยนอกเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของ
ธนำคำรได้ด้วยค่ำใช้จ่ำยของธนำคำร    

คณะกรรมกำรธนำคำรมีกำรประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรท้ังหมด และมติที่ประชุมใช้เสียงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำประชุม 

คณะกรรมกำรธนำคำรประกอบด้วยกรรมกำรท้ังส้ิน 10 คน แบ่งเป็นกรรมกำรอิสระ 4 คน กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 3 คน 
กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผู้บริหำร 3 คน และเลขำนุกำรบรษิัทจ ำนวน 1 คน ดังนี้  

1. นำยสุพล   วัธนเวคิน1           ประธำนกรรมกำร   /  กรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำร 
2. นำยพิชยั   ดัชณำภิรมย์           กรรมกำรอิสระ 
3. รศ.มำนพ   พงศทัต   กรรมกำรอิสระ 
4. นำยเชษฐ์   ภัทรำกรกุล          กรรมกำรอิสระ 
5. นำยประวิทย์   วรุตบำงกูร  กรรมกำรอิสระ 
6. นำยธำนินทร์   จิระสุนทร*  กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผู้บริหำร 
7. นำยสุรพล   กุลศิร*ิ   กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผู้บริหำร 
8. นำยธวชัไชย   สุทธิกิจพิศำล*  กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร  
9. นำยประชำ   ช ำนำญกิจโกศล*     กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 
10. นำงสำวฐิตินันท์  วัธนเวคิน2*  กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 
  นำงสำวพรทิพย์  ชูพระคุณ   เลขำนุกำรบริษัท 

  หมำยเหตุ * เป็นกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมผูกพันธนำคำร  

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ท่ีคณะกรรมกำรธนำคำรมอบหมำย มีองค์ประกอบคณะกรรมกำร และขอบเขตอ ำนำจและหน้ำที่  ดังนี้ 

(1) สอบทำนให้ธนำคำรมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 
(2) สอบทำนให้ธนำคำรมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน    (Internal audit) ที่

เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้งโยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ ภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน  

(3) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนำคำร และเสนอค่ำตอบแทน
ของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

(4) พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของธนำคำร รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อธนำคำร  

(5) ก ำหนดหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบรวมทั้งกำรเปล่ียนแปลงที่มีนัยส ำคัญต่อ
กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้อย่ำงชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษรตำมที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรและต้อง
เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทรำบในรำยงำนประจ ำปีของธนำคำร             

                                                           
1 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรเม่ือวันที่ 1 มกรำคม  2554 
2 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรเม่ือวันที่ 1 มกรำคม  2554 
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(6) จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของธนำคำร ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถกูตอ้ง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของธนำคำร 
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของธนำคำร 
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัตติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจของธนำคำร 
(ง) ควำมเห็นเกีย่วกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรท่ีอำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีต่ำมกฎบัตร (Charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรธนำคำร 
(7) รำยงำนต่อคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมกำร

ตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ ดังต่อไปนี้ 
(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ข) กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบควบคุมภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงินกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนำคำรและหลักทรัพย์ และ
กฎหมำยอื่นๆ หำกคณะกรรมกำรหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบก ำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเปิดเผยกำรกระท ำดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจ ำปี และรำยงำนต่อ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

(8) คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภำยในขอบเขตของอ ำนำจ
และหน้ำที่  คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีอ ำนำจในกำรว่ำจ้ำง หรือน ำเอำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยงำนตรวจสอบ และ
สอบสวนได้ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำว่ำเหมำะสม  

(9) เมื่อมีควำมจ ำเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชิญฝ่ำยจัดกำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้  

(10) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้มีกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกรอบนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงของ
ธนำคำร 

(11) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ        
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของ

จ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด มติที่ประชุมใช้เสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำประชุม โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของธนำคำรมีประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรทุกคนเป็นกรรมกำรอิสระ  
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คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระท้ังหมด จ ำนวน 4 คน ดังนี้ 
1. นำยพิชยั   ดัชณำภิรมย์   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
2. รศ.มำนพ   พงศทัต   กรรมกำร  
3. นำยเชษฐ์   ภัทรำกรกุล  กรรมกำร 
4. นำยประวิทย์   วรุตบำงกูร3  กรรมกำร 

นำยเกรียงศักดิ์   ศุกร์คณำภรณ์4  เลขำนุกำร 
   

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่คณะกรรมกำรธนำคำรมอบหมำย  มีองค์ประกอบคณะกรรมกำร และขอบเขตอ ำนำจและหน้ำที่  ดังนี้ 
(1) ก ำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้น

ไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ  
(2) ดูแลให้คณะกรรมกำรธนำคำรมีขนำดและองค์ประกอบที่เหมำะสมกับองค์กร รวมถึงมีกำรปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับ

สภำพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปโดยคณะกรรมกำรธนำคำรจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ 

(3) เปิดเผย หลักเกณฑ์กำรสรรหำ และรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำในรำยงำนประจ ำปีของธนำคำร  
(4) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ที่ให้แก่กรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมกำร

ผู้จัดกำรใหญ่ ขึ้นไป  
(5) ดูแลให้กรรมกำร และผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โดยกรรมกำรที่ได้รับ

มอบหมำยให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยนั้น  

(6) ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ขึ้นไป เพื่อ
พิจำรณำปรับผลตอบแทนประจ ำปีโดยค ำนึงถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและควำมเส่ียงที่เกี่ยวข้องรวมถึงควำมส ำคัญกับกำรเพิ่ม
มูลค่ำของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยำวประกอบกำรพิจำรณำในกำรประเมินผล 

(7) เปิดเผยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และเปิดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

(8) ก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรวำงแผนและด ำเนินกำรสรรหำผู้สืบทอดต ำแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป
ต่อคณะกรรมกำรธนำคำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อย

กว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด  และมติที่ประชุม ใช้เสียงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำประชุม 

                                                           
3 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ  เม่ือวันที่ 17  มกรำคม 2554 
4 ลำออกจำกกำรเป็นพนักงำน  เม่ือวันที่ 12 มกรำคม 2555 
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องค์ประกอบคณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน โดยประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ ที่เหลือเป็น
กรรมกำรอิสระ 1 คน และกรรมกำรท่ีไม่ ได้เป็นผู้บริหำร 1 คน ดังนี้  

1. รศ.มำนพ  พงศทัต   ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน* 
2. นำยเชษฐ์  ภัทรำกรกุล  กรรมกำร* 
3. นำยสุรพล  กุลศิร ิ  กรรมกำร 

นำงสำวนุจร ี ศิษฏศรีวงศ ์  เลขำนุกำร 
   หมำยเหตุ * เป็นกรรมกำรอิสระ 
 

8.1.4 คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ   
คณะกรรมกำรธนำคำรได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตตำมกฎเกณฑ์และก ำกับกิจกำร เมื่อวันท่ี 17 มกรำคม 

2554 เพื่อปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่คณะกรรมกำรธนำคำรมอบหมำย  มีองค์ประกอบคณะกรรมกำร และขอบเขตอ ำนำจและหน้ำที่  
ดังนี้ 

(1) ก ำกับดูแลให้ธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับมำตรฐำนแนวปฏิบัติที่บังคับใช้
กับธุรกรรมต่ำงๆ รวมถึงประเพณีที่ถือปฏิบัติในตลำด มำตรฐำนในวิชำชีพ บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรกับดูแลที่ดีตำมหลัก          
ธรรมำภิบำล และนโยบำยด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยผ่ำนหน่วยงำนก ำกับกำรปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ ์

(2) ก ำหนดให้มีระบบกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (Compliance) และกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Good Governance)       
ที่มีประสิทธิภำพ และมีควำมเป็นอิสระ 

(3) อนุมัติแผนงำนก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ประจ ำปี  (Annual Compliance Plan) ของหน่วยงำนก ำกับกำรปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์ และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนประจ ำปี 
เป็นไปอย่ำงครบถ้วนและบรรลุผลที่ก ำหนดไว้ 

(4) พิจำรณำให้ควำมเห็นต่อรำยงำนกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ประจ ำปี (Annual Compliance Report) เพื่อรำยงำน       
ให้คณะกรรมกำรธนำคำรทรำบ ก่อนน ำส่งหน่วยงำนทำงกำรที่ก ำกับดูแลภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

(5) พิจำรณำก ำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับคณะกรรมกำรธนำคำรหรือคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงผู้บริหำรและพนักงำน 
บทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน  

(6) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำยและประเมินผลงำนหัวหน้ำหน่วยงำนกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์  
คณะกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และก ำกับกิจกำรมีกำรประชุม อย่ำงน้อย 1 เดือนครั้ง  องค์ประชุม

ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด  และมติที่ประชุมใช้เสียงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำประชุม   
องค์ประกอบคณะกรรมกำร ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 4 คน โดยประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ ดังนี้   

1. นำยเชษฐ์   ภัทรำกรกุล ประธำนกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และก ำกับกิจกำร*  
2. นำยประวิทย์  วรุตบำงกูร กรรมกำร* 
3. นำยธำนินทร์  จิระสุนทร กรรมกำร 
4. นำงสำวพรทิพย ์ ชูพระคุณ  กรรมกำร      

นำยพงษ์พันธุ์  สุขยำงค ์ เลขำนุกำร 
หมำยเหตุ * เป็นกรรมกำรอิสระ 
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8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   
มีองค์ประกอบคณะกรรมกำร  และขอบเขตอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้    

(1) ก ำหนดนโยบำยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำในเรื่องของกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึง
ควำมเส่ียงประเภทต่ำงๆ ที่ส ำคัญ เช่น ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต ควำมเส่ียงจำกตลำด ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเส่ียงด้ำน
ปฏิบัติกำร และควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจกำร เป็นต้น  

(2) วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงของธนำคำร ให้สำมำรถประเมิน ติดตำมผล และก ำกับดูแลปริมำณ
ควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม   รวมถึงก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรกันส ำรองส ำหรับสินทรัพย์จัดชั้น 

(3) ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยที่ก ำหนด 

(4) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรธนำคำร อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบำยและ
หลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเส่ียงที่ก ำหนด  และแจ้งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ 

(5) พิจำรณำอนุมัติหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเกี่ยวกับกำรให้สินเชื่อ กำรก่อภำระผูกพัน และกำรท ำธุรกรรมที่มีลักษณะ
คล้ำยกำรให้สินเชื่อ ที่สอดคล้องกับกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ธนำคำรและทำงกำรก ำหนด รวมทั้งกำรพิจำรณำกลั่นกรอง
นโยบำยกำรให้สินเชื่อ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรธนำคำรต่อไป 

(6) พิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเฉพำะด้ำน เพื่อช่วยดูแลงำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเส่ียง และ/หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรธนำคำรที่เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี 

(7) ก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงของธนำคำร บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรธนำคำร ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีกำรประชุม อย่ำงน้อย 3 เดือนครั้ง  องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง

ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด  และมติที่ประชุม ใช้เสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำประชุม  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 7 คน ดังนี้  

1. นำยสุพล  วัธนเวคิน   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2. นำยธวชัไชย  สุทธิกิจพิศำล  กรรมกำร   
3. นำยประชำ  ช ำนำญกิจโกศล  กรรมกำร 
4. นำงสำวฐิตินันท์  วัธนเวคิน   กรรมกำร 
5. นำยศรำวุธ  จำรุจินดำ  กรรมกำร 
6. นำยปฐม  อมรเดชำวัฒน ์  กรรมกำร 
7. นำยชวลิต  จินดำวณิค  กรรมกำร 

นำยศิวพงษ์  พลังตระกูล  เลขำนุกำร 
 

8.1.6 คณะกรรมการบริหาร   
คณะกรรมกำรบริหำร ในฐำนะผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรธนำคำร ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน 

ก ำกับกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล คณะกรรมกำรธนำคำรจึง
ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร ดังนี้ 

(1) ก ำหนด แผนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำยและแผนกลยุทธ์ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำร
ธนำคำร และก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน  
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(2) ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรระดับต่ ำกว่ำผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ ่

(3) อนมุัติกำรลงทุน กำรจัดซื้อ และค่ำใช้จ่ำยของธนำคำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ได้รับอนุมัติ 
(4) ก ำหนดให้มีระบบกำรท ำงำน ระเบียบ และกระบวนกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุมภำยใน ให้มีประสิทธิภำพ 
(5) ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมกรอบควำมเส่ียงที่ก ำหนดโดย คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ครอบคลุมควำมเส่ียง

ทำงด้ำนกลยุทธ์ สินเชื่อ กำรตลำด กำรลงทุน สภำพคล่อง กำรปฏิบัติงำน ชื่อเสียง และกฎหมำย 
(6) ก ำกับดูแลผู้บริหำร พนักงำน ให้มีกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณทำงธุรกิจ จริยธรรมทำงวิชำชีพ  
(7) แต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร คณะหนึ่ง หรือหลำยคณะ เพื่อท ำหน้ำที่กล่ันกรอง พิจำรณำ อนุมัติ งำนเฉพำะด้ำน

ตำมที่ก ำหนดแทนคณะกรรมกำรบริหำร 
(8) จัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำน กำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรธนำคำรรับทรำบเป็นรำยไตรมำส 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริหำรอำจแสวงหำควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกที่ปรึกษำภำยนอกเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของ
ธนำคำรได้ด้วยค่ำใช้จ่ำยของธนำคำร   

คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุม อย่ำงน้อย 1 เดือนครั้ง  องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด  และมติที่ประชุม ใช้เสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำประชุม  โดยคณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำร 13 
คน โดยนำยสุพล วัธนเวคิน เป็นท่ีปรึกษำ ดังนี้        

1. นำยธวชัไชย  สุทธิกิจพิศำล   ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
2. นำยประชำ  ช ำนำญกิจโกศล กรรมกำรธนำคำร 
3. นำงสำวฐิตินันท์  วัธนเวคิน  ประธำนสำยธนบดธีนกิจ และกรรมกำรธนำคำร 
4. นำยศรำวุธ  จำรุจินดำ  ประธำนสำยบริหำรหนี ้  
5. นำยปฐม  อมรเดชำวัฒน ์ ประธำนสำยปฏิบัติกำร 
6. นำยชวลิต  จินดำวณิค  ประธำนสำยกำรเงินและงบประมำณ และ 

  ประธำนสำยสำยกลยุทธ์และพฒันำองคก์ร 
7. นำงสำวนุจรี  ศิษฏศรีวงศ ์ ประธำนสำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
8. นำยสิริ  เสนำจักร ์ ประธำนสำยธนำคำรรำยย่อย 
9. นำงภิรดี  จงศิรวิรรณชัย  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ ่ 

   ฝ่ำยบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกคำ้ธนบดีธนกิจ 
10. นำยสมเกียรติ  พงศ์จรรยำกุล  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ ่ ส ำนักกรรมกำร 
11. นำยวีระศักดิ์  ตันตินิกร  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ ่ ส ำนักงำนขำยภำค 
12. นำยสำธติ  บวรสันติสุทธิ ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

   ฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์ทรัพยำกรบคุคล 
13. นำงสุวรรณี  วัธนเวคิน  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

   ฝ่ำยบริหำรทรัพย์สินรอขำย 
นำงสำวพรทิพย์  ชูพระคุณ  เลขำนุกำร 

  หมำยเหตุ  ล ำดับที่  7-13  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำร เม่ือวันที่ 17 มกรำคม 2554     
       ล ำดับที่  7-8    ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนสำย  มีผลตั้งแต่วันที่  25 มกรำคม 2555 
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8.1.7 คณะกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย   

มีองค์ประกอบคณะกรรมกำร  และขอบเขตอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้    
(1) พิจำรณำ และให้ควำมเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สินเชื่อ สินเชื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ และทรัพย์รอขำย เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียง 
(2) พิจำรณำอนุมัติสินเชื่อ สินเชื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ อนุมัติกำรขำยทรัพย์สินรอขำยรำยใหญ่ และก ำหนดรำคำทรัพย์สินที่จะซื้อจำก

กำรขำยทอดตลำด และใช้สิทธิคัดค้ำนตำมวงเงินที่ก ำหนด 
(3) อนุมัติค่ำใช้จ่ำยและกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับคดีควำมของลูกหนี้ท่ีอยู่ในอ ำนำจอนุมัติ 

  คณะกรรมกำรสินเชื่อรำยใหญ่และทรัพย์รอขำยมีกำรประชุมอย่ำงน้อย 1 เดือนครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมกำรไม่
น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด  และมติที่ประชุม ใช้เสียงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำประชุม 

องค์ประกอบคณะกรรมกำร ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 4 คน ดังนี้ 
1. นำยธวชัไชย  สุทธิกิจพิศำล      ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสุรพล  กุลศิร ิ กรรมกำร 
3. นำยประชำ  ช ำนำญกิจโกศล   กรรมกำร 
4. นำยศรำวุธ  จำรุจินดำ กรรมกำร 

นำงสำวกชกร  สุขจรัญ                   เลขำนุกำร  

8.1.8 คณะกรรมการและอนกุรรมการ  
คณะกรรมกำรธนำคำรได้พิจำรณำทบทวนและมีมติอนุมัติให้มีคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรคณะต่ำงๆ ภำยใต้กำรก ำกับ

ดูแลของคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรสินเชื่อรำยใหญ่และทรัพย์รอขำย   โดยในปี 2554  ประกอบไปด้วย 13 คณะ   
1. คณะกรรมกำรลงทุน 
2. คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหน้ีสิน 
3. คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคล 
4. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบงำนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5. คณะกรรมกำรสินเชื่อและทรัพย์รอขำย 
6. คณะอนุกรรมกำรจัดซื้อจดัจำ้ง 
7. คณะอนุกรรมกำรจัดซื้อจดัจำ้งงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
8. คณะอนุกรรมกำรจัดกำรทรัพย์สนิ    
9. คณะอนุกรรมกำรสินเชื่อ 
10. คณะอนุกรรมกำรธุรกิจธนำคำรรำย่อย 
11. คณะอนุกรรมกำรทรัพย์รอขำย 
12. คณะอนุกรรมกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน  
13. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคุณภำพสินทรัพย์ 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหารในปี 2554 
หน่วย : คร้ัง

รายนาม

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ธนาคาร 

(ประชุม

ท้ังหมด 14 

คร้ัง)

กรรมการท่ี

ไม่เป็น

ผู้บริหาร 

(ประชุม

ท้ังหมด 3 

คร้ัง)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(ประชุม

ท้ังหมด 12 

คร้ัง)

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก าหนด

ค่าตอบแทน 

(ประชุม

ท้ังหมด 5 

คร้ัง)

คณะกรรมการ

ก ากับการ

ปฏิบัตติาม

กฎเกณฑ์

และก ากับ

กิจการ 

(ประชุม

ท้ังหมด 11 

คร้ัง)

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

(ประชุม

ท้ังหมด 11 

คร้ัง)

คณะกรรมการ

บริหาร 

(ประชุม

ท้ังหมด 21 

คร้ัง)

คณะกรรมการ

สินเช่ือราย

ใหญแ่ละ

ทรัพย์รอขาย 

(ประชุม

ท้ังหมด 51 

คร้ัง)

1                   14 3 11

2                      14 3 12

3  . .             14 3 12 5

4      ษฐ             14 3 12 5 11

5                        14 3 11

6                        14 3 11 11

7                  14 3 5 46

8        ไ                  14 11 21 48

9                        14 9 20 46

10       ฐ                   14 9 20

11                     10 21 49

12     ฐ               9 19

13                    10 20

14                 ษ        21

15                    19

16                         21

17                            21

18             ์            21

19                         ์ 20

20                       18

จ านวนคณะกรรมการแต่ละคณะ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554) :

                       10   

                         4   

                                         3   

                                                           4     (  ็               3   )

                                  7     (  ็               4   )

                       13    (  ็               3   )

                                               4     (  ็               3   )  
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร  
คณะกรรมกำรธนำคำรจดัท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองทกุปี อันรวมถงึกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ เพื่อให้ทรำบว่ำระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ มีกำรปฏิบัติงำนครบถว้น เหมำะสมตำม
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีหรือไม่อย่ำงไร โดยเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้รวบรวม และสรุปผล  

หัวข้อกำรประเมินในปี 2554 แบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1) ด้ำนโครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 2) 
ด้ำนบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 3) ด้ำนกำรกำรประชุมคณะกรรมกำร 4) ด้ำนกำรท ำหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร 5) ด้ำนควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร และ 6) ด้ำนกำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร ซึ่งแต่ละ
หัวข้อหลักประกอบไปด้วยหลำยหัวข้อย่อยต่ำงๆ กัน รวมทั้งส้ิน 59 ข้อย่อย ผลคะแนนกำรประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคะแนน 3-4 
(จำกคะแนนสูงสุด 4) แสดงถึงระดับกำรเห็นด้วยค่อนข้ำงมำกจนถึงกำรเห็นด้วยอย่ำงมำก คะแนนเฉล่ียในภำพรวมเท่ำกับ 3.25 โดยมี
สัดส่วนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรธนำคำรสรุปตำม แต่ละหัวข้อหลักได้ดังนี้ 
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8.2 การสรรหากรรมการและ  ้บริหาร 
8.2.1 การคัดเลือกบุคคลทีธ่นาคารจะแต่งตั้งเปน็กรรมการ   
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคัดเลือก  และกล่ันกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม  โดยค ำนึงถึง

กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและควำมจ ำเป็นขององค์กร  โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อย ซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลท่ีควรได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระของธนำคำรด้วย ในกำรสรรหำและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระนั้น  บุคคลดังกล่ำวจะต้องมีคุณสมบัติตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีคุณสมบัติตำมนิยำมกรรมกำรอิ สระของธนำคำรด้วย   
ธนำคำรมีกระบวนกำรสรรหำบุคคล  คือ ผู้ถือหุ้น กรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง  น ำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม  และ
ประวัติโดยละเอียด  เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำคุณสมบัติ  ควำมเหมำะสม และผลตอบแทน   แล้ว
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น ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ตำมหลักเกณฑ์ข้อบังคับ
ของธนำคำรดังต่อไปนี้ 

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทำ่กับหน่ึงหุ้นต่อหนึง่เสียง 
 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็

ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงมีหรือพึง

เลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดับถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึง
จะมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด 
 

8.2.2 การให้  ้ถือหุน้สว่นน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ  ้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
เลือกตั้งเปน็กรรมการ 

 กำรให้สิทธิแก่ผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยในกำรเสนอวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ
เป็นส่วนหนึ่งของหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และมีแนวทำง
ชัดเจนในกำรกล่ันกรองระเบียบวำระท่ีเสนอว่ำเกี่ยวข้องกับกิจกำรของธนำคำร และเป็นประโยชน์ต่อธนำคำรอย่ำงแท้จริง  ธนำคำรจึง
ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
ล่วงหน้ำ  

 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร   ต้องมี
คุณสมบัติ  ดังนี้ 

 เป็นผู้ถือหุ้นของธนำคำรซึ่งต้องถือหุ้นอย่ำงน้อย 200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น) โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียว  หรือหลำย
รำยรวมกันได้ 

 ต้องถือหุ้นในธนำคำรตำมสัดสว่นข้ำงต้นต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และยังถือหุ้นตำมสัดส่วนดังกล่ำวในวันที่เสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

 สำมำรถแสดงหลักฐำนกำรถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและ  ้บริหาร 
8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

ค่าตอบแทนกรรมการ  

  หลักเกณฑ์กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำร พิจำรณำจำก 3 องคป์ระกอบ ที่ส ำคัญ คือ 
 ค่ำตอบแทนที่ธนำคำรจ่ำยให้เป็นรำยเดือน   ในขณะท่ีด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร และกรรมกำรในคณะกรรมกำร

ของธนำคำร 
 เบี้ยประชุม คือ  ค่ำตอบแทนที่ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรได้รับในกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ในแต่

ละครั้ง จะจ่ำยให้กับประธำนกรรมกำร และกรรมกำรท่ีเข้ำประชุมในแต่ละครำว 
 บ ำเหน็จกรรมกำร คือ  ค่ำตอบแทนที่ธนำคำรจ่ำยให้กรรมกำรครั้งเดียวต่อปี จะพิจำรณำจำกฐำนรำยได้รวมทั้งปีของ

ธนำคำรและมีค่ำเฉล่ียเท่ำกับกำรจ่ำยเงินรำงวัลประจ ำปีของพนักงำน รวมทั้งพิจำรณำจำกระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร 
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อีกทั้ง ยังมีค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร ในกรณีท่ีกรรมกำรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ 
ได้แก่  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร  คณะกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์และก ำกับกิจกำร   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรสินเชื่อรำยใหญ่และทรัพย์รอ
ขำย  ซึ่งจะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม รำยละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง ลตอบแทนกรรมการธนาคารป ี2554   

(     :    )

ล าดับ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

ธนาคาร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง

คณะกรรมการ

สินเช่ือราย

ใหญ่และ

ทรัพย์รอขาย

คณะกรรมการ

ก ากับการ

ปฏบิตัิตาม

กฏเกณฑ์และ

ก ากับกิจการ

ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการ

บริหาร

รวม

ค่าตอบแทน

กรรมการ

ค่าบ าเหน็จป ี

2554 จ่ายป ี

2555

รวมท้ังส้ิน

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

2                     432,000           308,000           -                        -                        -                         -                        -                        740,000        253,000            993,000          

3                      432,000           -                        -                        -                        -                         187,000           -                        619,000        212,000            831,000          

4               432,000           187,000           140,000          -                        -                         -                        -                        759,000        260,000            1,019,000        

5                 432,000           -                        85,000            -                        600,000           -                        -                        1,117,000      383,000            1,500,000        

6      ษฐ            432,000           187,000           85,000            -                        -                         308,000           -                        1,012,000      347,000            1,359,000        

7        ไ                432,000           -                        -                        -                        -                         -                        -                        432,000        148,000            580,000          

8                       432,000           -                        -                        -                        -                         -                        -                        432,000        148,000            580,000          

9                       432,000           170,000           -                        -                        -                         187,000           -                        789,000        270,000            1,059,000        

10       ฐ                  432,000           -                        -                        -                        -                         -                        -                        432,000        148,000            580,000          

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

*                    ็  ี2554  ไ             ึ ษ                  
 

ธนำคำรได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนท ำหน้ำที่ทบทวน   โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  และอยู่ในอัตรำที่สำมำรถดูแลและ
รักษำกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติตำมที่ธนำคำรต้องกำร รวมทั้งเหมำะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำน ำเสนอจ ำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรธนำคำร  เพื่อ
น ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติเป็นประจ ำทุกปี    

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร  
ส ำหรับในปี 2554 ธนำคำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้คณะกรรมกำรบริหำรรวม 14 คน (รวมผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบัญชี) เป็น

จ ำนวนเงินรวม 108.59 ล้ำนบำท ลักษณะค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร จะอยู่ในรูปค่ำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน 
เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและโบนัส ซึ่งแปรผันตำมผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำร  นอกจำกนี้ ธนำคำรไม่มีกำรเสนอเอกสำรสิทธิ์ที่จะ
ซื้อหรือขำยทรัพย์สินให้กับผู้บริหำรระดับสูง  

 คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรประเมินผลประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นประจ ำทุกปีและใช้ผล
ประเมินดังกล่ำวพิจำรณำให้ผลตอบแทนแก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระและเป็นผู้มีอำวุโสสูงสุดในคณะกรรมกำรธนำคำร ได้ส่ือสำรผลกำรพิจำรณำให้ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่รับทรำบด้วย  
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8.3.2 ค่าตอบแทนอื่น 
ธนำคำรมีกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของธนำคำรให้แก่กรรมกำร และพนักงำน (ESOP-W2) โดยสำมำรถ

แสดงจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิของคณะกรรมกำร ดังนี้ 
การเปล่ียนแปลงการถอืหุ้นในธนาคาร และ ESOP-W2 ของคณะกรรมการ

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554

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

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

3.  . .                  -                         -                          -                         100,000           100,000             -                         

4.      ษฐ                   10,000              10,000               -                         100,000           100,000             -                         

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

6.                        -                         -                          -                         100,000           100,000             -                         

7.                        -                         -                         194,000           194,000             -                         

8.        ไ                   100,000            100,000             -                         125,000           125,000             -                         

9.                            -                         -                          -                         750,000           750,000             -                         

10.      ฐ                   34,782,761      34,782,761       -                         750,000           750,000             -                         

ESOP-W2                                       

* ไ                                                        25,000                  6        2555 (                                )

จ านวนหุ้นสามัญท่ีถอื (หุ้น) จ านวน ESOP-W2 ท่ีถอื (หน่วย)
เปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึน / 

(ลดลง)

(หุ้น)

เปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึน / 

(ลดลง)

(หน่วย)

รายช่ือ

 
การเปล่ียนแปลงการถอืหุ้นในธนาคาร และ ESOP-W2 ของผูบ้ริหาร

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554

1.                       -                         -                          -                         750,000           750,000             -                         

2.     ฐ                     -                         -                          -                         375,000           375,000 * -                         

3.                        -                         -                          -                         375,000           375,000             -                         

4.                ษ        -                         -                          -                         303,000           303,000             -                         

5.                            -                         -                          -                         224,000           224,000             -                         

6.                           -                         -                         -                         -                           -                         

7.                               ์ -                         10,000               10,000              93,000             93,000               -                         

ESOP-W2                                       

* ไ                                                        37,500                  6        2555 (                                )

          4-5 ไ                                                            25        2555

          6 ไ                      ็                            20        2555

รายช่ือ

จ านวนหุ้นสามัญท่ีถอื (หุ้น)
เปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึน / 

(ลดลง)

(หุ้น)

จ านวน ESOP-W2 ท่ีถอื (หน่วย)
เปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึน / 

(ลดลง)

(หน่วย)
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8.4 การก ากบัด แลกิจการ 
  คณะกรรมกำรธนำคำรให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ที่ก ำหนดโดย
หน่วยงำนก ำกับดูแลธนำคำร โดยในรอบปี 2554 ที่ผ่ำนไปธนำคำรได้มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีทั้ง 5 หมวด  ตำม
แนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละหัวข้อ ดังนี ้
 

8.4.1 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับด แลกิจการ   
คณะกรรมกำรธนำคำร ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใส เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรท ำ

ธุรกิจ และเพิ่มควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยคณะกรรมกำรธนำคำรได้อนุมัตินโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรของธนำคำรในกำรประชุมครั้งที่ 2/2549 และจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยเนื้อหำในรำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีที่มีเนื้อหำครอบคลุมถึงด้ำนสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ด้ำนคณะกรรมกำรเกี่ยวกับ
โครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและควำมเป็นอิสระ ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส ด้ำนกำรควบคุมและบริหำร
ควำมเส่ียง และด้ำนจริยธรรมธุรกิจ โดยเปิดเผยรำยละเอียดดังกล่ำวในเว็บไซต์ของธนำคำรแล้ว (www.kiatnakin.co.th) รวมถึงกำร
จัดสัมมนำให้ควำมรู้แก่พนักงำนและผู้บริหำรของธนำคำรเพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกขึ้น   

 
8.4.2 การปฏิบัติตามหลักการก ากับด แลกิจการ  
ธนำคำรน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีไปใช้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องในรอบปี 2554 ที่ผ่ำน

มำ ดังนี้   
1.  ด้านสิทธิของ  ้ถือหุ้น 

1.1) การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา 
 ธนำคำรก ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับจำกวันส้ินสุดรอบบัญชี โดยใน
ปี 2554 ได้มีกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 21  เมษำยน 2554  โดยธนำคำรมีวิธีด ำเนินกำรในกำรจัดกำร
ประชุม คือ จะมีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของธนำคำร (www.kiatnakin.co.th) ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 31 วัน  โดยธนำคำรได้มอบหมำยให้ บริษัท ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนำคำร ท ำหน้ำที่เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 21 วัน โดยในหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลประกอบไปด้วย รำยชื่อกรรมกำรพร้อมทั้ง
ประวัติของกรรมกำรแต่ละคน ทั้งกรรมกำรใหม่ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ และกรรมกำรเดิมที่ได้รับกำรเสนอชื่ อโดย
คณะกรรมกำรธนำคำรให้กลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง  รำยชื่อผู้สอบบัญชีและค่ำตอบแทน   กำรจ่ำยเงินปันผล 
โดยระบุจ ำนวนเงินท่ีจ่ำย นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีที่ผ่ำนมำ  ทั้งนี้
ในหนังสือเชิญประชุมมีกำรระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล  รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระไว้อย่ำงชัดเจน  
 ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น ธนำคำรได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมที่เกี่ยวกับวำระกำรประชุมล่วงหน้ำได้
ตั้งแต่วันท่ีมีค ำบอกกล่ำวเรียกประชุม โดยส่งถึงคณะกรรมกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของธนำคำร  (www.kiatnakin.co.th) หรือ
ติดต่อผ่ำน Email address: investor_relations@kiatnakin.co.th โดยส ำนักกรรมกำรจะรวบรวมค ำถำมทั้งหมดส่งให้
คณะกรรมกำรก่อนกำรประชุม 
  นอกจำกนี้ ในกำรประชุมจะมีกำรบันทึกกำรประชุมไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร รวมถึงกำรบันทึกภำพกำรประชุมไว้
เปน็วีดิทัศน์    ก่อนเริ่มกำรประชุม  ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ชี้แจงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนน รวมถึง
บันทึกค ำถำมของผู้ถือหุ้นและค ำตอบของกรรมกำร  และบันทึกข้อมูลและผลของกำรลงมติคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  ไม่เห็น



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  

 

8-16 

 

 

ด้วย และงดออกเสียงของแต่ละวำระ ท ำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงคะแนนใน
วำระต่ำงๆ  ทั้งนี ้ธนำคำรได้ใช้บริกำรระบบกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด 
และน ำระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรลงทะเบียน และประมวลผลกำรนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีท่ีผ่ำนมำ    
 ในปี 2554 ธนำคำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชมุผู้ถือหุ้นที่มีสำระส ำคัญครบถว้น และได้จดัส่งรำยงำนกำรประชุม
ให้แก่หน่วยงำนทำงกำรภำยใน 14 วันนับแต่วันประชมุผู้ถือหุ้น รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รำยงำนกำรประชุมบนเว็บไซต์ของ
ธนำคำร (www.kiatnakin.co.th)   

1.2) การอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอยา่งเต็มที่ 
 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ธนำคำรได้อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ด้วยกำรจัดประชุมในวัน เวลำ 
และสถำนท่ีที่ให้ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงแก่ผู้ถือหุ้น    ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้ก็สำมำรถ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำรว่มประชุม และซักถำมในกำรประชุม รวมทัง้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ในปี 2554   ธนำคำรไดเ้ปิด
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวำระกำรประชมุและเสนอชื่อบคุคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 เดือนก่อน
วันส้ินสุดรอบปีบัญชี  โดยเปิดโอกำสใหเ้สนอระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม – 30 ธันวำคม 2554  โดยได้แจ้งข่ำวผ่ำนระบบของ
ตลำดหลักทรัพย์และไดเ้ผยแพรห่ลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรเสนอวำระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบน
เว็บไซต์ของธนำคำร (www.kiatnakin.co.th)   

1.3) การจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็น 
 ธนำคำรได้จัดสรรเวลำและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น และตั้งค ำถำมต่อคณะ กรรมกำรใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับธนำคำรในระหว่ำงกำรประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระยะเวลำกำรซักถำมข้อสงสัยที่มำก อย่ำงเพียงพอ  เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้รับข้อชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยอย่ำงครบถ้วน 

1.4) การเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการธนาคารอย่างครบถว้น 
 ธนำคำรมีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ประธำนสำยงำนและผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งผู้สอบ
บัญชีเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม และตอบข้อซักถำมแก่ผู้ถือหุ้น  โดยในปี 2554 ที่ผ่ำนมำ  ประธำน
กรรมกำร   ประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ   ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ประธำนสำยงำน  
และผู้บริหำรระดับสูงสุดด้ำนกำรเงิน  รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้เข้ำร่วมประชุมอย่ำงครบถ้วน 

  นอกจำกนั้นธนำคำรยังตระหนักถึงกำรให้ควำมส ำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้  
ธนำคำรยังมุ่งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิของตนมำกยิ่งขึ้น  เช่น กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  สิทธิประโยชน์  
หรือกิจกรรมที่ส ำคัญของธนำคำร  ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของธนำคำร (www.kiatnakin.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลของธนำคำรอย่ำงต่อเนื่อง ทันเวลำเท่ำเทียมกันไม่เป็นกำรจ ำกัดโอกำสกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศของธนำคำร 

 
2. การปฏิบัติต่อ  ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

    ธนำคำรตระหนักถงึสิทธิท่ีเท่ำเทยีมกันของผู้ถือหุ้นในทุกด้ำน ดงันั้น ธนำคำรจึงได้ปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นทุกรำยอยำ่ง
เท่ำเทยีมและเป็นธรรม โดยในปี 2554 ที่ผ่ำนมำ ธนำคำรได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในด้ำนตำ่งๆ  ดังต่อไปน้ี 

2.1) การอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า 
    ธนำคำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรก่อนที่ธนำคำรจะสง่หนังสือเชิญประชุม ในปี 2554 ธนำคำรได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม
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ถึง 30 ธันวำคม 2554  โดยธนำคำรได้แจ้งขำ่วผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์  และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์
และวิธีกำรกำรเสนอวำระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำรไว้บนเว็บไซต์ของธนำคำร (www.kiatnakin.co.th)   
นอกจำกนั้นธนำคำรยงัเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรของธนำคำรเป็นรำยบุคคล และยังรวมถงึ
กำรให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำหลักเกณฑ์ นโยบำยของธนำคำรเรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทกุปดี้วย  

2.2) การก าหนดเกณฑ์พิจารณาทีช่ัดเจนล่วงหน้าในการเพิม่วาระของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
(1) ธนำคำรได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

พิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ โดยเปิดโอกำสให้เสนอชือ่มำยงัคณะกรรมกำรธนำคำรล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 3 เดือน 
ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ท้ังนี้ คณุสมบัติของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิท่ีจะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเปน็กรรมกำร มดีังต่อไปนี้  

 เป็นผู้ถือหุ้นของธนำคำรอย่ำงน้อย 200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น) โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียว หรือหลำยรำย
รวมกันก็ได ้

 ต้องถือหุ้นในธนำคำรตำมสัดสว่นข้ำงต้นต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และยงัถือหุ้นตำมสัดส่วนดงักล่ำวในวันท่ี
เสนอระเบียบวำระกำรประชุมหรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

 สำมำรถแสดงหลักฐำนกำรถือหุน้ เช่น หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

(2) ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัตคิรบถ้วนตำมหลักเกณฑด์ังกลำ่วขำ้งต้น สำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุม โดยกรอก
แบบขอเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2555 โดยจัดส่งเอกสำรพร้อมหลักฐำนให้
ธนำคำรภำยในเวลำที่ก ำหนด และเพื่อให้กำรประชุมด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ ระเบียบวำระกำรประชมุที่จะ
ได้รับกำรบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น จะต้องอยู่ภำยใต้ประเด็นดังต่อไปนี้  

 เรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของธนำคำรและผู้ถือหุ้นได้แสดงใหเ้ห็น ถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับควำม
ผิดปกติของกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร 

 เรื่องที่อยูใ่นวิสัยที่ธนำคำรจะด ำเนินกำรได้ 
 เรื่องที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับของทำงกำร หรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของธนำคำร 

หรือหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง หรือวตัถุประสงค์ข้อบงัคับของธนำคำร มติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น เกณฑ์กำรก ำกับดแูลที่ดี
ของธนำคำร และจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ 

 เรื่องที่เป็นประโยชนต์่อผู้ถือหุ้นและต่อส่วนรวม 
 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นและได้ปฏิบัติตำมเกณฑ์ที่ ธนำคำรก ำหนดไว้ในกำรเสนอ

ระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น และกำรเสนอบุคคลเพื่อรบัพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือหลักฐำนประกอบกำรเสนอครบถว้น เพียงพอ ถูกต้อง และภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนด 
 เรื่องที่คณะกรรมกำรธนำคำรพิจำรณำแล้วเห็นวำ่มีควำมจ ำเป็นจะต้องบรรจเุป็นวำระ 
 เรื่องที่ธนำคำรไมเ่คยด ำเนินกำรมำก่อน และคณะกรรมกำรธนำคำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำจะเปน็ประโยชน์ต่อ

กำร ด ำเนินงำนของธนำคำร 
 เรื่องที่ธนำคำรไมเ่คยพจิำรณำหรือมีมตใินเรื่องดังกล่ำวมำก่อน  

  คณะกรรมกำรธนำคำรจะเป็นผู้พจิำรณำควำมเหมำะสมของระเบยีบวำระกำรประชมุที่ผู้ถือหุ้นเสนอ  โดยจะต้องมี
ลักษณะเขำ้ขำ่ยตำมข้อก ำหนดขำ้งต้น เว้นแตค่ณะกรรมกำรธนำคำรจะพิจำรณำเป็นอย่ำงอื่น อีกทั้ง มติของ
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คณะกรรมกำรธนำคำรถือเป็นทีสุ่ด ในกรณีท่ีมกีำรเสนอระเบียบวำระเรื่องเดียวกันจำกผู้ถือหุ้นหลำยรำย หรือเป็นเรื่องที่
อำจจะน ำมำพิจำรณำรว่มกันได ้ คณะกรรมกำรธนำคำรอำจน ำมำรวมเป็นวำระเดยีวกันได้  ซึ่งระเบียบวำระเรื่องใดที่ผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรธนำคำรแล้ว  ธนำคำรจะบรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุในหนังสือเชิญประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรธนำคำร ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรธนำคำร ธนำคำร
จะแจง้ให้ผู้ถือหุ้นทรำบภำยหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรก่อนกำรประชมุผู้ถือหุ้น ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของธนำคำร 
หรือช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมำะสมต่อไป  
 นอกจำกนั้น ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำรจะไม่มกีำรเพิม่วำระกำรประชมุแต่อยำ่งใด กำรประชุมจะเป็นไปตำมวำระท่ีได้
แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชมุได้ ธนำคำรจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สำมำรถก ำหนดทศิทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ (แบบ ข.)  และยงัเสนอชื่อกรรมกำรอิสระเป็นทำงเลือกให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
มอบฉันทะได้ด้วย  รวมทัง้ธนำคำรสนับสนุนให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียงส ำหรับวำระท่ีส ำคัญ เช่น กำรท ำรำยกำรเกีย่ว
โยง กำรท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์   เพื่อใหเ้กิดควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

3. การค านึงถึงบทบาทของ   ้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
  ธนำคำรให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม โดยมนีโยบำยที่จะดูแลผลกระทบจำกกำรประกอบธุรกจิให้อย่ำง
ครบถ้วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่ำกำรประกอบธุรกิจไดค้ ำนงึถงึปัจจยัด้ำนส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอยำ่งยัง่ยืน รวมทัง้ผู้มีส่วนได้
เสียจะได้รับควำมคุ้มครองอยำ่งเป็นธรรม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนไดเ้สียภำยใน อันได้แก่ พนักงำน ผู้บริหำรของธนำคำรและบริษัทยอ่ย 
หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก โดยหำกมธีุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่ำงธนำคำรกับบุคคล และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ธนำคำรจะมีแนวทำง
ปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งธนำคำรได้น ำเสนอรำยละเอียดของ   ธุรกรรมดังกล่ำวในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินของธนำคำรทุกไตรมำส รวมถึงในรำยงำนประจ ำปีดว้ย   
  ทั้งนี้ธนำคำรค ำนึงถงึควำมส ำคญัของกำรสนับสนุนจำกผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ  ว่ำมีส่วนท ำให้ธนำคำรสำมำรถสร้ำง
ควำมส ำเรจ็ได้ในระยะยำว  ธนำคำรจงึมีแนวทำงปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี ้

 ด้าน  ้ถือหุ้น 
  คณะกรรมกำรธนำคำรถือเป็นหน้ำที่ในกำรดูแลให้ผู้บริหำร และพนักงำนท ำงำนดว้ยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมส ำนึกใน
หน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบต่อผลของกำรปฏิบัติ เพื่อท ำให้ผู้ถือหุ้นมีควำมเชื่อมั่นและยอมรับในกำรตดัสินใจว่ำ กำรด ำเนินกำรใดๆ  
กระท ำดว้ยควำมเป็นธรรม และค ำนึงถงึประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุน้ท้ังรำยใหญ่ และรำยยอ่ย  
  นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นยังสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรดแูลรักษำผลประโยชน์ของตนดว้ยกำรแสดงควำมเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออก
เสียงลงมติร่วมตัดสินใจในกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคัญตำ่งๆ รวมทั้งกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรธนำคำรและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
กำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล กำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดคำ่ตอบแทนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยธนำคำรต้องเปดิเผย
ข้อมูลข่ำวสำรตำมควำมเป็นจรงิถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้  

 ด้านล กค้า 
  ธนำคำรดูแลและให้ควำมส ำคัญกับควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นอนัดับหนึ่งเสมอ  ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะน ำเสนอผลิตภัณฑ์
ทำงกำรเงินและบริกำรท่ีดีที่สุดให้แก่ลูกค้ำ  ธนำคำรจะใส่ใจในรำยละเอียด และพร้อมรับฟังทุกปัญหำอย่ำงใกล้ชิด เพื่อรักษำ
สัมพันธภำพท่ีดีในระยะยำว ไวใ้จได้และพร้อมเคยีงขำ้งลูกค้ำ ใหก้ำรสนับสนุนตำมศักยภำพในกำรแข่งขันของลูกค้ำเพื่อสู่ควำมส ำเร็จ  
ดังนั้น ธนำคำรจึงมีกำรพัฒนำระบบงำนเครือข่ำยสำขำ และน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ เพื่อเพิม่ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร ให้มี
ควำมรวดเร็ว ยืดหยุ่นและตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำมำกที่สุด   ตลอดจนธนำคำรยังให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรให้
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มีควำมพร้อมและมีควำมเขำ้ใจอย่ำงลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจและควำมต้องกำรของลูกคำ้  รวมทั้งพรอ้มที่จะใหค้ ำปรึกษำด้ำนกำรเงินและ
กำรลงทุนที่เหมำะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ำทุกๆ คน      
  ในกรณีท่ีลูกคำ้มี ข้อเสนอแนะเกีย่วกับบริกำร  สอบถำมข้อมูลหรือต้องกำรร้องเรยีน  หรือแจ้งเบำะแสกำรปฏิบัติงำนท่ีมิชอบ  
โดยลูกค้ำสำมำรถที่จะส่งขอ้ควำมผ่ำนมำทำงเว็บไซต์ธนำคำร (www.kiatnakin.co.th) หรือติดต่อไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรยีน 
(โทรศัพท์ 0-2680-3333) เพื่อร้องเรียนได้ทันที ทั้งนี้ธนำคำรให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อค ำแนะน ำ ค ำร้องเรียน และกำรแจ้งเบำะแสกำร
ทุจริต หรือกำรด ำเนินกำรท่ีไม่โปร่งใส ซึ่งจะสรำ้งควำมเสียหำยให้แก่ธนำคำร โดยธนำคำรมีกระบวนกำรท่ีจะรักษำควำมลับของผู้ส่ง
ข้อมูล ควำมคิดเห็น หรือแจ้งเบำะแสมำยังธนำคำร 

 ด้านพนักงาน 
  ธนำคำรเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของพนักงำนซึง่ถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีคุณคำ่ จึงได้มกีำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลทัง้
ในแง่กำรบริหำร  และพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อพัฒนำศกัยภำพของพนกังำนให้อยู่ในระดับมำตรฐำนเมื่อเทียบกับบริษัทชั้นน ำ
อื่นๆ ในธุรกจิและเป็นก ำลังส ำคญัในกำรพัฒนำให้ธนำคำรมคีวำมเป็นสถำบันกำรเงินชั้นน ำที่สำมำรถให้บริกำรท่ีดีแก่ลูกคำ้   ธนำคำร
ก ำหนดนโยบำยกำรฝึกอบรมและพัฒนำ  และในปี 2554  ธนำคำรได้จดัตั้งทมี Care เพื่อพัฒนำบุคลำกรผ่ำน Care program โดย
สำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลอีกดว้ย   
  ธนำคำรได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนผลตอบแทน โดยจัดให้มีกำรบริหำรค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนให้กับผู้บริหำรและพนักงำนที่
เหมำะสมสำมำรถเทียบเคียงและแข่งขันกับบริษัทชั้นน ำทั่วไปได้  มีกำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำนไว้อย่ำงชัดเจนตลอดจนมี
นโยบำยกำรพัฒนำและส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถให้กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถของพนกังำนให้
ได้รับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
  ส ำหรับนโยบำยดำ้นสวัสดิกำร ธนำคำรจัดให้มีสวัสดกิำรส ำหรับพนักงำน เช่น กองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนักงำน, กองทนุ
ประกันสังคม, กำรประกันสุขภำพกลุ่ม, กำรประกันชวีิตกลุ่ม, กำรประกันอุบัติเหตกุลุ่ม, กำรตรวจสุขภำพประจ ำป,ี ห้องพยำบำลของ
ธนำคำร, ห้อง Mother Corner (ห้องส ำหรับพนักงำนท่ีเป็นมำรดำในกำรเก็บน้ ำนมให้บุตร), ตลอดจนกำรให้ทุนกำรศึกษำ Kiatnakin 
Responsibility Scholarships ส ำหรับบุตรของพนักงำน และสวัสดิกำรเกี่ยวกับเงินชว่ยเหลือพนักงำนในโอกำสต่ำงๆ เป็นต้น 
  นอกจำกนี้ธนำคำร ให้ควำมส ำคัญยิง่ในกำรก ำกับดแูลกิจกำรตำมหลัก “กำรก ำกับดูแลกจิกำรท่ีดี” โดยค ำนงึถงึหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และควำมยตุิธรรม น ำมำซึง่ วัฒนธรรมและภำพพจน์ท่ีดีต่อองค์กร หรือธุรกจิโดยรวม  ธนำคำรจงึก ำหนดเปน็แนว
กำรปฏิบัติ “จริยธรรมทำงวชิำชพี”  (Code of Ethics) และ“จรรยำบรรณธุรกิจ” (Code of Conduct) และประกำศให้พนกังำนทุกคน 
ทั้งระดับบังคับบัญชำ และระดบัใต้บังคับบัญชำ ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ภำยใตบ้รรทัดฐำนเดียวกัน โดยพนักงำน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ ได้อย่ำงสะดวกและสำมำรถน ำไปใชเ้ปน็แนวทำงปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 
    นอกจำกนี้ ธนำคำรได้สนับสนุนให้พนักงำนเขำ้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “โครงกำรรวมพลังต่อต้ำนคอรัปชั่น” จัดโดยสมำคม
ธนำคำรไทยรว่มกับภำคีเครือข่ำยต่อตำ้นคอรัปชั่น  
  นโยบำยดำ้นส่ิงแวดล้อม ธนำคำรไดก้ ำหนดระเบียบวิธีกำรปฏิบัติ เรื่อง “มำตรกำรประหยดัพลังงำนของธนำคำร”   และ
ด ำเนินโครงกำร Save Energy @ Kiatnakin Bank ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปจัจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่ำพนักงำนมีกำรใช้พลงังำนและ
ทรัพยำกรตำ่งๆ อย่ำงเตม็ประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด  ตลอดจนเป็นกำรปลูกจิตส ำนึกดำ้นกำรอนุรักษ์พลังงำนให้กับพนกังำน
และขยำยผลสู่ครอบครวัของพนกังำน  โครงกำรสร้ำงควำมเป็นระเบียบของส ำนักงำน โดยแบ่งประเภทด้ำนสภำพแวดล้อมและควำม
สะอำด และสำขำสีเขียว ภำยใตช้ื่อกิจกรรม “KK Clean & Green สำขำภูมิภำค”, กำรจัดอบรมกำรคัดแยกขยะในส ำนกังำนและที่อยู่
อำศัย โดยวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญจำกกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม  ให้แก่พนักงำนจิตอำสำที่ท ำ
หน้ำที่ทูตพลังงำน KK, แม่บ้ำน, และพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย  ซึ่งเป็นแกนน ำในกำรรณรงค์อนุรักษ์พลังงำนและทรัพยำกร, 
โครงกำร 1 เดือน 1 คน 1 ต้น: มอบสวนสวยเพื่อน้องโรงเรียนจำรุศรบ ำรุง ในจังหวัดปทุมธำนี, ร่วมสนับสนุนโครงกำร “คุณ….ช่วยได ้
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เพียงหยุดใช้รถเดือนละวัน เพื่อบรรเทำปัญหำจรำจร” จัดโดยกระทรวงคมนำคม กรงุเทพมหำนคร ร่วมกับ จส.100,  โครงกำร KK กล้ำ
ใหม่ ร้อยดวงใจปลูกปำ่ชำยเลน, โครงกำร KK ปรับโฉมโรงเรียนใหม่ มอบรอยยิ้มสดใสให้น้องทุกวัน เป็นต้น 
  นโยบำยดำ้นควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย ธนำคำรจัดกำรสภำพแวดล้อมในสถำนท่ีปฏิบัตงิำนโดยค ำนึงถงึควำมปลอดภัย 
สุขอนำมัย ส่ิงแวดล้อมที่ดเีพื่อเอือ้ต่อกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำน และเพื่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกคำ้  นอกจำกนี้ธนำคำรยงัจัด
ให้มีกำรซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกันภัยในอำคำรส ำนักงำน  รวมทั้งธนำคำรได้ประกำศเรื่อง “แนวกำรปฏิบัตเิพื่อควำมปลอดภัยและ
กรณีพบเหตุกำรณ์ผิดปกต”ิ  เพื่อให้เกดิควำมปลอดภัยต่ออำคำรสถำนท่ีและต่อพนักงำนทุกคน  และมี “ระเบียบวธิีกำรปฏิบัติ เรื่อง 
ระบบควำมปลอดภัยส ำนักงำน” 
  ธนำคำรยังมุง่พัฒนำเสริมสร้ำงวฒันธรรมองคก์รและบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีดี และปฏิบัตติ่อพนักงำนอย่ำงเทำ่เทยีม  
เป็นธรรม ด้วยควำมเคำรพในเกยีรติ ศักดิศ์รี และสิทธิส่วนบุคคลของพนักงำนทุกคน   ตลอดจนมุ่งส่งเสริมและพัฒนำให้พนักงำน
ได้รับกำรฝึกอบรมเพิม่เตมิควำมรู้เพื่อเพิ่มควำมเชี่ยวชำญในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น  
  ธนำคำรก ำหนดนโยบำยดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดยใหพ้นักงำนปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยวำ่ดว้ยเรื่องกำร
ป้องกันสิทธิและทรัพย์สินทำงปญัญำ  และประกำศเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์  ให้
พนักงำนทรำบและถือปฏิบัต ิ 
  ธนำคำรไดจ้ัดเตรียมช่องทำงส ำหรับรับฟังควำมคดิเห็นจำกพนักงำนในกำรร้องเรียนปัญหำกำรท ำงำน กำรบริหำรงำนและ
กำรแจง้เบำะแสกำรท ำงำนท่ีมชิอบผ่ำนทำงช่องทำงตำ่งๆ เช่น เวบ็ไซต์ของธนำคำร  (www.kiatnakin.co.th) หรือ พนักงำนสำมำรถส่ง
ข้อมูลไปท่ี สำยตรวจสอบภำยในของธนำคำร หรือสำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลโดยตรง นอกจำกนั้น ธนำคำรยังจัดใหม้ีกระบวนกำร
รักษำควำมลับของผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรใดทีไ่ม่โปร่งใสซึ่งจะสร้ำงควำมเสียหำยใหก้ับธนำคำร 

 ด้านเจ้าหนี้ 
  ธนำคำรยึดถือแนวทำงปฏิบัติต่อเจ้ำหน้ีตำมเงื่อนไขข้อตกลงที่ไดท้ ำไว้อยำ่งเคร่งครดัดว้ยธนำคำรตระหนักถึงคุณูปกำร
ส ำคัญที่ธนำคำรได้รับควำมเชื่อถอืเป็นอย่ำงดจีำกเจำ้หน้ีและผู้ฝำกเงินในชว่งวิกฤติที่ผ่ำนมำ 

 ด้านค ่ค้า  
  ธนำคำรตระหนักถงึควำมส ำคัญของคู่คำ้เสมอมำ เนื่องจำกควำมส ำเร็จของธนำคำรส่วนหนึ่งมำจำกกำรได้รับกำรสนับสนุน
จำกคู่ค้ำ ซึง่ธนำคำรยึดมั่นในแนวปฏิบัติตำมสัญญำที่มกีับคู่คำ้อย่ำงเคร่งครดั และอยู่บนพ้ืนฐำนท่ีมุง่ควำมส ำเร็จในกำรท ำธุรกิจ
ร่วมกัน  โดยในปี 2554 ที่ผ่ำนมำ ธนำคำรไม่มขี้อพิพำทในเรื่องทีเ่กี่ยวกับคู่คำ้แต่อย่ำงใด   

 สังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
  ธนำคำรมุ่งด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม บนหลักกำรท่ีวำ่ ธุรกิจที่ท ำนั้นต้องสร้ำงคุณคำ่
ต่อชุมชน สังคม ลูกค้ำ พนักงำน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง  อีกทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
คุณภำพชวีิตควำมเป็นอยู่ของคนในประเทศ  เพื่อให้ประเทศชำตเิจริญก้ำวหน้ำและแขง็แกรง่ยัง่ยืน  นอกจำกนี้ธนำคำรยงัเป็น 1 ใน 
16 องค์กรเอกชนน ำร่องโครงกำร “กำรพัฒนำพนักงำนจติอำสำ สู่กำรพัฒนำองคก์รและสังคมอย่ำงยั่งยืน” ซึง่จัดโดยศูนยค์ุณธรรม
ร่วมกับสถำบันคีนันแห่งเอเชีย เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมจิตอำสำให้เกิดขึ้นอยำ่งเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยแสดงออกผ่ำนพฤติกรรมของ
พนักงำนและโครงกำรสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ เช่น กำรจัดกิจกรรมให้พนักงำนจติอำสำเขำ้ร่วมเป็นผู้ชว่ยวิทยำกำรสอนอำชพีให้
ผู้ต้องขังหญงิ กำรอบรมสร้ำงวินัยทำงกำรเงินให้ผู้ด้อยโอกำสในชุมชนแออัดคลองเตย ตลอดจนนิสิตนักศกึษำที่ก ำลังจะเข้ำสู่วัย
ท ำงำน และกำรด ำเนินกจิกรรมอืน่ๆ ตำมรำยละเอียดในหัวข้อรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม 

ช่องทางการติดต่อ / ร้องเรียนกับคณะกรรมการอิสระ: ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมำ ธนำคำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มสำมำรถติดต่อ / ร้องเรียน ต่อคณะกรรมกำรอิสระได้โดยตรงผ่ำนเว็บไซต์ของธนำคำร (www.kiatnakin.co.th) 

 

http://www.kiatnakin.co.th/
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 4. การเปิดเ ยข้อม ลและความโปร่งใส 
  ธนำคำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปดิเผยข้อมูลที่มคีวำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถงึ และทันเวลำ ทั้งรำยงำนข้อมูลทำง
กำรเงินและข้อมูลท่ัวไป เช่น งบกำรเงิน แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) รวมทั้ง
ข้อมูลส ำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหุ้นของธนำคำร  จึงได้มกีำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรตำ่งๆ  ของธนำคำรท่ีเป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อให้ผู้
ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องธนำคำร (www.kiatnakin.co.th) 
พร้อมทั้งมีฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร และกิจกรรมต่ำงๆ ของธนำคำร แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น 
นักวิเครำะห์ และประชำชนทัว่ไป โดยผู้ถือหุ้นหรือบุคคลทั่วไปสำมำรถตดิต่อสอบถำมข้อมูลข่ำวสำรองคก์รได้ที่  

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ ์ : โทรศัพท์   0-2841-5925  
     โทรสำร    0-2841-5529 
      อีเมล์ :      investor_relations@kiatnakin.co.th 
     เว็ปไซต์ :    www.kiatnakin.co.th 
ที่อยู ่   : ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ ์
เลขที่ 209/1 อำคำรเค ทำวเวอร์ บี ชั้น 31 
ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันำ  กรุงเทพมหำนคร 10110 

  ในปีที่ผ่ำนมำ กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินไดจ้ัดสัมมนำในหัวข้อ “Do's and Don'ts ในกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทจดทะเบยีน
และสำรสนเทศที่ส ำคัญ” ใหก้บักรรมกำรและผู้บริหำรของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน ซึง่ได้รับเกียรตจิำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒจิำก
ตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในกำรบรรยำยถงึกฎระเบยีบ แนวทำงปฏิบัติ รวมถึงตอบข้อสงสัย เพื่อให้กรรมกำรและผู้บริหำร
รับทรำบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเล็งเห็นถงึควำมส ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญและมีผลกระทบต่อรำคำหุ้นของธนำคำร 
  ธนำคำรไดด้ ำเนินเปิดเผยข้อมูลขำ่วสำรท่ีส ำคัญผ่ำนช่องทำงตำ่งๆ และผ่ำนส่ือมวลชนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้
มีส่วนได้เสียได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรอยำ่งทั่วถึง โดยในปี 2554  ผู้บริหำรระดับสูงของธนำคำร รวมถงึฝ่ำยนกัลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะ
และให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศในโอกำสต่ำงๆ ดังนี้ 

รูปแบบกำรเขำ้พบ จ ำนวนครั้ง 
1. กำรเขำ้พบสัมภำษณ์ตัวต่อตวั (One-on-One Meeting) 21 
2. กำรประชุมทำงโทรศัพท์ (Conference Call) 4 
3. กำรประชุมนกัวเิครำะห์ (Analyst Meeting) 5 
4. กำรเขำ้ร่วมประชุมนกัลงทุน (Investor Conference) ในประเทศ 3 
5. กำรเดินทำงไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Road show) ต่ำงประเทศ 3 
6. แถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) 5 

 
  นอกจำกนี้ ผู้บริหำรของธนำคำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของงำนนักลงทุนสัมพันธ์ โดยเข้ำรว่มเปน็กรรมกำรชมรมนักลงทุน
สัมพันธ์ สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย  ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บรษิัทจดทะเบียนได้มกีำรพัฒนำกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มกีำรส่ือสำรข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเวลำให้กับนักลงทุนท้ังในและต่ำงประเทศ  และสนับสนุนให้ฝ่ำยนักลงทุน
สัมพันธ์เข้ำรว่มกจิกรรมของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อแลกเปล่ียนควำมรู้ ประสบกำรณ์  แนวทำงปฏิบัติ และสร้ำงควำมสัมพันธอ์ันดี
ระหว่ำงบริษัทจดทะเบียน 
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  ธนำคำรยังไดจ้ัดใหค้ณะกรรมกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีในรำยงำน
ประจ ำปี 2554 นี้ และคณะกรรมกำรยงัดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล บทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ รำยละเอียดของนโยบำย
ผลตอบแทน จ ำนวนครัง้ของกำรประชุม จ ำนวนครั้งทีก่รรมกำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุย่อย รวมถงึกำร
เปิดเผยผลตอบแทนที่กรรมกำรได้รับจำกบรษิัทย่อย ซึ่งแสดงไวใ้นตำรำงผลตอบแทนของกรรมกำรแล้ว 

   
5. ความรับ ิดชอบของคณะกรรมการ 

 โครงสร้างกรรมการ 

  คณะกรรมกำรธนำคำรมจี ำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 3 คน กรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำร 3 คน 
กรรมกำรอิสระ 4 คน เพื่อให้เปน็ไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกจิกำรท่ีดี ธนำคำรได้แตง่ตัง้กรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำรขึ้นเป็นประธำน
กรรมกำรของธนำคำร มีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ซึ่งไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกัน  ท ำให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่
ในกำรก ำหนดนโยบำย กำรก ำกบัดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำออกจำกกันอยำ่งชัดเจน มีรำยละเอียดดังนี้ 

o ประธานกรรมการ 
   รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรของธนำคำรในกำรด ำเนินกำรให้กลยทุธ์  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  มีผลในทำงปฏิบตั ิ 
และผลักดันให้ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรธนำคำรก ำหนดไว้  โดยก ำกับดูแลให้มีจรรยำบรรณและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจและจดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล  และกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม  ดูแล
รักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและรักษำภำพลักษณ์ของธนำคำรให้เป็นท่ีเชื่อถือของทุกฝ่ำยที่เกีย่วข้อง 

o ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   ก ำกับดแูลองคก์รให้เป็นไปตำมทศิทำง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ที่ก ำหนด สร้ำงให้กำรด ำเนินกำรของ
องค์กรทุกๆ ดำ้นมีกำรก ำกับดูแลที่เหมำะสมและมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักบรรษัทภิบำลท่ีด ี โดยจัดให้มีนโยบำย วิธีปฏิบตั ิ
หลักเกณฑ์ และระบบควบคุมใหก้ำรด ำเนินงำนขององคก์รมีควำมโปร่งใส จรรยำบรรณ และมีควำมชัดเจน ตลอดจนมีระบบ
ควบคมุภำยใน กำรก ำกับปฏิบัตติำมกฎเกณฑ์ และกำรบริหำรควำมเส่ียงที่พอเพียง เป็นไปตำมกฎหมำย และกฎระเบียบของ
ทำงกำร เพื่อใหเ้กดิผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมทัง้สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ และควำมรับผิดชอบต่อสังคมทีด่ีขององค์กร 

o กรรมการอิสระ 
   ธนำคำรไดก้ ำหนดควำมหมำยค ำนิยำมกรรมกำรอิสระท่ีธนำคำรก ำหนดไว้  ซึ่งเข้มงวดกวำ่ข้อก ำหนดขั้นต่ ำของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดังต่อไปนี้    
   (1)  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของธนำคำร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของธนำคำร ทั้งนี ้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำย
นั้นๆ ด้วย 
   (2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของธนำคำร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดยีวกัน ผู้ถือหุน้รำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของธนำคำร  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ  ทั้งนี้ลักษณะต้องหำ้ม
ดังกล่ำวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของสว่นรำชกำรซึง่เปน็ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของธนำคำร 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น บิดำมำรดำ 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำร
เสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของธนำคำรหรือบริษัทย่อย 
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(4)  ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับธนำคำร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของธนำคำร ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเปน็
ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับธนำคำร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่  หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของธนำคำร   เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่ำน
มำ 

  ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกจิตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบกิจกำร กำร
เช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกีย่วกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับ
หรือให้กู้ยืม  ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถงึพฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนำคำรหรือ
คู่สัญญำมีภำระหน้ีที่ต้องช ำระตอ่อีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิของธนำคำรหรือตัง้แต่ 20 ล้ำนบำท
ขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกวำ่  ทั้งนี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลคำ่ของรำยกำรท่ีเกีย่ว
โยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตใ่นกำร
พิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปีก่อนวันที่มคีวำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดยีวกัน 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนำคำร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของธนำคำร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
ธนำคำร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของธนำคำร สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกธนำคำร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของธนำคำรและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย  
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ 

(7)  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของธนำคำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

(8)  ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของธนำคำร หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของธนำคำร หรือบริษัทย่อย 

(9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของธนำคำร  ภำยหลัง
ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ข้อที่ 1- 9 แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของธนำคำร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของธนำคำร โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้  

o คณะกรรมการชุดย่อย 
   คณะกรรมกำรธนำคำรได้จดัใหม้คีณะกรรมกำรชุดย่อย 4 คณะ เพื่อช่วยศึกษำและกลั่นกรองโดยเฉพำะในดำ้น
ต่ำงๆ  คณะกรรมกำรชดุย่อย ประกอบด้วย  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  คณะกรรมกำรบริหำร  และเมือ่วันที่ 17 มกรำคม 2554   คณะกรรมกำรธนำคำรได้มีมติ
แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยเพิม่อีก 2 คณะ  ได้แก่ คณะกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และก ำกับกิจกำร  และ
คณะกรรมกำรสินเชื่อรำยใหญ่และทรัพย์รอขำย  โดยมีรำยละเอยีดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อกำรจัดกำรแล้ว 
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 บทบาทหน้าที่และความรับ ิดชอบของคณะกรรมการ    

   รำยละเอียดกล่ำวไวใ้นในหวัข้อ “โครงสร้ำงกำรจัดกำร” แล้ว 

  จริยธรรมทางธุรกิจ  

  เพื่อให้เกิดควำมสุจริต เทีย่งธรรมและเพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิหน้ำที่ที่ดี ธนำคำรจึงได้มีประกำศเกี่ยวกับจริยธรรมทำง
วิชำชีพ รวมถึงข้อพงึปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทำงวิชำชีพของผู้บริหำร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยดึถือเปน็แนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำม
ภำรกิจของธนำคำรดว้ยควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งกำรปฏิบัติต่อธนำคำรและผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่ม โดยธนำคำรได้สื่อสำรกับพนักงำน
และติดตำมกำรปฏิบัติตำมแนวทำงดงักล่ำวเป็นประจ ำ รวมถงึกำรจดัสัมมนำเพื่อใหเ้กดิควำมรูค้วำมเขำ้ใจร่วมกันระหวำ่งผู้บริหำร
และพนักงำนเกี่ยวกับจริยธรรมทำงธุรกจิอยำ่งสม่ ำเสมอ โดยแนวทำงทำงจรยิธรรมมีรำยละเอยีด ดังนี้  

 การปฏิบัติและความรับ ิดชอบต่อ  ้ถือหุ้น   
มีกำรปฏิบัติหน้ำทีด่้วยควำมซื่อสตัย์สุจริตตลอดจนตดัสินใจด ำเนนิกำรใดๆดว้ยควำมบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือ

หุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม  บริหำรงำนด้วยควำมระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อ
ป้องกันควำมเสียหำยต่อผู้ถือหุ้น  ตลอดจนไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกีย่วข้อง โดยใชข้้อมูลใดๆ ของธนำคำร 
รวมถงึไม่เปิดเผยข้อมูลลับของธนำคำรต่อบุคคลภำยนอกโดยเฉพำะคู่แขง่ขันของธนำคำร 

 การปฏิบัติและความรับ ิดชอบต่อล กค้า  
น ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกคำ้ และให้บริกำรท่ีมีคุณภำพ มีกำรเปิดเผยข้อมลู 

ข่ำวสำรเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงประโยชน์ส ำหรับลูกค้ำ  
และเปิดโอกำสให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียนเกี่ยวกับกำรบริกำร  และด ำเนินกำรอย่ำงดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้ำได้รับกำร
ตอบสนองผลอย่ำงรวดเร็ว  รวมทั้งรักษำควำมลับของลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัดและไม่ก ำหนดเงื่อนไขกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรม
กับลูกค้ำ 

 การปฏิบัติและความรับ ิดชอบต่อค ่ค้า/เจ้าหนี้  
ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรตดิตอ่กับคู่คำ้หรือเจำ้หน้ี หำกมีข้อมูลดังกล่ำวเกิดขึ้น ให้

เปิดเผยรำยละเอยีดต่อคู่คำ้ และ/หรือ เจ้ำหน้ี และร่วมกันแก้ไขปัญหำโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว รวมถึงกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ต่ำงๆ ท่ีมีต่อเจ้ำหน้ีอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม 

 การปฏิบัติและความรับ ิดชอบต่อภาครัฐ 
มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐ  รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตย โดยมีพระมหำกษตัริย์เป็นประมุข และด ำเนินภำรกจิด้วยควำมรับผิดชอบและสนับสนุนกิจกรรมตำ่งๆ อันเป็น
ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ท้องถิน่ต่ำงๆ 

 การปฏิบัติและความรับ ิดชอบต่อพนกังาน   
จัดใหม้ีระบบผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเสมอภำคแก่พนักงำน รวมถงึกำรดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนให้มี

ควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงำนอยู่เสมอ  รวมทั้งจัดใหม้ีระบบบริหำรทรัพยำกรบคุคลในเรื่องกำรแต่งตั้ง 
โยกย้ำย กำรให้รำงวัลและกำรลงโทษที่ชัดเจน มีกำรปฏิบัติโดยควำมสุจริตใจ ตัง้อยู่บนพ้ืนฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ควำมเหมำะสมของพนักงำน รวมทั้งใหค้วำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำสพนักงำน
อย่ำงทัว่ถงึและสม่ ำเสมอ บริหำรงำนโดยหลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงในหน้ำที่
กำรงำนของพนกังำน หรืออำจคกุคำมและสร้ำงควำมกดดันต่อสภำพจิตใจของพนักงำน 
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 การปฏิบัติและความรับ ิดชอบต่อค ่แข่งทางการค้า 
มีกำรประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำกำรแขง่ขันท่ีดี คือ ไม่แสวงหำข้อมูลทีเ่ป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำดว้ย

วิธีกำรท่ีไม่สจุริตหรือไม่เหมำะสม ไม่พยำยำมท ำลำยชื่อเสียงคู่แข่งทำงกำรค้ำดว้ยกำรกล่ำวหำใส่ร้ำย 
 การปฏิบัติและความรับ ิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

ไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วน
สร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถงึปลูกฝังจติส ำนึกของควำมรับผิดชอบต่อสังคมใหเ้กิดขึ้นในหมู่พนักงำนทุกระดับอยำ่ง
ต่อเนื่อง และจรงิจงั 

 

 ความขัดแย้งทาง ลประโยชน์   

  คณะกรรมกำรธนำคำรได้ดแูลอยำ่งรอบคอบเมื่อเกิดรำยกำรท่ีมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์ โดยก ำหนดนโยบำยและ
ขั้นตอนกำรอนุมตัิรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยก ำหนดใหก้รรมกำรท่ีมีส่วนเกีย่วข้องงดออกเสียงลงมติในรำยกำร
ที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้มกีำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยก ำหนดรำคำและ
เงื่อนไขเสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ซึ่งไดเ้ปิดเผยรำยละเอียดมูลค่ำรำยกำรคู่สัญญำไว้ในรำยงำนประจ ำปี และแบบ 56-1 
แล้ว 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรได้ก ำหนดเป็นนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรของธนำคำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตน 
และบุคคลที่มีควำมเกีย่วข้อง และจะต้องจัดส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียให้เลขำนุกำรบริษัท เพื่อจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
แจ้งให้ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันท ำกำรนับแตว่ันท่ีธนำคำรได้รับรำยงำนน้ัน  และรำยงำน
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรรับทรำบทุกครั้งที่มกีำรเปล่ียนแปลง    

  ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน    

ธนำคำรให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ ทั้งในระดับบริหำร และระดับปฏิบัติงำน 
โดยมีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงำน และผู้บริหำรไว้เป็นลำยลักษณ์อกัษรอยำ่งชัดเจน มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ผู้
ควบคมุ และผู้อนุมัติออกจำกกัน เพื่อให้เกดิกำรถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม และมีกำรควบคมุกำรใช้ทรัพย์สินให้
เกิดประโยชน์ รำยงำนทำงกำรเงินของธนำคำรท่ีเปดิเผยต่อสำธำรณะจัดท ำขึ้นตำมหลักกำรและมำตรฐำนทำงบัญชี ที่บังคับใชใ้น
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน ภำยใตก้ำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภำยนอก โดยในปีที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีภำยนอกรวม 4 ครั้ง เพื่อรับทรำบผลกำรตรวจสอบ  ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็น  ส ำหรับกำรติดตำม ปรับปรุงแก้ไข มี
กำรสอบทำนระบบกำรควบคุม  กำรเสนอรำยงำนต่อผู้บริหำรสำยงำนท่ีรับผิดชอบ 

ธนำคำรมีสำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงินที่ส ำคัญของ
ธนำคำรได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรตรวจสอบให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่
เกี่ยวข้องกับธนำคำร และเพื่อใหส้ำยตรวจสอบภำยในมีควำมอิสระ สำมำรถท ำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที ่คณะกรรมกำร
จึงก ำหนดให้สำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรธนำคำร 

นอกจำกนี้ เพื่อให้กรรมกำรทุกคนได้พิจำรณำทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในของธนำคำรให้มีควำมถูกต้อง รัดกุม ตำม
แนวทำงที่ก ำหนด  คณะกรรมกำรธนำคำรจึงมีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในทุกปี โดยสำยตรวจสอบภำยใน
เป็นผู้รวบรวม  สรุปผล น ำเสนอในรำยงำนประจ ำปี และเปิดเผยต่อสำธำรณะ   

คณะกรรมกำรตระหนักเสมอวำ่ กำรควบคมุภำยในเป็นกระบวนกำรท่ีส ำคัญของกำรด ำเนินธุรกจิของธนำคำร ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ โดยในปี 2554 คณะกรรมกำรจงึได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดยอ่ยเพิม่ ได้แก่ คณะกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติ
ตำมกฎเกณฑ์และก ำกับกิจกำร โดยปฏิบัติตำมหนำ้ที่ท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำยในกำรก ำกับดูแลให้ธนำคำรและบริษัทในกลุ่ม
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ธนำคำรให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มำตรฐำนแนวปฏิบัติที่บังคับใชก้ับธุรกรรมต่ำงๆ รวมถึงประเพณีที่ถือปฏิบัติ
ในตลำดมำตรฐำนในวิชำชีพ บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรกับดูแลที่ดตีำมหลักธรรมำภิบำล และนโยบำยด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์โดย
ผ่ำนหน่วยงำนก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ รวมทั้งก ำหนดใหม้ีระบบกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัตติำมกฎเกณฑ์ และกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่มีประสิทธิภำพ  และเพื่อให้สำยก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์มีควำมเป็นอิสระที่จะก ำกับดูแลให้ธนำคำรมีระบบกำรบรหิำร
ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบัตติำมกฎเกณฑ์ที่ดีมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  คณะกรรมกำรจึงก ำหนดให้สำยก ำกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และก ำกับกิจกำรและ
คณะกรรมกำรธนำคำร 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยง   

คณะกรรมกำรธนำคำรมีกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงใกล้ชิดโดยธนำคำร
มีนโยบำยให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรของธนำคำรและบริษัทในกลุ่มธนำคำร รวมถึงมีกำรทบทวนระบบหรือ
ประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่อง  คณะกรรมกำรยังให้ควำมส ำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและ
รำยกำรผิดปกติทั้งหลำย  โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีสำยบริหำรควำมเส่ียงเป็นผู้ปฏิบัติตำมนโยบำยและรำยงำนให้
คณะกรรมกำรทรำบเป็นประจ ำ   

 การประชุมคณะกรรมการ 

ธนำคำรมีกำรก ำหนดวันประชุมและก ำหนดวำระกำรประชุมประจ ำเป็นกำรล่วงหน้ำในแต่ละปี   และจะแจ้งก ำหนดวัน
ประชุมและก ำหนดวำระกำรประชุมทั้งปีให้กรรมกำรทรำบล่วงหน้ำตั้งแต่ปลำยปี ก่อนกำรประชุมในปีถัดไป  และอำจมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสมได้  โดยเลขำนุกำรบริษัทรับผิดชอบในกำรจัดประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมไปยังกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม  เพื่อให้
กรรมกำรมีเวลำในกำรพิจำรณำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม  ยกเว้นมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วน โดยกรรมกำรแต่ละคนสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกเลขำนุกำรบริษัทและมีควำมเป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุมได้   ทั้งนี้วำระกำรประชุมจะ
ระบุอย่ำงชัดเจนว่ำ เป็นเรื่องเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจำรณำ  และวำระติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ  

นอกจำกนั้น ประธำนกรรมกำรได้จัดสรรเวลำกำรประชุมไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะน ำเสนอรำยงำน และมำกพอที่
กรรมกำรจะอภิปรำยปัญหำส ำคัญอย่ำงรอบคอบ   มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และผ่ำนกำรรับรองจำก
คณะกรรมกำรทุกครั้ง  พร้อมให้คณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถตรวจสอบได้  ซึ่งในปี 2554 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรธนำคำรมี
กำรประชุมรวม 14 ครั้ง  

ทั้งนี้ประธำนกรรมกำรยังสนับสนุนให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เชิญผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วม
ประชุม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและสร้ำงควำมคุ้นเคยกับคณะกรรมกำร และธนำคำรยังเปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรสำมำรถขอข้อมูลที่
จ ำเป็นเพิ่มเติมจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เลขำนุกำรบริษัท หรือผู้บริหำรระดับสูงท่ำนอื่นได้ ภำยใน
ขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนดไว้   ซึ่งรวมถึงกำรเปิดโอกำสให้กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรได้มีโอกำสประชุมภำยในร่วมกันเอง เพื่อเป็น
กำรอภิปรำยปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรท่ีอยู่ในควำมสนใจ   

โดยในปี 2554 คณะกรรมกำรเปิดโอกำสใหก้รรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำรประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเขำ้ร่วมดว้ย
จ ำนวน 3 ครั้ง และธนำคำรยงัไดจ้ัดกจิกรรมนอกสถำนท่ี (Outing) เพื่อเสริมสร้ำงและกระชับควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคณะกรรมกำร
ธนำคำรและคณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 1 ครัง้อีกดว้ย  

 การพั นากรรมการและ  ้บริหาร 

คณะกรรมกำรธนำคำรเป็นผู้ก ำหนด และมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ และงบประมำณของ
ธนำคำร ตลอดจนก ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของแผนธุรกิจ และงบประมำณที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
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ประสิทธิภำพและประสิทธิผล   ทั้งนี้ธนำคำรได้จัดให้มีกำรประชุมถ่ำยทอดแผนธุรกิจให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง   
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกัน  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นเทียบกับเป้ำหมำยให้พนักงำนทรำบทุกเดือน รวมทั้งจัดให้มี
ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรก ำกับดูแลกิจกำร  และกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ดี   

นอกจำกนั้น   คณะกรรมกำรธนำคำรท้ังหมดยังได้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร จำกสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   ธนำคำรจะมีกำรชี้แจงถึงขอบเขตหน้ำที่ รวมถึงกำรให้ข้อมูลพื้นฐำนของธนำคำรเพื่อเพิ่ม
ควำมเข้ำใจให้กับผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรธนำคำร   

คณะกรรมกำรธนำคำรและคณะกรรมกำรบริหำร มีควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ต่อผู้ถือหุ้น  มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่
รับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรธนำคำรกับคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำง ชัดเจน   โดยแสดงรำยละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้ำงกำร
จัดกำรแล้ว 

ในปี 2554  มีกรรมกำร 6 คน  ได้แก่  นำยสุพล วัธนเวคิน   รศ.มำนพ  พงศทัต   นำยเชษฐ์ ภัทรำกรกุล   นำยประวิทย์ วรุต
บำงกุร  นำยธำนินทร์ จิระสุนทร  และ นำยธวัชไชย  สุทธิกิจพิศำล   ได้เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) จัดขึ้น   และกรรมกำร 1 คน  ได้แก่  นำยประชำ  ช ำนำญกิจโกศล   ได้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรที่สมำคม
บริษัทจดทะเบียนจัดขึ้น   (ธนำคำรได้แสดงรำยละเอียดกำรอบรมของกรรมกำรในหมวดประวัติคณะกรรมกำร)    

 การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการและ  ้บริหาร 

ธนำคำรเป็นธนำคำรพำณิชย์ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของธนำคำรแห่งประเทศไทย จึงมีข้อก ำหนดที่ชัดเจน เกี่ยวกับกำร
เป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงตำมประกำศที่ สนส. 60/2551 ลว.3 สิงหำคม 2551 ที่ก ำหนดให้
กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของธนำคำรเป็นประธำนกรรมกำร  กรรมกำรบริหำร  หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง 
หรือหลำยอย่ำงในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ  โดยพิจำรณำควำมเป็นกลุ่มธุรกิจจำกอ ำนำจควบคุมกิจกำร  โดยธนำคำรได้
เปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรแต่ละคนรวมถึงกรรมกำรบริหำร ในรำยงำนประจ ำปีหัวข้อคณะกรรมกำรธนำคำรและ
คณะผู้บริหำร  

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำร   ส ำนักกรรมกำรรับผิดชอบในกำรจัดเตรียมเอกสำรส ำหรับกรรมกำรใหม่ ประกอบด้วย 
รำยงำนประจ ำปีเล่มล่ำสุด ซึ่งประกอบด้วย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยมองค์กร และรำยละเอียดกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรในรอบปี  
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของธนำคำร   คู่มือส ำหรับกรรมกำรและประกำศที่เกี่ยวข้อง 

 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

(1) ธนำคำรก ำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 18 ของธนำคำรว่ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ จะมีกำรให้กรรมกำร
ออกจำกต ำแหน่งอยำ่งน้อย 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ใหก้รรมกำรออกในจ ำนวนทีใ่กล้เคียงกับหน่ึงใน
สำมที่สุด กล่ำวคือ กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรแต่ละวำระ มีอำยุเฉล่ีย 3 ปี   
 (2) วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 คณะ  ได้แก่  1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ  2) คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน  และ 3)  คณะกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และก ำกับกิจกำร    ก ำหนดให้วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
เท่ำกับ  ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรธนำคำร   ทั้งนี้ ผู้บริหำรที่เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์
และก ำกับกิจกำรจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี 

 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท   

ธนำคำรได้มีมติแต่งตั้ง นำงสำวพรทิพย์  ชูพระคุณ ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัทอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2554 
โดยท ำหน้ำที่ในนำมบริษัทหรือคณะกรรมกำร ดังนี้  
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 ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่กรรมกำร ในข้อกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ของธนำคำร ที่คณะกรรมกำร
ต้องทรำบและติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและสม่ ำเสมอ  รวมถึงรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงใน
ข้อก ำหนดกฎหมำยที่มีนัยส ำคัญแก่กรรมกำร 

 จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร  
 ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 

 แ นพั นาเพื่อทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) 

คณะกรรมกำรธนำคำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร
มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรวำงแผนผู้สืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อด ำเนินกำรสรรหำผู้สืบทอดต ำแหน่งงำนตั้งแต่ระดับ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไปรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (CEO & President) ต่อคณะกรรมกำร
ธนำคำร  ทั้งนี้เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรมีควำมต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนของสถำบันกำรเงิน   

โดยในปี 2554  คณะกรรมกำรธนำคำรและคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนธนำคำรได้ทบทวนและพิจำรณำ
แผนพัฒนำเพื่อทดแทนต ำแหน่งงำนประจ ำปี 2555   ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (CEO & President) 
และผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งได้ก ำหนดกระบวนกำรและเครื่องมือที่เหมำะสมในกำรวำงแผนและพัฒนำผู้สืบทอดต ำแหน่ง    เพื่อให้
มั่นใจว่ำ  ธนำคำรมีระบบกำรสรรหำ   คัดเลือก   รักษำ และพัฒนำขีดควำมสำมำรถและเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรในกำรด ำรง
ต ำแหน่งงำนท่ีมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรและก ำหนดให้มีกำรทบทวนแผนและควำมก้ำวหน้ำของแผนเป็นประจ ำ
ทุกปี (รำยละเอียดเพิ่มเติมได้กล่ำวไว้ใน กำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่ง หน้ำ 8-34)     

 
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี แสดงให้เห็นถึงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้ำงควำม

เชื่อมั่นให้แก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง และช่วยส่งเสริมให้ธนำคำรเติบโตอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน อีกทั้งธนำคำรยังยึดมั่นที่จะ
พัฒนำกำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป รวมทั้งในบำงประเด็นที่ธนำคำรยังไม่ได้ด ำเนินกำร เช่น 

 มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ ความเสียหายจากการท่ีบริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนไดเ้สีย 
   ผู้มีส่วนได้เสียของธนำคำรเช่นลูกค้ำ  พนักงำน  เจ้ำหนี้  คู่ค้ำ  ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม  ฯลฯ  ที่ผ่ำนมำ

ธนำคำรยังไม่มีข้อขัดแย้งที่เป็นกำรละเมิดผู้มีส่วนได้เสียดังกล่ำว  จึงยังไม่ได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรชดเชยใดๆ  แต่หำกมี
กำรละเมิดเกิดขึ้น  ธนำคำรต้องมีกำรชดเชยให้ผู้ถูกละเมิดตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 การรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการทราบทุกเดือน กรณีที่ไม่ได้ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน 
   ธนำคำรไม่ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรทุกเดือน  แต่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำร
ธนำคำรทรำบเป็นประจ ำทุกไตรมำส  ยกเว้นในกรณีที่เห็นว่ำในระหว่ำงเดือนกำรด ำเนินงำนของธนำคำรมีกำรเปล่ียนแปลงที่
เป็นนัยส ำคัญ     

อย่ำงไรก็ตำมแม้คณะกรรมกำรจะไม่ได้มีกำรประชุมเป็นประจ ำทุกเดือน   ในปี 2555 คณะกรรมกำรได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดประชุมและจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจำกก ำหนดกำรประชุมที่ได้ก ำหนดไว้เป็นประจ ำปีแล้ว  เพื่อให้คณะ 
กรรมกำรได้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ดังนี้  

(1) จัดกิจกรรมให้คณะกรรมกำรธนำคำรได้พบปะกับคณะกรรมกำรบริหำรเป็นประจ าทุกเดือน ในรูปแบบกำร
รับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน   เพื่อให้คณะกรรมกำรได้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
จัดกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ   และเปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรธนำคำรและคณะกรรมกำรบริหำรได้พูดคุยแลกเปล่ียน
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แสดงควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของธนำคำร   ได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และ/หรือ ข้อมูล
อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร  ซึ่งจะช่วยท ำให้กรรมกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจของธนำคำร
อย่ำงเพียงพอที่จะช่วยให้กำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวมทั้งกำรพบปะพูดคุยอย่ำง
สม่ ำเสมอนอกจำกจะสร้ำงควำมคุ้นเคยและสัมพันธ์อันดีแล้ว ยังเป็นกำรเปิดโอกำสให้ฝ่ำยจัดกำรขอค ำแนะน ำจำก
กรรมกำรได้อย่ำงเป็นกันเอง และกรรมกำรธนำคำรยังสำมำรถซักถำมเพิ่มเติมนอกเหนือจำกข้อเสนอในที่ประชุม
กับกรรมกำรบริหำรได้อีกด้วย   

(2) จัดประชมุเพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรแต่ละคนน ำเสนองำนท่ีตนรับผิดชอบและเป้ำหมำยที่ส ำคญัที่สุดในกำร
ท ำงำน 3 ข้อ พร้อมระบุตัวชี้วดั โดยก าหนดจดัประชุมปีละ 2 ครั้ง   
- ครั้งที่ 1 เพื่อรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำ และแจง้เป้ำหมำยสูงสุดในกำรท ำงำน 3 ข้อในปีถัดไปของ

แต่ละคน    
- ครั้งที่ 2  เพื่อรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในงวดครึง่ปีแรก   

 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการเป็นรายบุคคล 
   เนื่องจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรเป็นรำยบุคลอำจยังมีควำมคลำดเคล่ือน ธนำคำรจึง
ประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรเป็นแบบรำยคณะ   

 

8.5  การใช้ข้อม ลภายใน 
เพื่อป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรใช้ข้อมูลภำยในท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน ธนำคำรก ำหนดให้กรรมกำรและ

ผู้บริหำรของธนำคำรทุกคนรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรและ/หรือ ผู้บริหำรธนำคำร 
ต้องรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของธนำคำรที่ตนถือครองอยู่ภำยใน 3 วันท ำกำรให้ส ำนักคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พร้อมกับส่งส ำเนำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลง (แบบ 59-2) ไปยังเลขำนุกำรบริษัทในวันเดียวกัน เพื่อ
รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรรับทรำบ และมีข้อก ำหนดเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยห้ำมกรรมกำรและ
พนักงำนของธนำคำรทุกคน อำศัยอ ำนำจหน้ำที่ หรือโอกำสในกำรท ำงำนเพื่อแสวงหำประโยชน์ใดๆ  อันขัดต่อจริยธรรมและ
จรรยำบรรณทำงวิชำชีพที่ธนำคำรก ำหนด รวมถึงระเบียบประเพณีในกำรท ำงำนหรือผลประโยชน์ของธนำคำร สำยตรวจสอบภำยในมี
กำรสอบทำนกำรปฏิบัติในเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน และกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทำงวิชำชีพ ซึ่งหำกพบผู้ใดฝ่ำฝืน
หรือกระท ำควำมผิดจะน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำควำมผิดตำมระเบียบของธนำคำร
ต่อไป 
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8.6   นโยบายด้านบุคลากร   
 ปี 2554 ธนำคำรด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนให้สอดคล้อง
กับนโยบำยและทิศทำงของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน รวมถึงเพื่อยกระดับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีพนักงำน (รวมพนักงำน Outsource) รวมทัง้ส้ิน 3,664 คน  
 

สำยธุรกิจของธนำคำร จ ำนวนพนกังำน* (คน) 

ธนำคำรรำยย่อย 2,187 

สินเชื่อธุรกิจ 136 

ธนบดีธนกิจ 424 

บริหำรหน้ี 65 

สำยงำนสนับสนุน 852 
รวม 3,664 

   ลตอบแทนพนักงาน 
 ในปี 2554 ธนำคำรให้ควำมส ำคัญกับระบบคุณธรรมในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยเฉพำะกำรพิจำรณำตอบแทนผลกำร

ท ำงำนของพนักงำน  ดังนั้น จึงก ำหนดหลักกำรพ้ืนฐำนว่ำ กำรจ่ำยผลตอบแทนกำรท ำงำนแก่พนักงำนให้เป็นไปตำมผลกำรปฏิบัติงำน
ที่แท้จริงของพนักงำน (Pay per performance) อย่ำงไรก็ดี ธนำคำรตระหนักดีว่ำ กำรบริหำรผลตอบแทนมิได้มีเฉพำะเรื่องกำรบริหำร
ค่ำจ่ำงและเงินเดือนเท่ำนั้น แต่รวมถึงกำรก ำหนดลักษณะงำน ค่ำของงำน  กำรวัดผลกำรท ำงำน ตลอดจนกำรบริหำรสวัสดิกำรและ
ผลประโยชน์ต่ำงๆ ซึ่งก ำหนดให้เป็นผลตอบแทนกำรท ำงำน และกำรก ำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจ่ำย หรือกำรจัดให้พนักงำน
ได้รับผลตอบแทนจำกกำรท ำงำนดังกล่ำวอย่ำงถูกต้องและเป็นธรรม   

 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ธนำคำรได้จัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เพื่อเป็นสวัสดิกำรพนักงำน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ  
 (1)  ส่งเสริมกำรออมเงินของสมำชิก    
 (2)  เป็นหลักประกันแก่สมำชิกและครอบครัว 

และได้น ำเงินกองทุนเข้ำเป็นกองทุนจดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ .ศ. 2530 ในนำม “กองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ เกียรตินำคิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”  โดยมีรำยละเอียดเงินสะสมและเงินสมทบดังนี้ 

จ ำนวนปีท่ีท ำงำน อัตรำเงินสะสมและอัตรำเงินสมทบ (ร้อยละ) 
น้อยกวำ่ 5 ปี 5 

ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 10 
 
ในปี 2554 เพื่อเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกนโยบำยกำรลงทุนให้กับพนักงำนที่เป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคิน ได้เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรลงทุนได้ปีละ  2 ครั้ง ในเดือน 
มกรำคม และ กรกฎำคม ของทุกปี 
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 “กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เกียรตินำคิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” มีสมำชิกทั้งส้ิน 2,946 คน โดยมีขนำด
ของกองทุน 479 ล้ำนบำท 

 การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ 
ในปี 2554 พนักงำนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติกำร ระดับจัดกำร และระดับบริหำร มีจ ำนวนเพิ่มสูงขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 

โดยมีเป้ำหมำยเพื่อสนับสนุนนโยบำยขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องของธนำคำร 
เนื่องด้วยธนำคำรมีกำรขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง และมีจ ำนวนพนักงำนเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำก ทั้งในระดับปฏิบัติกำร ระดับ

จัดกำร และระดับบริหำร  ดังนั้น กลยุทธ์ด้ำนบุคลำกรจึงมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรบรรลุผลส ำเร็จของกลยุทธ์และเป้ำหมำย
ทำงธุรกิจที่ได้ตั้งไว้  โดยมุ่งเน้นในกำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกรที่มีคุณภำพ กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่   ควำมมุ่งมั่นที่จะให้บริกำรท่ีดีที่สุดกับลูกค้ำ  ตลอดจนกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจของพนักงำน และกำรส่ือสำรภำยในองค์กรอย่ำง
ทั่วถึงและรวดเร็ว   

 
 8.6.1 นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล   

(1)  การสรรหาและคัดเลอืกบคุลากร 
ธนำคำรได้ใช้เทคโนโลยีที่รวดเร็วทันสมัย และใช้ช่องทำงที่หลำกหลำยในกำรเข้ำถึงแหล่ง ข้อมูลของกลุ่มเป้ำหมำยที่

เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนท่ีต้องกำร ในกำรรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครงำนเพื่อให้มีประสิทธิภำพในภำวะที่มีกำรแข่งขันด้ำนแรงงำน
คุณภำพสูง  มีกำรพัฒนำทักษะของผู้คัดเลือกและกรรมกำรผู้สัมภำษณ์ผู้สมัครงำน  นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้ให้ควำมส ำคัญกับกำร
พัฒนำและเพิ่มเครื่องมือในกำรคัดเลือกบุคลำกรให้มำกขึ้น เพื่อใช้ในกำรประเมินคุณสมบัติ ทักษะ ขีดควำมสำมำรถ ให้เหมำะสมกับ
ต ำแหน่งงำนและกำรเติบโตขององค์กร (Competency-based Selection) ตลอดจนทัศนคติ จริยธรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อ
ผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน 

(2) การพั นาทรัพยากรบุคคล 
ธนำคำรให้มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ทั้งในด้ำนทักษะควำมรู้ เพื่อเพิ่มควำมเชี่ยวชำญและสร้ำงควำม

ประทับใจให้แก่ลูกค้ำ และด้ำนคุณภำพชีวิตของพนักงำน  นับตั้งแต่เริ่มเป็นพนักงำนใหม่อย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 
2.1) กำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมขีดควำมสำมำรถหลักขององค์กร (Core Competency) 

ควำมสำมำรถหลักตำมต ำแหน่งงำน (Functional Competency) และภำวะผู้น ำ (Leadership Competency) ส ำหรับพนักงำนทุก
ระดับ ตั้งแต่กรรมกำรธนำคำร ผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหำรระดับกลำง จนถึงพนักงำนระดับปฏิบัติกำร  ตลอดจนมีห้องสมุดส ำหรับกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง (KK Link & Learn) เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถและทักษะให้ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเสริมสร้ำง
ศักยภำพเพื่อกำรเติบโตของพนักงำนและของธนำคำรไปด้วยกัน  นอกจำกนี้ธนำคำรยังคงด ำเนินโครงกำร Knowledge Management 
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรจัดตั้งชุมชนคนท ำงำน (Community of Practice) เพิ่มขึ้นด้วย 

2.2) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำนควบคู่กับผลงำนที่ดี เพื่อกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ และสุขภำพที่ดี  โดย
จัดกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรแข่งขันเดินขึ้นตึก 30 ชั้น (กิจกรรม Love @ First Height)  กำรแข่งขันดูแลสุขภำพกับ Healthy Contest  
กิจกรรมเสริมสร้ำงสุขภำพด้วยโยคะและกำรเต้นแอโรบิคส์ กำรสมัครสมำชิกฟิตเนส กิจกรรมส ำหรับงำนอดิเรกและคลำยควำมเครียด  
และกิจกรรมที่มีส่วนช่วยเหลือสังคม เป็นต้น นอกจำกนี้ธนำคำรยังดูแลพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องตลอดกำรท ำงำน โดยจัดกิจกรรม
ส ำหรับพนักงำนท่ีก ำลังจะเกษียณอำยุงำน  เพื่อเตรียมปรับตัวในวัยหลังเกษียณให้มีควำมสุขกับควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนท่ีผ่ำนมำ 

(3) การประเมิน ล (People Assessment) 
ธนำคำรมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของพนักงำนประจ ำปี โดยเน้นกำรประเมินศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 

ตลอดจนประเมินพัฒนำกำรและทักษะในกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและนโยบำยที่ก ำหนดไว้  กำร
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ประเมินผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว เน้นควำมโปร่งใส เป็นธรรมต่อพนักงำนในทุกระดับ ผ่ำนกำรผสมผสำนเครื่องมือประเมินผลที่
หลำกหลำย อำทิ กำรประเมินผลตำมสำยบังคับบัญชำ และกำรประเมินผล 360 องศำ เป็นต้น 

เป้ำหมำยส ำคัญของธนำคำรในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของพนักงำน มิได้จ ำกัดขอบเขตเพียงกำรวัดผลกำรปฏิบตังิำน
เท่ำนั้น แต่มุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีบูรณำกำรด้วย 
กล่ำวคือ กำรประเมินผลประจ ำปีถูกใช้เป็นกลไกส ำคัญในกำรรักษำระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรลูกค้ำและผู้มส่ีวน
เกี่ยวข้องได้อย่ำงเป็นระบบ  ในขณะเดียวกัน ผลกำรประเมินได้ถูกใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) แก่พนักงำนในมิติของกำร
พัฒนำและยกระดับศักยภำพของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มิติของโอกำสควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  และแก่ธนำคำรในกำรคัดกรองและ
รักษำพนักงำนท่ีมีศักยภำพให้คงอยู่กับองค์กรผ่ำนมำตรกำรเชิงรุกต่ำงๆ 

 
(4) ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนกังาน (Employee Compensation and Benefits) 

ธนำคำรพิจำรณำผลตอบแทนพนักงำนตำมผลกำรปฏิบัติงำนที่แท้จริงของพนักงำนบนพื้นฐำนของควำมถูกต้องและเป็น
ธรรม โดยจ ำแนกกำรให้ผลตอบแทนพนักงำนเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

4.1) ผลตอบแทนเป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นผลจำกกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและตอบแทนโดยตรง เช่น กำรจ่ำยตำมค่ำของ
งำนที่เพิ่มขึ้น  กำรขึ้นค่ำจ้ำงตำมผลกำรท ำงำนที่ดี  กำรตอบแทนควำมทุ่มเทและมีส่วนในควำมส ำเร็จทำงธุรกิจ และกำรให้
รำงวัลในฐำนะท่ีมีผลงำนดีเด่น เป็นต้น   

4.2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแต่ตอบแทนในทำงอ้อม เช่น กำรก ำหนดระดับควำมมีอำวุโส, กำรพิจำรณำถึงควำม
รับผิดชอบด้ำนสังคม และ สวัสดิกำรต่ำงๆ  อำทิ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนักงำน, กองทุนประกันสังคม, กำรประกันสุขภำพกลุ่ม  
กำรประกันชีวิตกลุ่ม  กำรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  ห้องพยำบำลของธนำคำร  ห้อง Mother Corner 
(ห้องส ำหรับพนักงำนที่เป็นมำรดำในกำรเก็บน้ ำนมให้บุตร)  ตลอดจนกำรให้ทุนกำรศึกษำ Kiatnakin Responsibility 
Scholarships ส ำหรับบุตรของพนักงำน เป็นต้น  

4.3) ผลตอบแทนซึ่งไม่มีค่ำเป็นตัวเงิน เช่น กำรมอบหมำยงำนที่ท้ำทำยควำมสำมำรถ อันจะเปิดโอกำสให้พนักงำน
ก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ,  กำรพัฒนำพนักงำนผ่ำนระบบกำรฝึกอบรมและระบบอื่นๆ, กำรส่งเสริมให้พนักงำนพัฒนำศักยภำพของ
ตนเองให้สูงขึ้น เป็นต้น 

(5) การวางแ นสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
ธนำคำรได้ด ำเนินงำนตำมแผนนโยบำยทดแทนต ำแหน่งงำนและก ำหนดแผนสืบทอดต ำแหน่ง  (Succession Plan) ของ

กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงมำอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2554 ธนำคำรได้วิเครำะห์และจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งส ำหรับผู้บริหำร
ระดับสูง 3 ระดับ โดยเน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงที่อำจส่งผลกระทบกับองค์กร ควบคู่ไปกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ศักยภำพ/ทักษะเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้สืบทอดต ำแหน่งงำน ทั้งในระยะส้ัน ระยะกลำง และระยะยำว เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรใหม่ในปี 2554  ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทำงและนโยบำยกำรขยำยธุรกิจของธนำคำร ในกำรนี้ธนำคำรจึง
ได้บูรณำกำรกระบวนกำรสรรหำ กระบวนกำรฝึกอบรม และกระบวนกำรประเมินผลพนักงำนเข้ำด้วยกัน ภำยใต้กำรสนับสนุนจำก
ทรัพยำกรบุคคลธุรกิจสัมพันธ์ (HRBP) เพื่อให้สำมำรถขับเคล่ือนควำมส ำเร็จตำมแผนสืบทอดต ำแหน่งงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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8.6.2 งานด้านพั นาองค์กร 
(1) การ ึกอบรม 

ธนำคำรมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนำให้พนักงำนทั่วไปจนถึงผู้บริหำรระดับสูงได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (Skill) และ
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ (Knowledge) ตลอดจนผลักดันกำรสร้ำงเสริมทัศนคติ (Attitude) ที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนให้ได้ในระดับ
ที่สำมำรถใส่ใจและไว้ใจได้ อันเป็นแก่นหลักของค่ำนิยมองค์กร ดังนั้น ในภำพรวมกำรฝึกอบรมของธนำคำรจึงเน้นที่กำรพัฒนำทักษะ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมขีดควำมสำมำรถหลักขององค์กร (Core Competency) ควำมสำมำรถหลักตำมต ำแหน่งงำน (Functional 
Competency) และภำวะผู้น ำ (Leadership Competency) 

ในปี 2554 ที่ผ่ำนมำ ธนำคำรได้จัดหลักสูตรกำรฝึกอบรมส ำหรับพนักงำนท่ัวไปจนถึงหลักสูตรส ำหรับผู้บริหำรระดับสูงอย่ำง
ต่อเนื่อง ท้ังในรูปแบบของกำรฝึกอบรมที่จัดขึ้นภำยใน อำทิ กำรจัดสัมมนำ สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำย และ  Team building 
โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ซึ่งได้รับกำรยอมรับในสำยอำชีพอย่ำงกว้ำงขวำงมำเป็นผู้ถ่ำยทอด
ทักษะ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม  รวมทั้งรูปแบบของกำรฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงำนภำยนอกองค์กร  
เป้ำหมำยเพื่อให้พนักงำนและผู้บริหำรได้มีโอกำสเสำะแสวงหำองค์ควำมรู้และกระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ อันจะน ำมำสู่กำรสร้ำง
คุณค่ำและประโยชน์ให้กับธนำคำรต่อไปในอนำคต     

(2) โครงการปล ก ังค่านิยมและว ันธรรมองค์กร   
ธนำคำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปลูกฝังค่ำนิยมและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนกำรสร้ำงบรรยำกำศใน

กำรท ำงำนท่ีดี  โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญเพื่อให้พนักงำนมีควำมยึดมั่นผูกพัน (Engagement) กับองค์กร พร้อมที่จะปฏิบัติงำนอย่ำงเต็ม
ศักยภำพด้วยควำมเต็มใจ และอยู่ร่วมงำนกับองค์กรเป็นระยะเวลำนำน ซึ่งจะเป็นกลไกส ำคัญในกำรสร้ำงเสริมให้ธนำคำรมีควำม
แข็งแกร่งและสำมำรถแข่งขันได้อย่ำงมีศักยภำพในระยะยำว   

ในปี 2554 ธนำคำรได้ด ำเนินโครงกำร Voice to KK โดยมีบริษัทที่ปรึกษำซึ่งได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล (Gallup) มำ
เป็นผู้ให้ค ำแนะน ำ   โครงกำรนี้เป็นโครงกำรระยะยำวที่บูรณำกำรควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยในองค์กร ตั้งแต่ ผู้บริหำรระดับสูงของ
องค์กรไปจนถึงพนักงำนในทุกระดับ มีเป้ำหมำย คือ สร้ำงเสริมให้พนักงำนมีควำมยึดมั่นและผูกพันกับองค์กรยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกัน 
ธนำคำรได้ด ำเนินกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรภำยในรูปแบบต่ำงๆ และผ่ำนโครงกำร Voice 
to You มำโดยตลอด ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะท ำให้พนักงำนทุกระดับขององค์กรยึดมั่นในค่ำนิยมเดียวกัน อันจะสะท้อนไปสู่พฤติกรรมที่ดี
ขององค์กรท่ีเป็นหน่ึงเดียว  
 

8.6.3 การสื่อสารภายในองค์กร 
ธนำคำรมีระบบกำรส่ือสำรกับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ และรวดเร็ว ผ่ำนส่ือทันสมัยรูปแบบต่ำงๆ เช่น อินทรำเน็ต 

(KK World) กำรส่งข้อควำมส้ันถึงพนักงำน (KK SMS) กำรประชุมทำงไกล (KK VDO Conference) ป้ำยประกำศ ของที่ระลึกใน
โอกำสต่ำงๆ เป็นต้น เพื่อให้พนักงำนได้รับทรำบข่ำวสำรครบถ้วน ทันเหตุกำรณ์ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร มีโอกำสแลกเปล่ียน
ควำมเห็นระหว่ำงกัน เป็นส่ือกลำงในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน สร้ำงควำมร่วมมือในกำรท ำงำน มี
บรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน และส่ือสำรภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสนับสนุนให้ธนำคำรบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่วำงไว้ 
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99..    การควบคุมภายในการควบคุมภายใน  
 

9.1. สรุปภาพรวมการควบคุมภายใน 
ธนำคำรได้ให้ควำมส ำคัญในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยก ำหนดให้ผู้บริหำร และพนักงำน ถือปฏิบัติตำม

แนวทำง ดังนี ้
 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงกระบวนกำรเข้ำถึงกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง

ผู้บริหำรและพนักงำนผ่ำนกิจกรรมกำรส่ือสำรขององค์กรภำยใต้กำรสนับสนุนของผู้บริหำรระดับสูง 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนมีกระบวนกำรในกำรก ำกับดูแลตนเอง กำรควบคุมภำยในตำมแนว

ทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงเชิงบูรณำกำร (COSO ERM) 

การควบคุมภายใน 

ธนำคำรมีนโยบำยที่จะจัดให้มีกระบวนกำรก ำกับดูแลตนเอง กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียง ที่มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง และผู้บริหำร จะด ำเนินกำรทบทวนควำมมีประสิทธิภำพของทั้ง 3 กระบวนกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ โดย
กระบวนกำรดังกล่ำวครอบคลุมถึง กำรควบคุมทำงกำรเงิน กำรด ำเนินงำน กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและระเบียบของทำงกำร โดยได้มีกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในต่ำงๆ ตำมองค์ประกอบของกำรควบคุม
ภำยในแต่ละด้ำน ได้แก่ สภำพแวดล้อมภำยใน กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ กำรระบุเหตุกำรณ์ กำรประเมินควำมเส่ียง กำร
ตอบสนองต่อควำมเส่ียง กิจกรรมกำรควบคุม สำรสนเทศและกำรส่ือสำร และ กำรติดตำมประเมินผล โดยธนำคำรได้จัดให้มี
กำรพัฒนำกระบวนกำรท้ัง 3 อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงกรอบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

กำรควบคุมภำยในตำมแนวทำงกำรกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กำรเชิงบูรณำกำร (COSO ERM) ทั้ง 8 ด้ำน 
ประกอบด้วย 
 

1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
ธนำคำรส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนในองค์กรตระหนักถึงควำมจ ำเป็นของระบบกำรควบคุม

ภำยใน โดยมีคณะกรรมกำรคอยดูแลให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   ธนำคำรมี
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และข้อก ำหนดห้ำมฝ่ำยบริหำรและพนักงำนปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับองค์กรเป็นลำยลักษณ์อักษร รวมทั้งบทลงโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืน  

นอกจำกนั้น ธนำคำรก ำหนดให้มีสำยตรวจสอบภำยใน สำยก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ และสำยบริหำรควำม
เส่ียง เป็นสำยงำนท่ีส ำคัญที่สนับสนุนให้เกิดสภำพแวดล้อมของกำรก ำกับดูแล กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียง
ที่มีประสิทธิภำพ และมีกำรจัดท ำนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้ำนกำรเงิน  กำรจัดซื้อ 
และกำรบริหำรท่ัวไปอย่ำงรัดกุม และสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้  

ธนำคำรมีกำรจัดท ำนโยบำยกำรควบคุมด้ำนกำรจัดกำรบุคลำกรเกี่ยวกับกำรสรรหำและกำรจัดจ้ำงพนักงำนที่
เหมำะสม กำรปฐมนิเทศ กำรฝึกอบรม และกำรพัฒนำพนักงำน ก ำหนดให้มีกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนโดยหัวหน้ำงำน 
และมีกระบวนกำร Check and Balance ที่เหมำะสมของแต่ละธุรกรรมของธนำคำร 
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2. การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) 

แต่ละสำยงำนของธนำคำร มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของธนำคำร 
และมีกำรก ำหนดตัววัดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ (Balance Scorecard and Key Performance Indicator) อย่ำงชัดเจน 
กล่ำวคือ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่ำง SMART คือ  

 Specific  มีควำมชัดเจนและก ำหนดผลตอบแทน หรือ ผลลัพธ์ท่ีพนักงำนธนำคำรทุกคนเข้ำใจได้ 

 Measurable  สำมำรถวัดผลกำรบรรลุวัตถุประสงค์ได้  

 Achievable  มีควำมเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของธนำคำรภำยใต้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 Relevant  มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินของธนำคำร  

 Timeliness  ก ำหนดระยะเวลำที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจน  
ทั้งนี้ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ดังกล่ำวเป็นไปเพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ สอดคล้องและเป็นไปในทำง

เดียวกับพันธกิจของธนำคำร และระดับควำมเส่ียงอยู่ในระดับที่ธนำคำรยอมรับได้  
 

3. การระบุเหตกุารณ ์(Event Identification) 
ธนำคำรมีกำรระบุเหตุกำรณ์ภำยในและภำยนอกที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์และกำรด ำเนินธุรกิจของ

ธนำคำร โดยได้มีกำรจัดท ำแบบทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Test) ที่เหมำะสม มีกำรประเมินสถำนกำรณ์ในทำงลบที่อำจจะ
เกิดขึ้น (Stress Scenario) ประเมินขนำดของควำมเสียหำยหรือปัญหำที่จะเกิดขึ้นภำยใต้ Stress Scenario ต่ำงๆ และมีกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับควำมเสียหำยหรือปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น โดยธนำคำรได้มีกำรทบทวนและปรับปรุง
กระบวนกำรและสถำนกำรณ์ที่ใช้ทดสอบเป็นระยะๆ ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
โดยสำยบริหำรควำมเส่ียงภำยใต้กำรก ำกับดูแลจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ธนำคำรมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและกระบวนกำรประเมินควำมเส่ียงอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง โดย

พิจำรณำปัจจัยควำมเส่ียงทั้งจำกภำยนอกและภำยใน ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
พร้อมก ำหนดมำตรกำรในกำรติดตำมเหตุกำรณ์ที่เป็นสำเหตุของปัจจัยควำมเส่ียง และมำตรกำรในกำรลดควำมเส่ียงเหล่ำนั้น
โดยสำยบริหำรควำมเส่ียงภำยใต้กำรก ำกับดูแลจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อส่ือสำรให้สำยงำนที่เกี่ยวข้อง
รับทรำบและปฏิบัติตำมมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ก ำหนด โดยมีกำรสอบทำน และติดตำมผล โดยสำยตรวจสอบภำยใน 
และสำยก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ เพื่อให้มีกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ  เป็นไปตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงที่
ก ำหนดไว้ 
 

5. การตอบสนองตอ่ความเสี่ยง (Risk Response) 
ธนำคำรโดยสำยบริหำรควำมเส่ียง ร่วมกับสำยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ก ำหนดวิธีกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับ

ที่ธนำคำรยอมรับได้ โดยเลือกใช้วิธีกำรจัดกำรเพื่อตอบสนองให้เหมำะสมกับระดับควำมน่ำจะเกิดและผลกระทบ โดยกำร
เปรียบเทียบกับต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีธนำคำรได้รับ รวมถึงกำรติดตำมผล และทบทวนมำตรกำรในกำรตอบสนองต่อควำม
เส่ียงต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
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6. กิจกรรมการควบคุมที่ด ี(Control Activities) 
ธนำคำรมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และวงเงินอ ำนำจอนุมัติของฝ่ำยบริหำร และคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  ใน

แต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรอนุมัติ กำรบันทึก
รำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และกำรดูแลจัดกำรทรัพย์สินออกจำกกันโดยเด็ดขำด เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน  

กรณีที่ธนำคำรมีกำรท ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่ำว ธนำคำร
ก ำหนดมำตรกำรเพื่อกำรติดตำมให้กำรท ำธุรกรรมนั้นต้องผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมัติที่ก ำหนด  

กรณีที่ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ธนำคำรมีกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งมีกำรก ำหนดทิศทำงให้บุคคลที่ธนำคำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัท
ดังกล่ำวถือปฏิบัติ โดยมีสำยก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ติดตำมให้กำรด ำเนินงำนของธนำคำรเป็นไปตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อลดควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจและรักษำชื่อเสียงของธนำคำร  

กรณีที่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น จะมีกำรตั้งคณะกรรมกำรหำข้อเท็จจริงประกอบด้วยหน่วยงำนกลำง เพื่อหำ
ข้อเท็จจริง และแนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดดังกล่ำว   
 

7. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
ธนำคำรจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล และกำรส่ือสำรภำยในที่ดี ชัดเจน 

ทั่วถึงทั้งองค์กร ทันเหตุกำรณ์ เพื่อกำรตัดสินใจ โดยกำรจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย ธนำคำรมี
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบงำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำระบบงำน กระบวนกำรท ำงำน 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและนโยบำยของธนำคำร รวมถึงกำรพัฒนำกระบวนกำร กำรเรียนรู้ผ่ำน
ระบบ Intranet เพื่อให้พนักงำนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ และน ำไปใช้เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง
สะดวก ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำพนักงำน ให้มีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจ ที่พร้อมจะให้ควำมรู้และค ำแนะน ำแก่ลูกค้ำ  คู่ค้ำ และผู้
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ธนำคำรก ำหนด 

 
8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
ธนำคำรมีกระบวนกำร ขั้นตอน และเครื่องมือที่สนับสนุนให้ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรต่ำงๆ สำมำรถติดตำมกำร

ปฏิบัติงำน กำรพัฒนำประสิทธิภำพ และกำรประเมินผล ตำมเกณฑ์มำตรฐำน มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน (Balance Scorecard and 
Key Performance Indicator) เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำผลกำรปฏิบัติงำน และประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในยัง
ด ำเนินกำรอยู่อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปล่ียนแปลงไป ข้อบกพร่องต่ำงๆ ได้รับกำร
แก้ไขอย่ำงทันท่วงที  

ธนำคำรก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน เปรียบเทียบเป้ำหมำยแผนงำนเป็นรำยไตรมำส 
เป็นรำยเดือน ตำมล ำดับควำมส ำคัญ และผลกระทบ รวมถึงควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น เพื่อประเมินผล และทบทวนกระบวนกำร 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และประสิทธิภำพของเครื่องมือบริหำรควำมเส่ียงที่ใช้ โดยพิจำรณำ และสอบทำนจำกรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน รำยงำนกำรประชุม รำยงำนควำมเสียหำย รวมถึงเรื่องร้องเรียนท่ีมีกำรด ำเนินกำร และผลกำรประเมินตนเองตำม
แบบประเมินที่หน่วยงำนใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำกับดูแลตนเองที่มีกำรสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ โดยสำยก ำกับกำรปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์ สำยบริหำรควำมเส่ียง และสำยตรวจสอบภำยในรวมทั้งกำรติดตำมโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอก และ
คณะกรรมกำรธนำคำรมีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำ
ธนำคำรมีระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงเหมำะสม สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของธนำคำรได้อย่ำงแน่นอน 
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9.2. รายงานการก ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 3 “รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ”  

 
9.3. สรุปความเห็นของคณะกรรมการธนาคารต่อการควบคุมภายใน 

  คณะกรรมกำรธนำคำรมีควำมเห็นว่ำ ธนำคำรและบริษัทย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ และเหมำะสม 
สำมำรถป้องกัน ทรัพย์สินของธนำคำรและบริษัทย่อย อันเกิดจำกกำรที่ผู้บริหำรน ำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ ำนำจได้
อย่ำงครบถ้วน ที่ผ่ำนมำธนำคำรและบริษัทย่อยไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน  

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไม่มีควำมเห็นที่แตกต่ำงจำกคณะกรรมกำรธนำคำร ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเ กต
เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่เป็นสำระส ำคัญประกำรใด นอกจำกนี้กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของธนำคำรกับบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ เป็นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันตำมปกติธุรกิจทั่วไป ซึ่งธนำคำรได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินแล้ว   

  นอกจำกนี้ ธนำคำรมีกำรจัดท ำแบบประเมินกำรควบคุมภำยใน และแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร
ทุกป ี
 

9.4. ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบควบคุมภายใน 
 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของธนำคำร ไม่ได้มีควำมเห็นเพิ่มเติมต่อ

ระบบควบคุมภำยในของธนำคำรในปี 2554 แต่อย่ำงใด 
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1010..    รายการระหว่างกันรายการระหว่างกัน  
 

 ในปี 2554  ธนำคำรมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนำคำร ซึ่งเป็นรำยกำรที่สนับสนุนกำร
ด ำเนินธุรกิจปกติของธนำคำร และมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องของกำรท ำรำยกำร ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  โดยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ไม่ก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และได้เปิดเผยอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 7.32  

  
10.1. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

 ธนำคำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  กำรพิจำรณำเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน
กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  ธนำคำรจะพิจำรณำเสมือนเป็นรำยกำรที่กระท ำกับบุคคลภำยนอก  
รวมทั้งก ำหนดใหก้รรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรำยกำรใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรอนุมัติ
รำยกำรดังกล่ำว ทั้งนี้ ธนำคำรจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อควำมโปร่งใสตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

 
10.2. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
 ในปี 2554  ธนำคำรมีรำยกำรระหว่ำงกัน ดังนี ้

 รายการสินเชือ่ เงินรับฝาก และภาระผูกพัน  
 เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝำก และจ ำนวนเงินกำรก่อภำระผูกพันแก่กรรมกำร ผู้บริหำรส ำคัญของธนำคำร บุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน และกิจกำรที่กรรมกำร ผู้บริหำรส ำคัญของธนำคำร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 20  
ขึ้นไปของทุนท่ีช ำระแล้วของกิจกำร  

 รายการบัญชีที่มีสาระส าคัญ 
รำยกำรบัญชีเพิ่มเติมระหว่ำงธนำคำรกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งธนำคำรใช้รำคำตลำดในกำรคิดรำคำ

ระหว่ำงกัน โดยเป็นเงื่อนไขปกติของกำรท ำธุรกิจ หรือเป็นไปตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้   
 

ชื่อบริษทั ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเปน็และ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2553 ปี 2554  
1. บริษัท 
โชติธนวัฒน์ 
จ ำกดั 

กิจกำรที่ ผู้บริหำรและบุคคลที่
เกี่ยวข้องถือหุ้น/มีอ ำนำจควบคุม
หรือสำมำรถใช้อิทธิพลอย่ำงเป็น
สำระส ำคัญ โดยถือหุ้นในบริษัท 
โชติธนวัฒน์ จ ำกัดร้อยละ 99.96 

ธนำคำรเช่ำพื้นที่จำก
บริษัท โชติธนวัฒน์ 
จ ำ กั ด  เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น
สถำนที่จัดเก็บรถยึด
และใช้ เป็นสถำนที่
ประมูลรถยึด  

8.40 8.89 
 

ธ น ำ ค ำ ร จ่ ำ ย ค่ ำ เ ช่ ำ แ ล ะ
ค่ำบริกำรส ำหรับพื้นที่ที่ใช้เป็น
สถำนที่จอดและประมูลรถยึด
ของธนำคำรที่มีควำมต่อเนื่อง
มำตั้งแต่ปี 2547 โดยอัตรำค่ำ
เช่ำและค่ำบริกำรมี เงื่อนไขที่
เทียบเคียงได้กับรำคำตลำด 
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ชื่อบริษทั ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเปน็และ
สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2553 ปี 2554  
2. กรรมกำร/

ผู้บริหำร/
บุคคลที่
เกี่ยวข้อง  

กรรมกำร ผู้บริหำร ของธนำคำร 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

- ดอกเบี้ยจ่ำย 
- เงินรับฝำก  
- เงินกู้ยืม  

11.33 
207.88 
140.63 

9.13 
267.36 
42.79  

ธนำคำรให้บริกำร สินเชื่ อ 
และกำรรับฝำกเงิน  ตำม
อัตรำดอกเบี้ยปกติในอัตรำ
เดียวกับลูกค้ำทั่วไป  

3. กรรมกำร/
ผู้บริหำร 

กรรมกำร ผู้บริหำร ของธนำคำร รำยได้คำ่นำยหน้ำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์  
  

7.80 1.67  บล. เกียรตินำคินให้บริกำร
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ 
โดยคิดคำ่นำยหน้ำในอัตรำ
เดียวกับลูกคำ้ทั่วไป 

หมำยเหตุ:  รำยละเอียดเพิ่มเติมรำยกำรระหว่ำงกันของธนำคำรกับและบริษัทย่อย พิจำรณำได้จำกหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
เรื่องรำยกำรกับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน หมำยเหตุท่ี 7.32  

 
10.3. นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 ธนำคำรและบริษัทย่อยไม่มีนโยบำยสนับสนุนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน ์แต่หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึ้นก็จะเป็นรำยกำรธุรกิจปกติของธนำคำร ซึ่งเป็นรำยกำรที่มีรำคำหรือ
เงื่อนไขไม่แตกต่ำงจำกที่ธนำคำรท ำกับบุคคลภำยนอก โดยธนำคำรและบริษัทย่อยมีกำรตรวจสอบรำยกำรระหว่ำงกัน
เป็นประจ ำทุกไตรมำสและจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครั้งที่มีรำยกำรท่ีไม่ปกติ 

 
10.4. เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการ

ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง 
 ธนำคำรไม่มีนโยบำยให้บุคคลซึ่งมีควำมขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยแทนธนำคำร 
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1111..    ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  
 

11.1. ข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

 ก. สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา 

 งบกำรเงินรวมของธนำคำรและบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะของธนำคำร ส ำหรับปี 2552 – 2554   
ตรวจสอบโดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3356 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ ำกัด โดยรำยงำนของผู้สอบบัญชีสรุปได้ ดังนี้ 
 จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำซึ่งได้แสดงควำมเห็นและรำยงำนกำรตรวจสอบแบบ
ไม่มีเง่ือนไขและข้อสังเกต (งบกำรเงินดังกล่ำวถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป)  
  
 ข.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในปี 2554 

 1) เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงินรวมได้รวมรำยกำรบัญชีของธนำคำรและบริษัทย่อยที่ธนำคำรถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 50 โดยได้ตัด
รำยกำรค้ำและยอดคงเหลือที่ส ำคัญระหว่ำงกันออกแล้ว บริษัทย่อยเหล่ำนั้นซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยมี
ดังนี้ 

  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 ลักษณะธุรกิจ (ร้อยละ) 
  31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคิน จ ำกัด ธุรกิจหลักทรัพย์ 99.99 99.99 
บริษทัหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เกียรตินำคิน จ ำกัด ธุรกิจจัดกำรกองทุน - 60.00 
บริษัทส ำนักกฎหมำยเอรำวัณ จ ำกัด ส ำนักกฎหมำย 99.93 99.93 
กองทุนรวมเอเชีย รีคอฟเวอรี่ 1 ธุรกิจลงทุน 99.95 99.95 
กองทุนรวมเอเชีย รีคอฟเวอรี่ 2 ธุรกิจลงทุน 99.59 99.59 
กองทุนรวมเอเชีย รีคอฟเวอรี่ 3 ธุรกิจลงทุน 99.97 99.97 
กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง ธุรกิจลงทุน 98.91 98.91 
กองทุนรวมเอเชีย รีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 1 ธุรกิจลงทุน 99.50 99.50 
กองทุนรวมเอเชีย รีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3 ธุรกิจลงทุน 98.77 98.77 
กองทุนรวมบำงกอก แคปปิตอล ธุรกิจลงทุน 95.72 95.72 
กองทุนรวมแกมม่ำ แคปปิตอล ธุรกิจลงทุน 94.03 94.03 
บริษัท ซีเอ็มไอซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จ ำกัด ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 80.58 80.58 

 

 งบกำรเงินรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 และส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553 ไม่ได้รวม
งบกำรเงินของบริษัท ซีเอ็มไอซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จ ำกัด ซึ่งธนำคำรถือหุ้นร้อยละ 80.58 เนื่องจำกธนำคำรได้รับโอนหุ้น
สำมัญมำจำกกำรแปลงหนี้เป็นทุนตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ ซึ่งกำรไม่จัดท ำงบกำรเงินรวมนี้ เป็นไปตำมประกำศ
สภำวิชำชีพบัญชีฉบับที่ 27/2550 เรื่อง กำรผ่อนผันกำรบังคับใช้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง           
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“งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร” และฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “เงินลงทุนในบริษัทร่วม” ส ำหรับ
สถำบันกำรเงิน 

 2)  กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหมม่ำถือปฏิบัติ 

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2554 ธนำคำรและบริษัทย่อย ได้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่งก ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2554 เป็นต้นไป โดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคัญต่องบกำรเงินของธนำคำรและบริษัทย่อย ยกเว้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังต่อไปนี้ 
 

 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “กำรน ำเสนองบกำรเงิน”  

 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “กำรน ำเสนองบกำรเงิน” มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนด
เกี่ยวกับกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน จึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงงบกำรเงินตำมรูปแบบใหม่ส ำหรับงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ส ำหรับไตรมำสและงวดครึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2553 และงบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 ซึ่งน ำมำแสดงเปรียบเทียบ  
 

 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงำน” 

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2554 ธนำคำรและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์
ของพนักงำน” มำใช้เป็นครั้งแรก โดยค ำนวณประมำณกำรเกี่ยวกับหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนจำกข้อสมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
ทั้งนี้ ธนำคำรและบริษัทย่อย เลือกรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตโดยกำรปรับก ำไรสะสมต้นงวด แต่ผลกระทบไม่มี
สำระส ำคัญจึงไม่ได้ปรับปรุงงบกำรเงิน เนื่องจำกธนำคำรและบริษัทย่อยได้มีกำรบันทึกประมำณกำรผลประโยชน์ของ
พนักงำนหลังออกจำกงำนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553 แล้ว  
 ส ำหรับผลประโยชน์พนักงำนระยะสั้น (วันลำพักร้อน) ธนำคำรและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทันทีในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 เนื่องจำกผลกระทบไม่มีสำระส ำคัญ 
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 ค. ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด 

ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย : พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
2552 2553 2554 

สินทรัพย์ 

 
  

 เงินสด  228,649 282,132 381,614 
 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ  11,016,907 7,912,146 16,081,082 
 สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ ์  97,462 278,853 0 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธ ิ 18,218,518 12,292,556 26,753,350 
 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ  4,523,461 6,699,802 5,291,730 
 เงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์สุทธิ  78,040 78,070 77,518 
 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยคำ้งรับสุทธิ  

   
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 96,861,285 119,185,135 151,922,307 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 277,712 340,106 446,249 
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 521,028 586,330 798,198 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 97,660,025 120,111,571 153,166,754 
หัก รำยได้รอตัดบัญช ี (10,301,254) (12,212,380) (16,619,783) 
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,770,051) (4,233,393) (5,119,272) 
หัก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (25,711) (1,651) (733) 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้ำงรับสุทธิ 83,563,009 103,664,147 131,426,966 

 ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธ ิ 7,214,637 7,736,299 6,543,304 
 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณส์ุทธิ  727,806 901,147 938,478 
 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ  175,060 230,082 348,503 
 ลูกหนี้จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  279,213 413,556 279,192 
 ลูกหนี้ส ำนักหกับัญช ี 234,558 140,780 33,168 
 สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ  1,057,043 1,270,517 1,171,829 

 รวมสินทรัพย์  127,414,363 141,900,087 189,326,734 
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ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)  

(หน่วย : พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
2552 2553 2554 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
  

 เงินรับฝำก  76,108,863 75,931,269 69,039,581 
 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ  3,648,141 3,201,942 5,220,382 
 หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  195,492 282,604 231,839 
 หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์  0 42 701 
 ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  26,064,123 35,307,852 86,012,821 
 ประมำณกำรหนี้สิน  164,479 192,639 223,676 
 เจ้ำหนี้ส ำนักหักบญัชี  35,081 16,135 90,294 
 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสญัญำซื้อขำยลว่งหน้ำ  431,400 475,853 170,996 
 ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย  484,232 453,762 872,048 
 เจ้ำหนี้อ่ืน  765,467 1,094,058 1,537,726 
 เจ้ำหนี้กรมบังคับคด ี 0 575,380 575,380 
 ภำษีเงินได้นิติบคุคลและภำษีธุรกิจเฉพำะค้ำงจ่ำย  638,236 745,638 61,583 
 หนี้สินอ่ืน  932,815 2,711,829 1,694,365 

 รวมหนี้สิน  109,468,329 120,989,003 165,731,392 

 ส่วนของเจ้าของ  

 
  

ทุนจดทะเบียน  
 

  
 หุ้นสำมัญ 660,328,864 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 7,228,456 6,961,000 6,603,289 

 ทุนที่ออกจ ำหน่ำยและช ำระแล้วเต็มมูลค่ำ  
   

 หุ้นสำมัญ 634,328,864 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 5,231,525 5,658,258 6,343,289 
 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น  2,655,779 3,062,445 3,715,267 
 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ  982,538 1,299,831 1,210,383 

ก ำไรสะสม - จัดสรรแล้ว 
   

ส ำรองตำมกฎหมำย 722,846 722,846 722,846 
อ่ืน ๆ 380 380 380 

ก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 8,319,290 9,926,788 11,224,042 

 รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 17,912,358 20,670,548 23,216,207 
 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  33,676 240,536 379,135 

 รวมส่วนของเจ้ำของ  17,946,034 20,911,084 23,595,342 

 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ  127,414,363 141,900,087 189,326,734 
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ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ  

(หน่วย : พันบาท) 2552 2553 2554 
รำยได้ดอกเบี้ย 8,360,348 8,767,254 11,296,385 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 3,309,372 2,941,643 4,820,659 

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 5,050,976 5,825,611 6,475,726 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 958,876 1,255,556 1,573,428 
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร 103,966 103,542 154,092 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 854,910 1,152,014 1,419,336 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพ่ือค้ำและปริวรรตเงินตรำตำ่งประเทศ 62,186 108,528 (11,640) 
ก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน (4,302) 258,307 179,544 
ก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สนิรอกำรขำย 692,063 1,482,578 1,244,851 
รำยได้จำกเงินปันผล 15,758 65,417 54,943 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 133,648 182,484 166,901 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 6,805,239 9,074,939 9,529,661 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 

   ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน 1,466,535 1,817,122 2,340,283 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 7,409 9,184 13,331 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ 562,204 703,900 859,225 
ค่ำภำษีอำกร 130,999 208,398 270,843 
ค่ำเสียหำยจำกกำรผิดสัญญำเข้ำประมูลทรัพย์                       - 582,749                       -    
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินรอกำรขำย (โอนกลับ) 15,937 71,827 (110,748) 
อ่ืนๆ 784,317 1,132,113 1,457,599 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ 2,967,401 4,525,293 4,830,533 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 740,418 469,961 1,277,642 
ก าไรจากกำรด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,097,420 4,079,685 3,421,486 
หัก ภำษีเงินได ้ 866,489 1,213,435 535,212 

ก าไรสุทธิ 2,230,931 2,866,250 2,886,274 
ก ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

   ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง (399,261) (87,172) (67,862) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำหลักทรัพย์เผื่อขำย (267,167) 405,431 (16,954) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกประมำณกำร โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน                  - -  (39,359) 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (666,428) 318,259 (124,175) 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 1,564,503 3,184,509 2,762,099 

    กำรแบ่งปันก ำไรสุทธิ         -  ส่วนที่เปน็ของบริษัทใหญ ่ 2,228,767 2,840,152 2,858,963 
                                       -  ส่วนที่เปน็ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 2,164 26,098 27,311 

    ก ำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  -  ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน                 4.26  5.20 4.52 
                                                    -   ก ำไรต่อหุ้นปรับลด                  4.26  4.97 4.50 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  

 

11-6 

 

ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด  

 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 2552 2553 2554 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน    
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 3,097  4,080  3,421  
รำยกำรปรับกระทบก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรบั (จ่ำย) จำกกำร
ด ำเนินงำน 

   

ค่ำเสื่อมรำคำและรำยจ่ำยตดับัญช ี 357  457  482  
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ 903  963  1,550  
ขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ 2  32  2  
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ  (1)  (3) 5  
ขำดทุนจำกกำรลดรำคำเงินลงทุนในหลักทรัพย ์(โอนกลับ)  (23)  (48) 0  
ขำดทุนจำกกำรลดรำคำทรัพย์สินรอกำรขำย (โอนกลับ) 16  72   (111) 
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำและกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องและอสังหำริมทรัพย์ 291   (153) 104  
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรโอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ยืม  (171)  (2)  (154) 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์อ่ืน -  8  39  
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์  (0) 15   (26) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ ์  (9)  (12)  (7) 
ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหนำ่ยอุปกรณ์ 3  4  1  
ค่ำเสียหำยจำกกำรผิดสัญญำเข้ำประมูล -  583  -  
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ  (5,337)  (5,826)  (6,476) 
รำยได้เงินปันผล  -   (65)  (55) 
เงินสดรับดอกเบี้ย 8,247  8,745  11,147  
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย  (3,349)  (2,972)  (4,402) 
เงินสดรับเงินปันผล  -  65  52  
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได ้  (245)  (1,111)  (1,229) 
ค่ำใช้จ่ำยจำกประมำณกำรหนี้สินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 83  28   (10) 
ภำษีธุรกิจเฉพำะคำ้งจ่ำยเพ่ิมขึ้น (ลดลง)  (5) 4   (0) 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยเพ่ิมขึ้น  103  250  82  
ส่วนเกินของส่วนได้เสียในมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้สูงกว่ำต้นทุน   -   (23) -  
เงินปันผลรับจำกบริษัทย่อย -  -  -  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 3,960  5,090  4,416  
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ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 2552 2553 2554 

สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง    
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 8,389             3,169   (8,110) 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำและเผื่อขำย  (4,467)            4,208   (16,403) 
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง  (353)               411              675  
เงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ 20                      -  -  
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ -   (134)             134  
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญช ี  (199)                  94              108  
เงินให้สินเช่ือและลูกหนี ้  (10,363)        (23,654)  (30,186) 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 4,349             3,820           3,101  
สินทรัพย์อ่ืน  (47)  (256) 17  

หนี้สินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    
เงินรับฝำก 4,953   (178)  (6,892) 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน  (114)  (446)          2,018  
หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  (82)                  87   (51) 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญช ี 35   (19) 74  
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยลว่งหน้ำ 231                   44   (305) 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 9,669                818         47,260  
เจ้ำหนี้อ่ืน 183                271              436  
หนี้สินอ่ืน 100             1,517   (1,090) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน       16,266         (5,159)      (4,799) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ำยเพ่ือซื้อเงินลงทุนในหลักทรพัย์ระยะยำว        (11,408)              (492)           (372) 
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ระยะยำว 0             2,358           2,638  
เงินสดจ่ำยเพ่ือซื้อบริษัทย่อย -           (4,078)  (206) 
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบรษิัทย่อย -                   20  -  
เงินปันผลรับจำกบริษัทย่อย -                      -  -  
เงินสดจ่ำยเพ่ือซื้ออำคำรและอุปกรณ์  (228)  (438)  (338) 
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ ์ 9                   13  8  
เงินสดจ่ำยเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (64)  (116)  (135) 
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1                      -  -  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (11,689)        (2,733)        1,596  
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ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 2552 2553 2554 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน 0                427                685  
เงินสดรับจำกสว่นเกินมูลค่ำหุ้น 0                407                653  
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ 63           13,469             8,772  
เงินสดจ่ำยเพ่ือกำรไถ่ถอนหุ้นกู้  (3,617)          (5,043)  (5,327) 
เงินปันผลจ่ำย  (785)          (1,233)  (1,522) 
เงินปันผลจ่ำยใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  (0)  (4) -  
เงินเพ่ิม (ลด) ทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย  (1)  (33)  (12) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (4,340)         7,990          3,249  

    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 237                  99  45  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 517                754                853  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม           754            853            898  
    

  



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  

 

11-9 

 

ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย     
อัตราส่วนทางการเงนิ (RATIO ANALYSIS) 

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)       

อัตรำก ำไรขั้นต้น 63.4 69.6 61.3 
อัตรำก ำไรสุทธ ิ 32.3 30.9 29.5 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 12.7 14.7 13.0 
อัตรำดอกเบี้ยรับ  6.9 7.2 7.6 
อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย 3.3 2.7 3.5 
ส่วนตำ่งอัตรำดอกเบี้ย 3.6 4.5 4.1 
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 3.6 5.2 3.2 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)       
อัตรำส่วนรำยไดด้อกเบี้ยสุทธติ่อสินทรพัย์ 4.2 4.3 3.9 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ 1.8 2.1 1.7 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.1 0.1 0.1 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)       
อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของเจ้ำของ  6.1 5.8 7.0 
อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม 84.8 96.2 87.4 
อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝำก 114.1 141.3 196.6 
อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝำกและเงินกูย้ืม 85.0 96.5 87.6 
อัตรำส่วนเงินฝำกต่อหนี้สินรวม 69.5 62.8 41.7 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล 48.0 50.8 53.3* 
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร) 16.29 15.18 15.40 

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)       
อัตรำส่วนคำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม              4.3              3.9            3.8  
อัตรำส่วนหนีสู้ญต่อสินเช่ือรวม 0.7 0.5 0.5 
อัตรำส่วนเงินให้สินเช่ือที่หยุดรับรู้รำยได้ต่อสินเช่ือรวม 6.3 4.6 3.5 
อัตรำส่วนดอกเบี้ยคำ้งรับต่อสินเช่ือรวมและดอกเบี้ยค้ำงรับ 0.6 0.5 0.6 

อัตราส่วนอื่นๆ (Other Ratio)       
อัตรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องต่อหนี้สินทั่วไป  
(Net Capital Ratio ค ำนวณตำมเกณฑ์ กลต.) 

95.6 96.4 125.4 

 
*ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำรมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2554 ในอัตรำหุ้นละ 2.40 บำท ซึ่งได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
ไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 1.00 บำท เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2554 คงเหลือจ่ำยในงวดนี้อีกในอัตรำหุ้นละ 1.40 บำท ให้กับผู้ถือหุ้นของธนำคำร และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 25 
พฤษภำคม 2555 
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11.2. ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รำยงำนฉบับนี้เป็นค ำอธิบำยกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคัญในงบกำรเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ประจ ำปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2554 

 
11.2.1 นโยบายการด าเนินธุรกิจในปี 2554 
ในปี 2554 ธนำคำรเกียรตินำคิน ด ำเนินธุรกิจตำมนโยบำยที่วำงไว้อย่ำงต่อเนื่อง ท่ีจะขยำยสินเชื่อที่ธนำคำรมีควำม

เชี่ยวชำญ ควบคู่กับกำรควบคุมคุณภำพสินทรัพย์ ลดระดับหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (เอ็นพีแอล) และขยำยฐำนเงินฝำกลูกค้ำ
รำยย่อยผ่ำนเครือข่ำยสำขำ และให้ควำมส ำคัญกับธุรกิจธนบดีธนกิจ (Wealth Management) โดยธนำคำรก ำหนดเป้ำหมำย
กำรท ำธุรกิจในปี 2554 ดังนี้ 

เป้ำหมำยตำ่งๆ (ร้อยละ) เป้ำหมำย ปี 2554 ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  13.0 -15.0 13.0 
อัตรำกำรเติบโตของเงินให้สินเชื่อ  24.0 26.5 
ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย (รวมเงินน ำส่งสถำบันคุ้มครองเงินฝำก)  4.5-5.0 4.3 
หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อสินเชื่อรวม * 3.7-3.9 3.5 
อัตรำส่วนกำรตั้งส ำรองต่อหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้  85.0 – 90.0 108.0 

*สัดส่วนเอ็นพีแอลต่อสินเช่ือที่ไม่รวมรำยกำรระหว่ำงธนำคำร 
 

ณ ส้ิน ปี 2554  ธนำคำรมีสำขำ (รวมส ำนักงำนใหญ่) ทั้งส้ิน 72 สำขำ ได้เปิดสำขำเพิ่มขึ้น 10 สำขำจำกปี 2553 
และมีจ ำนวนพนักงำนของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินทั้งหมด 3,664 คน เพิ่มขึ้นจำก 3,365 คน ณ ส้ินปี 2553 
 

11.2.2 เหตุการณ์ส าคัญในปี 2554 
ปี 2554 นับเป็นปีท่ีธนำคำรมีกำรเติบโตอย่ำงมำก และขยำยธุรกิจทำงกำรเงินให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น โดยมี

กำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคัญ ดังนี้ 
1. ธนำคำรได้เข้ำถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เกียรตินำคิน จ ำกัด (“บลจ.เกียรตินำคิน”) ในสัดส่วนร้อย

ละ 60 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ บลจ.เกียรตินำคิน ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎำคม 2554 เพื่อเสริมธุรกิจธนบดี 
ธนกิจ และสนับสนุนกำรบริกำรทำงกำรเงิน  

2. ธนำคำรได้ประกำศร่วมกิจกำรและร่วมบริหำรงำนกับบริษัททุนภัทร  จ ำกัด (มหำชน) (“ทุนภัทร”) โดย
คณะกรรมกำร ธนำคำร และทุนภัทร มีมติเมื่อวันท่ี 9 ธันวำคม 2554 เห็นชอบให้เข้ำลงนำมในบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรร่วม
กิจกำรระหว่ำงธนำคำรและทุนภัทร  และเมื่อวันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2555 เห็นชอบให้เข้ำลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุ้น ทั้งนี้ เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจกำรเงิน ประกอบด้วย ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ ร่วมกัน ทั้งที่ด ำเนินกำรอยู่
ในปัจจุบัน และที่จะพัฒนำขึ้นใหม่ ได้แก่ ธุรกิจลูกค้ำบุคคลรำยใหญ่  ธุรกิจสินเชื่อและตรำสำรหนี้ส ำหรับธุรกิจขนำดกลำงและ
ขนำดใหญ่  ธุรกิจตรำสำรอนุพันธ์  ธุรกิจกำรลงทุน  ธุรกิจบริหำรจัดกำรกองทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ส ำหรับบุคคลรำยย่อย 

ลักษณะกำรท ำรำยกำรเป็นกำรแลกหุ้นท้ังหมด (Share Swap) ในอัตรำส่วนกำรแลกเปล่ียนหุ้น (Swap Ratio) 1 หุ้น
สำมัญของทุนภัทรต่อ 0.9135 หุ้นสำมัญของธนำคำร  โดยธนำคำรจะท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของทุนภัทรจำกผู้ถือ
หุ้นทุกรำย เพื่อเพิกถอนหุ้นของทุนภัทรออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Delisting 
Tender Offer) ภำยใต้เงื่อนไขว่ำเมื่อส้ินสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จ ำนวนผู้ถือหุ้นของทุนภัทรที่ตอบรับค ำ
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เสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องมีจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด และหำกผลตอบ
รับค ำเสนอซื้อมำกกว่ำร้อยละ 90 ธนำคำรจะโอนหุ้นท้ังหมดใน บล.เกียรตินำคิน และ บลจ.เกียรตินำคิน ให้กับทุนภัทร   

อย่ำงไรก็ดี  กำรร่วมกิจกำรจะขึ้นอยู่กับ กำรขออนุมัติในเรื่องต่ำงๆ จำกหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป ท้ังนี้ คำดว่ำกระบวนกำรท ำค ำเสนอซื้อหุ้นจะเสร็จสิ้นภำยในไตรมำส 3 ปี 2555 

3. ธนำคำรได้มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของ ธนำคำร เพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ธนำคำรตั้งไว้ โดยแบ่งสำยธุรกิจออกเป็น 1) สำย
ธนำคำรรำยย่อย  2) สำยสินเชื่อธุรกิจ  3) สำยธนบดีธนกิจ  4) สำยบริหำรหนี้ และ 5) สำยสนับสนุนต่ำงๆ  โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 
1 สิงหำคม 2554  รวมทัง้พัฒนำระบบกำรท ำงำนและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลควบคู่กันไป 

 

11.2.3 ผลการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย 
ผลประกอบกำรปี 2554 เทียบกับปี  2553 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิ 2,859 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 

เมื่อเทียบกับก ำไรสุทธิปี 2553 จ ำนวน 2,840 ล้ำนบำท  เป็นผลจำกกำรรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2  โดยรำยได้
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.9 เป็นผลจำกกำรขยำยตัวของสินเชื่อถึงร้อยละ 26.5  และธุรกรรมระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน  
ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.9  ตำมปริมำณเงินฝำกและเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นมำกเพื่อรองรับกำรขยำย
สินเชื่อ รวมทั้งภำวะอัตรำดอกเบี้ยขำขึ้นในช่วงต้นปี 2554 ก่อนที่จะทยอยปรับลดลงในช่วงปลำยปี 2554   

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 ส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึ้นในส่วนของรำยได้ค่ำธรรมเนียม
จำกกำรเป็นนำยหน้ำขำยประกัน ซึ่งเติบโตตำมกำรขยำยตัวของสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์เป็นหลัก  ขณะที่รำยได้ค่ำนำยหน้ำธุรกิจ
หลักทรัพย์ทรงตัวเท่ำกับปีก่อน ตำมภำวะกำรลงทุนในตลำดทุน 

 ก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำยปรับตัวลดลงร้อยละ 16.0 เนื่องจำกภำวกำรณ์แข่งขันเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี 
2554  จำกกำรเร่งขำยทรัพย์รอขำยของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ที่จัดตั้งโดยรัฐบำล เช่น บรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย ก่อนปิด
กิจกำรช ำระบัญชีในช่วงเดือนมิถุนำยน 2554  เป็นต้น  ส่งผลให้กำรขำยทรัพย์รอขำยของธนำคำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
วำงไว้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึ้นในส่วนของค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน 
และสำขำ  เนื่องจำกธนำคำรได้เปิดสำขำเพิ่มขึ้นจ ำนวน 10 สำขำ ในปีนี้ และเพิ่มพนักงำนควบคู่กันไป และค่ำใช้จ่ำยในกำร
โฆษณำและส่งเสริมกำรขำยเพิ่มขึ้นจำกกำรปรับภำพลักษณ์องค์กร (Rebranding) และโฆษณำประชำสัมพันธ์ผ่ำนส่ือต่ำงๆ  

 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจ ำนวน 1,278 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 172.0 เนื่องจำกวิกฤต
น้ ำท่วมของประเทศไทยในช่วงปลำยปี 2554  ซึ่งธนำคำรได้ท ำกำรประเมินผลกระทบทั้งทำงตรง และทำงอ้อมจำกภำวะน้ ำ
ท่วมต่อลูกหน้ีเงินให้สินเชื่อของธนำคำรที่ได้ขอรับมำตรกำรช่วยเหลือในกำรช ำระหนี้ปรับโครงสร้ำงหนี้  และได้ตั้งส ำรองรอง
หน้ีสงสัยจะสูญตำมเกณฑ์เพิ่มขึ้น   

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน และก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปี 2554 เท่ำกับ 4.52 และ 4.50 บำทต่อหุ้น ตำมล ำดับ ลดลง
เมื่อเทียบกับ 5.20 และ 4.97 บำทต่อหุ้น ในปี 2553   อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉล่ีย (ROAE) ร้อยละ 13.0 ลดลงจำกร้อย
ละ 14.7 ในปีก่อน และอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉล่ีย (ROAA) ร้อยละ 1.7 ลดลงจำกร้อยละ 2.1 ในปีก่อน 

ควำมคืบหน้ำกำรยื่นอุทธรณ์ต่อศำลฎีกำเพื่อพิจำรณำกรณีที่กรมบังคับคดีฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยจำกธนำคำร
จ ำนวน 575 ล้ำนบำท ที่ปรำกฏในงบกำรเงินในไตรมำส 4 ปี 2553 นั้น  ศำลฎีกำได้แจ้งผลกำรพิจำรณำไม่รับยื่นอุทธรณ์  
อย่ำงไรก็ตำม คดีควำมยังไม่สิ้นสุดเนื่องจำกมีประเด็นทำงกฎหมำยที่ต้องรอข้อสรุปต่อไป  ดังนั้น จึงยังไม่มีกำรบันทึกบัญชีอัน
เป็นผลจำกกำรท่ีศำลไม่รับอุทธรณ์ในกรณีดังกล่ำวในงบกำรเงินของธนำคำรในปีนี้ 
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จำกสถำนกำรณ์มหำอุทกภัยของประเทศไทยในช่วงปลำยปี 2554   ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ออกมำตรกำรให้
ธนำคำรพำณิชย์สำมำรถคงสถำนะจัดชั้นของลูกหน้ีไว้เดิมก่อนประสบอุทกภัย รวมถึงกำรสนับสนุนให้ดูแลลูกหนี้ โดยสำมำรถ
ผ่อนปรนเงื่อนไขกำรช ำระหนี้และกำรปรับโครงสร้ำงได้   อย่ำงไรก็ดี ธนำคำรได้ประเมินผลกระทบของน้ ำท่วมทั้งทำงตรง และ
ทำงอ้อมที่มีต่อลูกหน้ีเงินให้สินเชื่อของธนำคำรประมำณร้อยละ 9-11 ของสินเชื่อรวม  และได้ออกมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ 
ทั้งกำรพักช ำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ตลอดจนกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ให้เหมำะสม   รวมทั้งได้ท ำกำรตั้งส ำรองค่ำใช้จ่ำยหนี้
สูญ และหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มเติม และติดตำมคุณภำพสินเชื่ออย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่ำคุณภำพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มธนาคารเกียรตินาคนิ   
  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553     
   (หน่วย : พันบำท) 

 งบการเงินรวม เปล่ียนแปลง 

 2553 2554 จ านวน ร้อยละ 
รำยได้ดอกเบี้ย 8,767,254 11,296,385 2,529,131 28.8 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 2,941,643 4,820,659 1,879,016 63.9 

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 5,825,611 6,475,726 650,115 11.2 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 1,255,556 1,573,428 317,872 25.3 
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร 103,542 154,092 50,550 48.8 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 1,152,014 1,419,336 267,322 23.2 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพ่ือค้ำและปริวรรตเงินตรำตำ่งประเทศ 108,528 (11,640) (120,168) (110.7) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน 258,307 179,544 (78,763) (30.5) 
ก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สนิรอกำรขำย 1,482,578 1,244,851 (237,727) (16.0) 
รำยได้จำกเงินปันผล 65,417 54,943 (10,474) (16.0) 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 182,484 166,901 (15,583) (8.5) 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 9,074,939 9,529,661 454,722 5.0 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ     

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน 1,817,122 2,340,283 523,161 28.8 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 9,184 13,331 4,147 45.2 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ 703,900 859,225 155,325 22.1 
ค่ำภำษีอำกร 208,398 270,843 62,445 30.0 
ค่ำเสียหำยจำกกำรผิดสัญญำเข้ำประมูลทรัพย์ 582,749 - (582,749) (100.0) 
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินรอกำรขำย (โอนกลับ) 71,827 (110,748) (182,575) (254.2) 
อ่ืนๆ 1,132,113 1,457,599 325,486 28.8 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 4,525,293 4,830,533 305,240 6.7 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 469,961 1,277,642 807,681 171.9 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 4,079,685 3,421,486 (658,199) (16.1) 
หัก ภำษีเงินได ้ 1,213,435 535,212 (678,223) (55.9) 
ก าไรสุทธิ 2,866,250 2,886,274 20,024 0.7 
การแบ่งปันก าไรสุทธิ     

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,840,152 2,858,963 18,811 0.7 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 26,098 27,311 1,213 4.6 

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่     
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน  (บำท) 5.20 4.52 (1) (13.1) 
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด      (บำท) 4.97 4.50 (0) (9.5) 

 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  

 

11-13 

 

1) รายได้ดอกเบี้ย  
 รำยได้ดอกเบี้ยจ ำนวน 11,296 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 เป็นผลจำกรำยได้จำกสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์และ

สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 6,565 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.2  ตำมกำรขยำยตัวของสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ที่ร้อยละ 31.2  สูงกว่ำ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 27.0  รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินให้สินเชื่อจ ำนวน 2,876 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 จำกกำรเติบโต
ของสินเชื่อธุรกิจอย่ำงทุกประเภทเป็นไปตำมเป้ำหมำย  รำยได้จำกรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินจ ำนวน 716.8    
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 681.7 เป็นไปตำมภำวะอัตรำดอกเบี้ยขำขึ้นในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2554  และรำยได้จำกเงินลงทุนใน
สิทธิเรียกร้องจ ำนวน 740.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5  ซึ่งรำยได้ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับควำมส ำเร็จในกำรกำรเจรจำปรับ
โครงสร้ำงหนี้และกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฎหมำย และรำยได้จำกเงินลงทุนลดลงร้อยละ 15.4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงิน
ลงทุนในตรำสำรหน้ี 
       (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม เปลี่ยนแปลง 
  2553 2554 จ ำนวน ร้อยละ 
รายได้ดอกเบี้ย 8,767,254 11,296,385 2,529,131  28.8  

เงินให้สินเช่ือ 2,331,239 2,875,617 544,378  23.4  
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 91,688 716,763 625,074  681.7  
เช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน 5,203,559 6,565,364 1,361,805  26.2  
เงินลงทุน 470,913 398,165 (72,748) (15.4) 
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 669,856 740,478 70,622  10.5  

 

2) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  
 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยมีจ ำนวน 4,821 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.9 ตำมอัตรำดอกเบี้ยขำขึ้น และปริมำณเงินฝำก

และเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2554  ธนำคำรได้ระดมเงินผ่ำนตั๋วแลกเงินมำกขึ้น เพื่อรองรับกำรคุ้มครองเงินฝำกที่ลดกำร
คุ้มครองลงเหลือ 50 ล้ำนบำท ซึ่งมีผลในเดือนสิงหำคม 2554 และเพื่อด ำรงสภำพคล่องให้เพียงพอส ำหรับกำรขยำยธุรกิจ  
ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจำกกตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นร้อยละ 174.0  นอกจำกนี้ ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 161.3 ตำมอัตรำดอกเบี้ยขำขึ้น  ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจำกเงินรับฝำก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6  ทั้งนี้ เงินน ำส่งสถำบันคุ้มครองเงินฝำกลดลงร้อยละ 1.6  ตำมปริมำณเงินฝำกที่ลดลงร้อยละ 9.1 

   (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม เปลี่ยนแปลง 

 2553 2554 จ ำนวน ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 2,941,643 4,820,659 1,879,016 63.9 

เงินรับฝำก 1,742,073 2,083,789 341,716 19.6 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 64,026 167,277 103,252 161.3 
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 830,498 2,275,614 1,445,116 174.0 
ค่ำธรรมเนียมในกำรกู้ยืมเงิน 13,806 7,462 (6,344) (46.0) 
เงินน ำส่งสถำบนัคุ้มครองเงินฝำก 291,240 286,517 (4,723) (1.6) 

 

3) รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  
 รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิจ ำนวน 6,476 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 โดยส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ยอ่อนตัวลง 

เนื่องจำกอัตรำดอกเบี้ยจ่ำยขยับตัวสูงขึ้นเร็วกว่ำอัตรำดอกเบี้ยรับที่ปรับตำมอัตรำดอกเบี้ยในตลำด อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำ
เฉล่ียของเงินฝำกและเงินกู้ยืมของธนำคำรค่อนข้ำงยำว ท ำให้ธนำคำรยังคงได้ประโยชน์จำกระยะเวลำกำรครบก ำหนดในกำร
ปรับอัตรำดอกเบี้ย (Repricing) 
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(ร้อยละ) ไตรมำส  ปี 
2553 

ไตรมำส  ป ี
2554 1/2553 2/2553 3/2553 4/2553 1/2554 2/2554 3/2554 4/2554 

อัตรำดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเช่ือ 8.0 7.8 7.9 8.1 7.9 7.8 7.7 7.8 7.7 7.8 
อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย (รวม DPA fee) 2.7 2.6 2.8 2.9 2.7 2.9 3.1 3.7 3.9 3.4 
ส่วนตำ่งอัตรำดอกเบี้ย 5.3 5.2 5.1 5.2 5.2 4.9 4.6 4.1 3.8 4.3 

 

4) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ
 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ ำนวน 1,573 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 โดยรำยได้ค่ำธรรมเนียมและ

บริหำรจำกธุรกิจธนำคำรพำณิชย์จ ำนวน 1,071 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.6 ส่วนใหญ่มำจำกค่ำนำยหน้ำขำยประกันเป็น
หลักจ ำนวน 666  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.1  และรำยได้ค่ำธรรมเนียมธุรกิจจัดกำรกองทุนด ำเนินกำรโดย บลจ.เกียรติ
นำคิน จ ำนวน 30 ล้ำนบำท เริ่มรับรู้รำยได้ตั้งแต่ไตรมำส 3 ปี 2554  ขณะที่รำยได้ค่ำนำยหน้ำธุรกิจหลักทรัพย์ด ำเนินกำรโดย 
บล.เกียรตินำคิน จ ำนวน 420 ล้ำนบำท ทรงตัวจำกปีก่อนหน้ำ   

 ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมมีจ ำนวน 154 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.8 ตำมปริมำณธุรกรรมทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิเท่ำกับ 1,419 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2  

5) รายได้จากการด าเนินงาน 
 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม จ ำนวน 9,530 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จำกรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิและรำยได้

ค่ำธรรมเนียมและบริกำรท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่ำวข้ำงต้น  ขณะที่รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ลดลง ซึ่งประกอบด้วย ก ำไรจำกกำร
ขำยทรัพย์สินรอกำรขำยจ ำนวน 1,245 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 16.0  จำกกำรแข่งขันเร่งขำยทรัพย์รอกำรขำยที่รุนแรงขึ้น และ
ผลกระทบจำกอุทกภัยของประเทศในช่วงปลำยปีท ำให้กำรขำยทรัพย์รอกำรขำยชะลอตัวลง ก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุนจ ำนวน 
180 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 30.5 ส่วนใหญ่มำจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่มูลค่ำกำรลงทุนลดลง ประกอบกับดัชนีตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2554 ปรับลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.6 ขณะที่รำยได้จำก
เงินปันผลลดลงร้อยละ 16.0 และก ำไรสุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศลดลงร้อยละ 110.7   

6) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ  
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่นๆ มีจ ำนวน 4,831 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 โดยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 ตำมกำรขยำยสำขำและจ ำนวน
พนักงำนท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเพิ่มกำรรับรู้จำกลูกค้ำ
โดยกำรโฆษณำผ่ำนส่ือต่ำงๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้เท่ำกับร้อยละ 51.9 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 49.1 ของปี
ก่อนหน้ำ (ในปี 2553 อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้เท่ำกับร้อยละ 42.7 หำกไม่รวมค่ำเสียหำยจำกกำรผิดสัญญำเข้ำประมูล
ทรัพย์ในค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน) 

7) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  
 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจ ำนวน 1,278 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 172.0 

ประกอบด้วยหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญจ ำนวน 1,341 ล้ำนบำท และก ำไรจำกกำรโอนย้ำยเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องจ ำนวน 
63 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ธนำคำรได้มีกำรตั้งส ำรองเพิ่มในส่วนของส ำรอง specific provision เพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
น้ ำท่วมของประเทศไทยในช่วงปลำยปี 2554 และยังปรับเงินส ำรองทั่วไป (general provision) เป็นส ำรอง specific provision 
ท ำให้เงินส ำรองทั่วไป ณ ส้ินปี 2554 ลดลงมำอยู่ที่ 423 ล้ำนบำท  

8) ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 ภำษีเงินได้นิติบุคคลจ ำนวน 535 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำภำษีเงินได้ร้อยละ 15.6 ของก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 

ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกรำยได้บำงส่วนไม่ได้เป็นรำยได้ทำงภำษี  
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11.2.3 ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย 
1) สินทรัพย์ 
 สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 จ ำนวน 189,327  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 47,427 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 

33.4 จำกส้ินปี  2553 โดยเป็นเงินให้สินเชื่อ (หักรำยได้รอตัดบัญชี) 135,749 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 จำก 107,313 
ล้ำนบำท ณ ส้ินปีก่อน ตำมกำรขยำยตัวของเงินให้สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์เป็นหลักที่มีอัตรำกำรขยำยตัวสูงถึงร้อยละ 31.2 จำก
ส้ินปี 2553  นอกจำกนี้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิเท่ำกับ 26,753 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 117.6 จำกกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจในส่วนของกำรลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำยเป็นหลัก  เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิลดลง
ร้อยละ 21.0 เป็นไปตำมกำรบริหำรจัดกำรปรับโครงสร้ำงหนี้อย่ำงต่อเนื่อง และรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 103.3  ขณะที่ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิลดลงร้อยละ 15.4 

 ปริมำณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPLs)  รวมจ ำนวน 4,742 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของสินเชื่อรวม 
ลดลงจำก 4,974 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.6 ของสินเชื่อรวม ณ ส้ินปี 2553 โดยมีอัตรำส่วนกำรตั้งส ำรองต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รำยได้ร้อยละ 108.0 เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปีท่ีร้อยละ 85.1     
งบแสดงฐานะการเงิน  

    
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  

    
       (หน่วย : พันบำท) 

 
งบการเงินรวม เปล่ียนแปลง 

 
2553 2554 จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย์ 
    

 เงินสด  282,132 381,614 99,482  35.3  
 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ  7,912,146 16,081,082 8,168,936  103.2  
 สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ ์  278,853                        -    (278,853) (100.0) 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธ ิ 12,292,556 26,753,350 14,460,794  117.6  
 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ  6,699,802 5,291,730 (1,408,072) (21.0) 
 เงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์สุทธิ  78,070 77,518 (552) (0.7) 
 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยคำ้งรับสุทธิ  

    
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 119,185,135 151,922,307 32,737,172  27.5  
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 340,106 446,249 106,143  31.2  
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 586,330 798,198 211,868  36.1  
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 120,111,571 153,166,754 33,055,183  27.5  
หัก รำยได้รอตัดบัญช ี (12,212,380) (16,619,783) (4,407,403) 36.1  
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,233,393) (5,119,272) (885,879) 20.9  
หัก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (1,651) (733) 918  (55.6) 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้ำงรับสุทธิ 103,664,147 131,426,966 27,762,819  26.8  
 ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธ ิ 7,736,299 6,543,304 (1,192,995) (15.4) 
 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณส์ุทธิ  901,147 938,478 37,331  4.1  
 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ  230,082 348,503 118,421  51.5  
 ลูกหนี้จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  413,556 279,192 (134,364) (32.5) 
 ลูกหนี้ส ำนักหกับัญช ี 140,780 33,168 (107,612) (76.4) 
 สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ  1,270,517 1,171,829 (98,688) (7.8) 

 รวมสินทรัพย์  141,900,087 189,326,734 47,426,647  33.4  
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2) หน้ีสินรวม  
 หนี้สินรวมมีจ ำนวน 165,731 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.0 โดยเป็นเงินรับฝำกจ ำนวน 69,040 ล้ำนบำท 

ลดลงร้อยละ 9.1 ประกอบด้วย เงินฝำกประเภทออมทรัพย์สัดส่วนร้อยละ 17.3 ของเงินฝำกทั้งหมด  เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 
6.3% ของเงินฝำกทั้งหมด ณ ส้ินปี 2553 เป็นผลจำกกำรที่ธนำคำรได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝำกออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง “KK 
Smart Savings” เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำทั่วไป  ขณะที่ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีจ ำนวน 86,013 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 143.6 โดยมีตั๋วแลกเงินจ ำนวน 67,652 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 221.5 และหุ้นกู้ 17,707 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 โดยในปี 2554 ธนำคำรออกหุ้นกู้ระยะส้ันท้ังส้ิน 11,142 ล้ำนบำท และหุ้นกู้ระยะยำว 5,000 ล้ำนบำท ซึ่ง
เป็นไปตำมนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรในปีนี้ที่ยังคงเน้นขยำยฐำนลูกค้ำเงินฝำก และระดมเงินด้วยตั๋วแลกเงินและ
หุ้นกู้ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจและกำรคุ้มครองเงินฝำกที่จะลดกำรคุ้มครองลง  

 สัดส่วนเงินฝำกประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินฝำกออมทรัพย์ต่อหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวมเท่ำกับร้อยละ 
7.4 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 4.2  ส้ินปี 2553 และอัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝำกและเงินกู้ยืมเท่ำกับร้อยละ 87.3 เทียบกับร้อย
ละ 96.2 ณ ส้ินปี 2553   
งบแสดงฐานะการเงิน  

    
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  

    
       (หน่วย : พันบำท) 

 
งบการเงินรวม เปล่ียนแปลง 

หน้ีสิน 2553 2554 จ านวน ร้อยละ 

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

 กระแสรำยวัน  254,048 164,376 (89,673) (35.3) 
 ออมทรัพย์  4,553,311 11,769,864 7,216,554  158.5  
 จ่ำยคืนเม่ือสิ้นระยะเวลำ  71,123,910 57,105,342 (14,018,568) (19.7) 

 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ  3,201,942 5,220,382 2,018,440  63.0  
 หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  282,604 231,839 (50,765) (18.0) 
 หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์  42 701 659  1,569.0  
 ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  35,307,852 86,012,821 50,704,969  143.6  

 หุ้นกู้  14,262,000 17,707,000 3,445,000  24.2  
 ตั๋วแลกเงิน  21,045,499 67,651,871 46,606,372  221.5  
 ตรำสำรหนี้อ่ืน  353 653,950 653,597  185,086.3  

 ประมำณกำรหนี้สิน  192,639 223,676 31,037  16.1  
 เจ้ำหนี้ส ำนักหักบญัชี  16,135 90,294 74,159  459.6  
 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสญัญำซื้อขำยลว่งหน้ำ  475,853 170,996 (304,857) (64.1) 
 ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย  453,762 872,048 418,286  92.2  
 เจ้ำหนี้อ่ืน  1,094,058 1,537,726 443,668  40.6  
 เจ้ำหนี้กรมบังคับคด ี 575,380 575,380 0  0.0  
 ภำษีเงินได้นิติบคุคลและภำษีธุรกิจเฉพำะค้ำงจ่ำย  745,638 61,583 (684,055) (91.7) 
 หนี้สินอ่ืน  2,711,829 1,694,365 (1,017,464) (37.5) 

 รวมหนี้สิน  120,989,003 165,731,392 44,742,389  37.0  
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3) ส่วนของผู้ถือหุ้น  
 ส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 23,595 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,684 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.8 โดยก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้

จัดสรรมีจ ำนวน 11,263 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5  โดยเมื่อวันท่ี 23 กันยำยน 2554 ธนำคำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนครึ่งปีแรกปี 2554 จ ำนวน 1.00 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 634 ล้ำนบำท  และมีมูลค่ำตำมบัญชีของธนำคำรและ
บริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 เท่ำกับ 36.6 บำทต่อหุ้น  

 ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2553 อนุมัติให้ธนำคำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของ
ธนำคำรเพื่อจัดสรรให้กรรมกำร และ/หรือ พนักงำนของธนำคำรและบริษัทย่อย (ESOP-W2) จ ำนวน 25,890,000 หน่วย 
(จัดสรรในเบื้องต้น 26,000,000 หน่วย และถูกยกเลิก 110,000 หน่วย) ตำมก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยำยน 
2554 ไม่ปรำกฏผู้ขอใช้สิทธิแต่อย่ำงใด และกำรใช้สิทธิครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2554 มีจ ำนวนผู้ใช้สิทธิทั้งส้ิน 31 รำย 
เป็นจ ำนวน 319,400 หน่วย คิดเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 319,400 หุ้น จ ำนวนเงินท่ีได้จำกกำรใช้สิทธิรวม 9,348,838 บำท ซึ่งหุ้น
เพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวได้เริ่มซื้อขำยในวันที่ 11 มกรำคม 2555 ซึ่งท ำให้ธนำคำรมีจ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มขึ้นเป็น 
634,648,264 หุ้น (เดิม 634,328,864 หุ้น) และมีทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแล้วทั้งส้ิน 6,346,482,640 บำท โดยคงเหลือหุ้น
สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิอีกจ ำนวน 25,680,600 หุ้น 

 
11.2.4 การด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 

 1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
ธนำคำรได้มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร เพิ่มประสิทธิภำพใน

กำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ธนำคำรตั้งไว้ โดยแบ่งธุรกิจสินเชื่อออกเป็น สินเชื่อรำยย่อย   สินเชื่อ
ธุรกิจ   และสินเชื่อสำยบริหำรหนี้  ทั้งนี้ โครงสร้ำงเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ของธนำคำรและบริษัทย่อย สำมำรถแบ่งตำม
ประเภทได้ ดังนี ้

สินเช่ือ  31 ธันวำคม 2553  31 ธันวำคม 2554 เปลี่ยนแปลง  

  
จ ำนวนเงิน  
(ล้ำนบำท) 

สัดสว่น  
(ร้อยละ) 

จ ำนวนเงิน  
(ล้ำนบำท) 

สัดสว่น  
(ร้อยละ) (ร้อยละ) 

สินเช่ือรายย่อย        79,288  73.9         103,210  76.0  30.2  
สินเช่ือเช่ำซื้อรถยนต์        73,920  68.9             96,946  71.4  31.2  
สินเช่ือบุคคล          2,699  2.5               3,079  2.3  14.1  
สินเช่ือ Micro SMEs          1,042  1.0               1,667  1.2  60.0  
สินเช่ือเคหะ          1,627  1.5               1,517  1.1  (6.8) 

สินเช่ือธุรกิจ        25,740  24.0           30,491  22.5  18.5  
สินเช่ือธุรกิจอสังหำริมทรัพย์        14,604  13.6             16,851  12.4  15.4  
สินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี        11,135  10.4             13,640  10.0  22.5  

สินเช่ือสำยบริหำรหนี ้          1,945  1.8               1,601  1.2  (17.7) 
สินเช่ืออ่ืน             340  0.3                  446  0.3  31.2  
รวมเงินให้สินเช่ือและลูกหนี้      107,313  100.0         135,749  100.0  26.5  

 
1.1) สินเชื่อรายย่อย มีจ ำนวน 103,210 ล้ำนบำท ประกอบด้วย สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์  สินเชื่อบุคคล  สินเชื่อ 

Micro SMEs และสินเชื่อเคหะ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ มีมูลค่ำ 96,946 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2  จำกส้ินปี 2553 ส ำหรับยอดสินเชื่อเช่ำซื้อ
รถยนต์ใหม่และรถมือสองที่อนุมัติใหม่ในปี 2554  มีจ ำนวนทั้งส้ิน 50,869 ล้ำนบำท  (ไตรมำส 1 เท่ำกับ 12,894  ล้ำนบำท 
และไตรมำส 2 เท่ำกับ 12,850 ล้ำนบำท ไตรมำส 3 เท่ำกับ 13,117 ล้ำนบำท และไตรมำส 4 เท่ำกับ 12,009 ล้ำนบำท) โดย
ยอดจ ำหน่ำยรถยนต์ใหม่รวมทุกประเภทส ำหรับปี 2554  มีจ ำนวนทั้งส้ิน 794,081 คัน ลดลงร้อยละ 0.8  เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกสถำนกำรณ์น้ ำท่วมในช่วงปลำยปี 2554 ส่งผลกระทบต่อกำรจ ำหน่ำยรถยนต์ในประเทศ 
โดยธนำคำรมีอัตรำส่วนกำรให้สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ใหม่ต่อยอดจ ำหน่ำยรถยนต์ส ำหรับปี 2554 เท่ำกับ ร้อยละ 6.2 และมีหนี้ท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์อยู่ที่ร้อยละ 1.0 ของสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์รวม ลดลงจำกร้อยละ 1.1 ณ ส้ินปี 2553 
 1.2) สนิเชือ่ธุรกิจ ประกอบด้วย สินเชื่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และสินเชื่อธุรกิจเอสเอม็อี  โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

(1) สินเชื่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ จ ำนวน 16,851 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 โดยธนำคำรยังคงให้ควำมส ำคัญกับ
กำรช่วยเหลือและแก้ปัญหำของลูกค้ำสินเชื่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ลง โดยระดับหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรำยได้อยู่ที่ร้อยละ 11.6  ของยอดสินเชื่อ ลดลงจำกร้อยละ 17.8 ณ ส้ินปี 2553 

(2) สินเชื่อธุรกจิเอสเอ็มอี จ ำนวน 13,640 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 22.5 ซึง่ประกอบด้วย สินเชือ่ธุรกิจอพำร์ทเม้นท ์ 
ธุรกิจฟลอร์แพลน ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดยมีระดับหน้ีที่ไมก่่อใหเ้กิดรำยได้อยู่ที่ร้อยละ 3.6 ของยอด
สินเชื่อ ลดลงจำกร้อยละ 4.7 ณ ส้ินปี 2553  
 1.3) สินเชื่อสายบริหารหนี้ ประกอบด้วย กำรบริหำรเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องและบริกำรทรัพย์สินรอกำรขำย โดย
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิมีจ ำนวน 5,292 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 21.0 จำกส้ินปี 2553 และทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิมี
จ ำนวน 6,543 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 15.4 และจำกควำมคืบหน้ำในกำรบริหำรหนี้ประมูล ท ำให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจทั่วไปที่
เกิดขึ้นก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ และเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่ปรับโครงสร้ำงหนี้แล้วมีจ ำนวน 1,601 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 
17.7 จำกสิ้นปีท่ีผ่ำนมำ 

 หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
จำกนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจในปี 2554 ธนำคำรยังคงเน้นกำรควบคุมและรักษำคุณภำพสินทรัพย์ ท ำให้ระดับหนี้ที่

ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ลดลง โดยหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้เฉพำะส่วนของธนำคำร ตำมประเภทของสินเชื่อ มีรำยละเอียดดังนี ้
ประเภทของสินเช่ือ  31 ธันวำคม 2553  31 ธันวำคม 2554 

  
จ ำนวนเงิน  
(ล้ำนบำท) 

สัดสว่น  
(ร้อยละ) 

ร้อยละของ
สินเช่ือ 

จ ำนวนเงิน  
(ล้ำนบำท) 

สัดสว่น  
(ร้อยละ) 

ร้อยละของ
สินเช่ือ 

สินเช่ือรายย่อย       1,004  20.2  1.3          1,375  29.0  1.3  
สินเช่ือเช่ำซื้อรถยนต์          783  15.8  1.1       989  20.9  1.0  
สินเช่ือบุคคล       55  1.1  2.0    60  1.3  2.0  
สินเช่ือ Micro SMEs        2  0.0  0.2      67  1.4  4.0  
สินเช่ือเคหะ    164  3.3  10.0         258  5.5  17.0  

สินเช่ือธุรกิจ       3,125  62.9  12.1        2,449  51.7  8.0  
สินเช่ือธุรกิจอสังหำริมทรัพย์        2,600  52.3  17.8   1,962  41.4  11.6  
สินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี   525  10.6  4.7       486  10.3  3.6  

สินเช่ือสำยบริหำรหนี ้     840  16.9  43.2   912  19.3  57.0  

รวมเงินให้สินเช่ือ      4,968  100.0  4.6     4,735  100.0  3.5  
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2) ธุรกิจหลักทรัพย์  
ด ำเนินกำรโดย บล.เกียรตินำคิน ให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์แก่ลูกค้ำรำยย่อย  มีรำยได้ค่ำนำยหน้ำซื้อขำย

หลักทรัพย์จ ำนวน 420 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 0.2  เมื่อเทียบกับ ปี 2553  และมีส่วนแบ่งตลำด (รวม SET และ MAI) ในปี 
2554 ร้อยละ 1.41 เป็นอันดับที่ 24 จำกจ ำนวน 33 บริษัทในธุรกิจ มีมูลค่ำกำรซื้อขำยผ่ำนบริษัท (ไม่รวม Proprietary 
Trading) รวม SET และ MAI จ ำนวนทั้งส้ิน 176,289 ล้ำนบำท (เฉพำะ SET มีมูลค่ำกำรซื้อขำยผ่ำนบริษัท 170,037 ล้ำน
บำท) ขณะที่มูลค่ำกำรซื้อขำยของตลำด (ไม่รวม Proprietary Trading) มีจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 12,486,360 ล้ำนบำท มีมูลค่ำ
กำรซื้อขำยเฉล่ียต่อวันของ SET index เท่ำกับ 28,854 ล้ำนบำท  

 
 3) ธุรกิจจัดการกองทุน 
จำกกำรที่ธนำคำรเข้ำถือหุ้น บลจ.เกียรตินำคิน ในสัดส่วนร้อยละ 60 ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ปี 2554 ส่งผลให้

ธนำคำรและบริษัทย่อยเริ่มรับรู้รำยได้ค่ำธรรมเนียมธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนตั้งแต่ในไตรมำส 3 ปี 2554 เป็นต้นมำ  โดยในปี 
2554 รำยได้ค่ำธรรมเนียมธุรกิจจัดกำรกองทุนมีจ ำนวน 30 ล้ำนบำท  

มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิรวมของธุรกิจตลำดกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 มีจ ำนวน 3,014,530 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
จำกปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 4.56 โดยแบ่งเป็นมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจจัดกำรกองทุนรวม (Mutual Fund) 2,082,754 
ล้ำนบำท  กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 316,516 ล้ำนบำท และกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 615,259  
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 69.0 ร้อยละ 11.0  และร้อยละ 20.0 ของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของตลำดกองทุนทั้งหมด ณ ส้ินปี 2554  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554  บลจ.เกียรตินำคิน มีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ  0.95  อยู่อันดับที่ 12 เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
จ ำนวน 23 รำยในธุรกิจกองทุนรวม โดยมีมูลค่ำทรัพย์สินภำยใต้กำรบริหำรสุทธิ 19,887 ล้ำนบำท (ทั้งหมดเป็นสินทรัพย์สุทธิ
ของธุรกิจกองทุนรวม) และมีกองทุนทั้งหมด 32 กองทุน 

 
11.2.5 สภาพคล่อง 
เงนิสด และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 มีจ ำนวน 382 ล้ำนบำท    

เพิ่มขึ้น 100 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปีก่อน ซึ่งประกอบด้วย 

 กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 4,799 ล้ำนบำท เทียบกับปี 2553 จ ำนวน 5,189 ล้ำนบำท 
เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ได้แก่  รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 
(สินทรัพย์) เพิ่มขึ้น 8,110 ล้ำนบำท เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำและเผ่ือขำยเพิ่มขึ้น 16,403 ล้ำนบำท และ
จำกกำรขยำยตัวของเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ เพิ่มขึ้น 30,186 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงในหนี้สิน
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ได้แก่ เงินรับฝำกลดลง 6,892 ล้ำนบำท  รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) 
เพิ่มขึ้น 2,018 ล้ำนบำท และเงินกู้ยืมระยะส้ันเพิ่มขึ้น 47,260 ล้ำนบำท  

 กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 1,596 ล้ำนบำท เทียบกับใช้ไปจ ำนวน 2,733 ล้ำนบำท ในปี 
2553 เป็นผลจำกเงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยำว 2,638 ล้ำนบำท ในขณะที่เงินสดจ่ำยเพื่อ
ซื้อบริษัทย่อยลดลงจำก 4,078 ล้ำนบำท ในปี 2553 เป็น 206 ล้ำนบำท ในปี 2554  

 กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 3,249 ล้ำนบำท ลดลงจำกที่ได้มำจ ำนวน 7,990 ล้ำนบำท 
ในปี 2553 เป็นผลจำกเงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ลดลง จำก 13,469 ล้ำนบำท ในปี 2553 เหลือเพียง 8,772 ล้ำน
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บำท ในปี 2554 นอกจำกนั้น ยังมีเงินสดจ่ำยเพื่อกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ จ ำนวน 5,327 ล้ำนบำท และเงินปันผลจ่ำย 
1,522 ล้ำนบำท  

 อัตรำส่วนสินทรัพย์สภำพคล่อง   ธนำคำรด ำรงอัตรำส่วนสินทรัพย์สภำพคล่องโดยเฉล่ียแล้วไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
6.00 ของยอดเงินฝำกและเงินกู้ยืมบำงประเภท ตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด  โดย ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2554 ธนำคำรมีเงินสดในมือ เงินสดที่ศูนย์เงินสด เงินฝำกที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ที่
ปรำศจำกภำระผูกพัน รวมเป็นจ ำนวน 28,622 ล้ำนบำท   

 
11.2.6 รายจ่ายลงทุน 
ในปี 2554 รำยจ่ำยลงทุนส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจ ำนวน 135 ล้ำนบำท และกำร

ลงทุนในสินทรัพย์ถำวรอื่นๆ จ ำนวน 338 ล้ำนบำท โดยโครงกำรทั้งหมดดังกล่ำว เพื่อรองรับกำรให้บริกำรลูกค้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

 
11.2.7 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน และความสัมพันธ์ 
 โครงสร้างเงินทนุ       

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 โครงสร้ำงเงินทุนตำมงบกำรเงินรวม ประกอบด้วย หน้ีสินจ ำนวน 165,731 ล้ำนบำท และ
ส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 23,595 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็นอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 7.02 เท่ำ โดยองค์ประกอบ
ของแหล่งเงินทุนด้ำนหนี้สินที่ส ำคัญ ได้แก่ ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจ ำนวน 86,013 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

51.9 ของแหล่งเงินทุนส่วนของหนี้สินทั้งหมด  ซึ่งจ ำนวนนี้ประกอบด้วย ตั๋วแลกเงินจ ำนวน 67,652 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 221.5 เนื่องจำกในปี 2554 ธนำคำรเน้นกำรระดมเงินด้วยตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ
และกำรคุ้มครองเงินฝำกที่จะลดกำรคุ้มครองลง  ขณะที่กำรระดมเงินด้วยเงินฝำกลดลงร้อยละ 9.1 จำกสิ้นปี 2553 
มำอยู่ที่ 69,040 ล้ำนบำท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.7  ของแหล่งเงินทุนส่วนของหนี้สินทั้งหมด ส ำหรับรำยกำร
ระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินมีสัดส่วนร้อยละ 3.1 ของแหล่งเงินทุนส่วนของหนี้สินทั้งหมด 

 ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 
 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่ส ำคัญ คือ เงินให้สินเชื่อ ซึ่งมีกำรขยำยตัวถึงร้อยละ 26.5 ในปี 
2554  และมียอดสินเชื่อคงค้ำง ณ ส้ินปี 2554 เท่ำกับ 135,749 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 71.7 ของสินทรัพย์รวม  
 อัตรำส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝำกและเงินกู้ยืมของธนำคำรคิดเป็นร้อยละ 87.6 เทียบกับร้อยละ 96.8 ณ ส้ินปี 
2553 ส ำหรับสภำพคล่องที่เหลือ ธนำคำรได้น ำไปลงทุนในสินทรัพย์สภำพคล่องต่ำง ๆ เช่น รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำด
เงิน รวมทั้งเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
  

11.2.8 เงินกองทุน 
กลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินมีนโยบำยด ำรงเงินกองทุนที่เพียงพอรองรับควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ รวมถงึกำรขยำยตัวทำง

ธุรกิจในอนำคต โดยเปำ้หมำยกำรด ำรงเงินกองทุนและระดบัเงินกองทุนขั้นต่ ำที่ต้องด ำรงจะต้องไม่ต่ ำกว่ำข้อก ำหนดของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึง่ก ำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตรำสว่นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4.25 ของ
สินทรัพย์เส่ียงของกลุ่มธนำคำรเกียรตินำคินเสมอ 

เงินกองทุนทั้งส้ินเพิ่มขึ้น 3,488 ล้ำนบำท จำกมูลค่ำกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยของใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้น
สำมัญของธนำคำรรุ่นที่ 4 (KK-W4) เมื่อส้ินปี 2553 ซึ่งสำมำรถน ำมำรวมเป็นเงินกองทุนได้ในปี 2554 นี้ และก ำไรจำกกำร
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ด ำเนินงำนภำยหลังกำรจัดสรรเงินปันผลเป็นส ำคัญ จึงส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 ธนำคำรมีระดับเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 15.40 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22 จำกส้ินปี 2553 สูงกว่ำอัตรำขั้นต่ ำของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยที่ร้อยละ 8.50 โดยเงินกองทุนทั้งส้ินเท่ำกับ 22,285 ล้ำนบำท สะท้อนถึงควำมแข็งแกร่งของเงินกองทุนในกำร
รองรับควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำรขยำยตัวทำงธุรกิจในอนำคต ในขณะที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 
14.70 และ 0.69 ตำมล ำดับ หำกรวมก ำไรถึงส้ินปี 2554 เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงเท่ำกับร้อยละ 16.07 และเงินกองทุนชั้น
ที่ 1 เท่ำกับร้อยละ 15.38 

ตำรำงแสดงอตัรำส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เส่ียง ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม   
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

 
ปี 2553 
(ร้อยละ) 

ปี 2554 
(ร้อยละ) 

อัตรำขั้นต่ ำตำมกฎหมำย 
(ร้อยละ) 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1  14.55 14.70 4.25 
เงินกองทุนท้ังสิ้น  15.18 15.40 8.50 

 
11.3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

11.3.1 ค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit Fee) 

ในปี 2554 ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ใช้บริกำรสอบบัญชีและบริกำรอื่นจำก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ

บัญชี จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของธนำคำรและบริษัทย่อย โดยมีค่ำใช้จ่ำยและค่ำตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่ำตอบแทนจำก

กำรสอบบัญชี (Audit Fee) โดยธนำคำรและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

ต้นสังกัด บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้อง และส ำนักงำนสอบบัญชีดังกล่ำวในรอบบัญชีที่ผ่ำนมำ เป็นจ ำนวนเงินรวม 9 ล้ำนบำท 

   

11.3.2 ค่าบริการอืน่ (Non-audit Fee) 

ธนำคำรและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนของบริกำรอื่น ได้แก่ กำรตรวจสอบงำนพิเศษตำมประกำศของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย กำรตรวจสอบธุรกรรมโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรึกษำโครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติตำม IAS39 
(International Accounting Standard 39) และที่ปรึกษำโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรปฏิบัติกำรสินเชื่อ ให้แก่
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด ในรอบบัญชีที่ผ่ำนมำ เป็นจ ำนวนเงินรวม 8 ล้ำนบำท และจะต้องจ่ำยใน
อนำคตอันเกิดจำกกำรตกลงที่ยังให้บริกำรไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำอีกเป็นจ ำนวนเงินรวม 10 ล้ำนบำท 
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11.4. การจัดอนัดับความน่าเชื่อถือ 

จำกกำรจัดอันดับเครดิต โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2554 ธนำคำรมีเครดิตองค์กรที่
ระดับ “A-“ เช่นเดียวกันกับอันดับเครดิตตรำสำรหนี้ประเภทหุ้นกู้ระยะยำว ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิของธนำคำร ที่มีระดับ
เครดิต “A-“ โดยแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “บวก (Positive)” โดยปี 2554 ธนำคำรและหุ้นกู้ระยะยำวคงอันดับเครดิตที่ระดับ
เดียวกันกับปี 2553 แต่มีแนวโน้มอันดับเครดิตที่ดีขึ้นจำก “คงที่ (Stable)” ในปี 2553 เป็น “บวก (Positive)” ในปี 25541/  

แนวโน้มอันดับเครดิต “บวก” สะท้อนกำรคำดกำรณ์ว่ำธนำคำรสำมำรถรักษำระดับกำรเติบโตทำงธุรกิจและ
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรได้ในระยะกลำง อีกทั้งยังสะท้อนถึงควำมสำมำรถของธนำคำรในกำรควบคุมคุณภำพสินเชื่อ 
และกำรด ำรงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและกำรเงินในอนำคตได้ 2/ 

ล่ำสุด เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2555 บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ำกัด ได้ยืนยันอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่มีประกันชุด
ปัจจุบันของธนำคำรเกียรตินำคิน คงเดิมที่ระดับ  “A-“ พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดใหม่ของธนำคำรในวงเงิน
ไม่เกิน 3,000 ล้ำนบบำท ท่ีระดับ “A-“  ด้วยเช่นกัน  และยังคงแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Positive”  

 
ผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ำกัด 

ผลอันดับเครดิต 8 ต.ค. 2553 30 พ.ย. 2554 14 ก.พ. 2555 
อันดับเครดิตองค์กร A- A- A- 
อันดับเครดิตตรำสำรหนี้    
KK10NA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 966 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2553 A- - - 
KK115A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 1,289 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2554 A- - - 
KK119A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 1,450 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2554 A- - - 
KK127A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,493 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2555 A- A- A- 
หุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนภำยในปี 2555 A- - - 
KK120A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2555 - A- A- 
KK187A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 240 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2561 - A- A- 
หุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 1,610 ล้ำนบำท ไถ่ถอนภำยในปี 2561 - A- - 
KK16DA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 975 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2559 - - A- 
KK18DA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 625 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2561 - - A- 
KK18DB: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 10 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2561 - - A- 
หุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนภำยในปี 2557 - - A- 
แนวโน้มอันดับเครดิต Stable Positive1/ Positive 

หมำยเหตุ   1/ แนวโน้มอันดับเครดิตได้รับกำรปรับขึ้นจำก “Stable” เป็น “Positive” เม่ือวันที่ 31 มีนำคม 2554  
                        2/ อ้ำงอิงจำก บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ำกัด 
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1212..    ข้อข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้องมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 

12.1 การร่วมกิจการระหว่างธนาคาร และบมจ. ทุนภัทร  
ธนำคำรได้ประกำศรว่มกิจกำรและร่วมบริหำรงำนกับบริษัททุนภัทร จ ำกัด (มหำชน) (“ทุนภัทร”) โดยคณะกรรมกำร

ธนำคำรและทุนภัทร มมีติเมื่อวนัท่ี 9 ธันวำคม 2554 เห็นชอบให้เขำ้ลงนำมในบันทึกขอ้ตกลงว่ำด้วยกำรร่วมกิจกำรระหวำ่ง
ธนำคำรและทุนภัทร และเมื่อวันที่ 27 กมุภำพันธ์ 2555 เห็นชอบให้เขำ้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุ้น ทั้งนี้ เพื่อด ำเนินธุรกิจ
กำรเงิน ประกอบด้วย ธุรกิจธนำคำรพำณชิย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ ร่วมกัน ทั้งที่ด ำเนินกำรอยู่ปจัจุบันและ
ที่จะพัฒนำขึ้นใหม่ ได้แก่ ธุรกิจลูกคำ้บุคคลรำยใหญ่ ธุรกจิสินเชื่อและตรำสำรหนี้ส ำหรับธุรกิจขนำดกลำงและขนำดใหญ ่
ธุรกิจตรำสำรอนุพันธ์ ธุรกิจกำรลงทุน ธุรกิจบริหำรจัดกำรกองทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ส ำหรับบุคคลรำยย่อย 

ลักษณะกำรท ำรำยกำรเป็นกำรแลกหุ้นท้ังหมด (Share Swap) ในอัตรำส่วนกำรแลกเปล่ียนหุ้น (Swap Ratio) 1 หุ้น
สำมัญของทุนภัทรต่อ 0.9135 หุน้สำมัญของธนำคำร โดยธนำคำรจะท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของทุนภัทรจำกผู้ถือหุ้น
ทุกรำย เพื่อเพิกถอนหุ้นของทุนภัทรออกจำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Delisting 
Tender Offer) ภำยใต้เงื่อนไขว่ำเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จ ำนวนผู้ถือหุ้นของทุนภัทรที่ตอบรับค ำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องมีจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด และหำกผลตอบ
รับค ำเสนอซื้อมำกกวำ่ร้อยละ 90 ธนำคำรจะโอนหุ้นทั้งหมดใน บล.เกียรตินำคิน และ บลจ. เกียรตินำคินให้กับทุนภัทร ส่งผล
ให้โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นหลังร่วมกิจกำรเป็นดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อย่ำงไรกด็ี กำรร่วมกิจกำรจะขึน้อยู่กับกำรเข้ำตรวจสอบสถำนะของกิจกำร กำรเข้ำเจรจำและลงนำมในสัญญำซื้อ

ขำยหุ้น กำรขออนุมัตใินเรื่องตำ่งๆ จำกหนว่ยงำนก ำกับดูแลทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรธนำคำร รวมถงึที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป ทั้งนี้คำดวำ่กระบวนกำรท ำค ำเสนอซื้อหุ้นจะเสร็จสิ้นภำยในไตรมำส 3 ปี 2555 

ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรภำยหลังกำรร่วมกิจกำรน้ัน จะเป็นกำรด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงธนำคำรและทุนภัทร ทั้งที่
เป็นธุรกิจที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันและธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับธุรกิจสถำบันกำรเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์และตลำดทุน เพื่อเพิ่ม
มูลค่ำทำงกำรเงินโดยใช้ศักยภำพเชิงบวกของทั้งสองบริษัท มุ่งถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กรโดยรวม  โดยไม่จ ำกัดว่ำกำร
ด ำเนินธุรกิจดังกล่ำวจะต้องอยู่ภำยใต้บริษัทใด กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสถำบันกำรเงินจะอยู่ภำยใต้กำรด ำเนินกำรของ
คณะกรรมกำรของธนำคำร ซึ่งมีจ ำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 คน โดยมีกรรมกำรที่เป็นอิสระจ ำนวน 6 คน และกรรมกำรที่เป็น

เกียรตินาคิน

บล. เกียรตนิาคิน

บริษัทกฎหมายเอราวัน ทุนภัทร

บล. ภัทร

ผู้ถือหุ้น
เกียรตินาคิน

ผู้ถือหุ้น
ทุนภัทร

บลจ. เกียรตนิาคิน
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ตัวแทนจำก RPIC Pte Ltd. (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทุนภัทร) จ ำนวนไม่เกิน 2 คน ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจหลักทรัพย์
และตลำดทุนจะอยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนและ/หรือกำรถือหุ้นโดยทุนภัทร ซึ่งคณะกรรมกำรของทุนภัทรจะประกอบไปด้วย
กรรมกำรจ ำนวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 13 คน โดยมีกรรมกำรที่เป็นอิสระจ ำนวน 4 คน และกรรมกำรที่เป็นตัวแทนจำกผู้ถือหุ้น  
รำยใหญ่ของธนำคำรจ ำนวนไม่เกิน 3 คน 
 
12.2 ความรับผิดชอบตอ่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ปี 2554 ธนำคำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภำยใต้โครงกำรพัฒนำคน พัฒนำชำติ กับเกียรตินำคิน อย่ำงต่อเนื่อง 
และได้ขยำยผลสู่กิจกรรมให้ควำมรู้ทำงกำรเงินอีกหลำยกิจกรรม เพื่อน ำควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของพนักงำนและธุรกิจมำใช้
สร้ำงประโยชน์สู่สังคมอย่ำงแท้จริง ขณะเดียวกันพนักงำนได้แสดงพลังจิตอำสำมำกขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญผ่ำนกำรด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำสังคมร่วมกับชุมชนมำกถึง 92 โครงกำร และกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ท่ีผ่ำนมำ ซึ่งได้ยืนยัน
ถึงปณิธำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจเกียรตินำคิน ตั้งแต่เริ่มด ำเนินธุรกิจที่ว่ำ “เกียรตินำคินไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็น
ส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนำให้ชุมชน สังคมแห่งนั้นเจริญ เมื่อธุรกิจประสบควำมส ำเร็จก็ต้องเอื้อเฟื้อผู้อื่น” โดยจะเน้นกิจกรรมด้ำน
ต่ำงๆ ดังนี้ 

 
12.2.1 ด้านสง่เสริมด้านการศึกษา 

 โครงการมอบทุนการศึกษา ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา เพื่อกระจำยโอกำสทำง

กำรศึกษำให้แก่เยำวชนด้อยโอกำสทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำล-มัธยมศึกษำ โดยกำรมอบทุนกำรศึกษำ  สร้ำง

อำคำรเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ ตั้งแต่ปี 2514 เป็นต้นมำถึงปัจจุบัน เฉพำะปี 2554 มีนักเรียนได้รับ

ทุนจำกโครงกำรท้ังส้ิน 300 คน    

 โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี Kiatnakin Responsibility Scholarships ร่วมกับ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล ให้ทุนกำรศึกษำ

ต่อเนื่องระดับปริญญำตรี กับนิสิตนักศึกษำในสังกัดของทั้งสองมหำวิทยำลัย บุตรของพนักงำนธนำคำร และบุตร

ของต ำรวจนครบำล ที่มีควำมประพฤติดี และมีจิตอำสำที่จะบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยธนำคำรไม่มี

เงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับทุนน้ีต้องชดใช้ทุนภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำแต่อย่ำงใด ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษำได้รับทุนกำรศึกษำ

นี้รวมทั้งส้ิน 91 คน งบประมำณรวมทั้งโครงกำรในช่วง 6 ปี (พ.ศ. 2551-2556) 18.15 ล้ำนบำท 

สถิติจ านวนนิสตินักศึกษาทนุโครงการ Kiatnakin Responsibility Scholarships  
 
 

ปีการศึกษา จ านวนผู้รับทนุครั้งแรก 
 (คน) 

จ านวนผู้ได้รับทุนต่อเนือ่ง 

2551 32 - 
2552 33 30 
2553 34 57 
2554 - 91 
รวม  91 
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 โครงการ KK บ่มเพาะวินัยทางการเงิน ธนำคำรริเริ่มโครงกำร KK บ่มเพำะวินัยทำงกำรเงินร่วมกับ

สถำบันพัฒนำตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI) โดยเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้ และปลูกฝังควำม

จ ำเป็นของกำรมีวินัยทำงกำรเงินให้กับนิสิต นักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ก่อนเข้ำสู่วัยท ำงำน โดยใช้กลยุทธ์ให้

พนักงำนธนำคำรท่ีผ่ำนกำรอบรมจำก TSI เป็น KK Financial Responsibility Ambassadors  

 นอกจำกโครงกำร KK บ่มเพำะวินัยทำงกำรเงินแล้ว ธนำคำรได้จัดกิจกรรมหลำกหลำยเพื่อให้ควำมรู้ด้ำน
กำรเงิน กำรออม และกำรลงทุนแก่ลูกค้ำ พนักงำน เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส และประชำชนทั่วไป อำทิ 

 กำรใหค้ ำแนะน ำ/ค ำปรึกษำดำ้นกำรเงินและกำรลงทุนที่เหมำะสมกับลูกคำ้ของธนำคำร  
 จัดสัมมนำเรื่องกำรบริหำรเงินและกำรลงทุนให้กับลูกคำ้ นิสิตนักศึกษำ และบุคคลทั่วไป 
 จัดโครงกำร KK Young Leadership Camp เพื่ออบรมหลักสูตร 7 habits ให้กับบุตรหลำนของลูกค้ำ 
 จัดโครงกำร CARE เพื่อให้ควำมรู้และค ำแนะน ำด้ำนกำรบริหำรเงนิ กำรออม และกำรลงทุน ให้แก่

พนักงำน 
 เผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรเงินให้แกพ่นักงำนผ่ำนระบบ IntraNet ตำมโครงกำร KK  Knowledge 

Management   
 เผยแพร่บทควำม “บริหำรเงินสบำยๆ มั่นใจ KK” ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ประจ ำทุกวันจันทร์ 

 

 โครงการสนับสนุนการประกวดแผนธุรกิจภาษาอังกฤษ The mai Bangkok Business Challenge ๑ 

Sasin  ธนำคำรสนับสนุนกำรจัดประกวดเเผนธุรกิจภำษำอังกฤษ ซึ่งจัดโดยสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่ ง 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ร่วมกับตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อเนื่องตั้งแต่กำรจัดประกวดครั้งแรกจนถึง  ปัจจุบัน

เป็นปีท่ี 10 เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษำระดับปริญญำโทด้ำนบริหำรธุรกิจได้ระดมควำมรู้ ควำมคิด มำปรับใช้ในกำร

ประกวดแผนธุรกิจระดับสำกล และยังเป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ทักษะกำรน ำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสร้ำงผู้ประกอบกำร

รุ่นใหม่ 

 โครงการจักรยานเพื่อน้อง ธนำคำรร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน  

มอบจักรยำนให้โรงเรียนในพื้นท่ี  ห่ำงไกลจัดสรรให้นักเรียนยืมใช้เป็นพำหนะในกำรเดินทำงมำเรียนหนังสือ ท ำให้ไม่ 

ต้องหยุดเรียนเนื่องจำกอุปสรรคในกำรเดินทำง นับเนื่องถึงปัจจุบันมีนักเรียนยืมใช้จักรยำนในโครงกำรแล้วประมำณ 

3,200 คน จำกโรงเรียนใน 16 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพำะในปี 2554 ธนำคำรมอบจักรยำน 263 คันให้นักเรียน 10 

จังหวัด ท้ังที่พ้ืนท่ีตั้งของสำขำเปิดใหม่ของธนำคำร 

 
12.2.2 ด้านการพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกนัสังคม 

  โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ธนำคำรร่วมกับยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมรำชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน ด ำเนินโครงกำรพัฒนำจิตให้เกิดปัญญำและสันติสุข เพื่ออบรมธรรมะ

และปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้บริหำร พนักงำน  ลูกค้ำ และผู้สนใจทั่วไป     
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 โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ร่วมมือประสำนใจต้ำนภัยยำเสพติด ด ำเนินโครงกำรเพื่อสร้ำงควำม

เข้ำใจเรื่องโทษของยำเสพติด โดยมีเยำวชนจำกกรุงเทพมหำนครเข้ำรับกำรอบรม เฉล่ีย 3,000 คนต่อปี หรือ 

105,000 คนตั้งแต่เริ่มโครงกำรในปี 2519 

 โครงการส่งเสริมการออมดีเด่น ร่วมมูลนิธิดวงประทีป เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ควำม

เข้ำใจในด้ำนกำรลงทุนและกำรออมผ่ำนระบบสหกรณ์ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยท ำให้

ชุมชนคลองเตยเข้มแข็งและพึ่งพำตนเองได้ ธนำคำรสนับสนุนงบประมำณ และจัดมอบรำงวัลให้แก่สมำชิกสหกรณ์

ดีเด่น เป็นประจ ำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมำ ปัจจุบันจ ำนวนสมำชิกร้อยละ 30 มีวินัยทำงกำรออมที่ดีขึ้น 

 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ธนำคำรร่วมกับส ำนัก

กำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร จัดกิจกรรมสหกรณ์ ร้ำนค้ำและสหกรณ์ออมทรัพย์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมำ เพื่อส่งเสริมปลูกฝัง เจตคติ ค่ำนิยมและอุดมกำรณ์สหกรณ์ ตลอดจนกำรรู้จักกำรแก้ไข

ปัญหำด้วยเหตุผลตำมหลักประชำธิปไตยโดยในปี 2554 มีโรงเรียนท่ี ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบ 11 

แห่ง จำกโรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรท้ังส้ิน 436 แห่ง 

 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2554 ธนำคำรร่วมท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำร่วมกับชุมชน

รอบสำขำของธนำคำรโดยจัดพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนขึ้น ณ วัดศรีอุบลรัตนำรำม จังหวัดอุบลรำชธำนี 

ภำยหลังเสร็จส้ินพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนแล้ว ผู้บริหำรและพนักงำนธนำคำรจำกทุกสำขำในภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมกันให้ควำมช่วยเหลือชุมชนประสบภัยน้ ำท่วมในเขตเทศบำลนครฯ และเขตเทศบำลเมอืง

วำรินช ำรำบ และมอบจักรยำนให้โรงเรียนต่ำงๆ น ำไปจัดสรรให้นักเรียนยืมใช้เพื่อเดินทำงมำโรงเรียนหลังน้ ำลดด้วย 

12.2.3 ด้านบรรเทาทกุข์และสาธารณกุศล 
ภัยธรรมชำติที่เกิดขึ้นในรอบปีท่ีผ่ำนมำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นอัน

มำก ธนำคำรจึงได้ด ำเนินกำรช่วยเหลือ บรรเทำ และเยียวยำผู้ประสบภัย ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ดังนี้  
 KK รวมน้ ำใจชว่ยผู้ประสบภัยน้ ำท่วม  
 KK รวมน้ ำใจชว่ยผู้ประสบภัยสึนำมิและแผ่นดินไหวในประเทศญีปุ่่น 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้ำ ชุมชนรอบ สำขำ สังคมและผู้ประสบภัยทั่วไป 

และพนักงำน ด้วยหลำกหลำยกิจกรรม อำทิ  
 
1) การช่วยเหลือลูกค้า 

 ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์   

 พักช ำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยออกไปสูงสุด 6 เดือน ตำมหลักเกณฑ์กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ โดย
ยืดกำรผ่อนช ำระค่ำงวดออกไปด้วยค่ำงวดเท่ำเดิม และระยะเวลำกำรผ่อนช ำระเท่ำกับระยะเวลำ
ช ำระท่ี เหลืออยู่ โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรพักช ำระหนี้ผู้ประสบภัยน้ ำท่วมของธนำคำร เพื่อเป็น
กำรบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับลูกค้ำของธนำคำร 
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 ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและลุกค้าผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

 จัดมำตรกำรพิเศษโดยพจิำรณำตำมควำมเหมำะสมแต่ละรำย 
 มอบเรือพำยให้โครงกำรอสังหำรมิทรัพย์ของลุกค้ำ 
 เตรียมวงเงินกู้พิเศษส ำหรับลุกคำ้เพื่อฟ้ืนฟูกจิกำรหรือเป็นเงินหมนุเวียนในธุรกิจ 

 ลูกค้าเงินฝาก  

 อ ำนวยควำมสะดวกลูกค้ำที่เงินฝำกครบก ำหนด โดยให้ท ำรำยกำรต่ำงสำขำ และบริกำรยืนยันกำรท ำ
รำยกำรผ่ำนทำงโทรศัพท์ 

 ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรเบิกถอนเงินสดผ่ำนเครื่อง ATM ข้ำมเขตทั่วประเทศ 
 มอบชุดอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด  

 
2) การช่วยเหลือชุมชนโดยรอบสาขา 

 ร่วมกับหน่วยงำนบรรเทำสำธำรณภัยมอบถุงยังชีพ สุขำลอยน้ ำ ในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 
 มอบหมำยให้ผู้จดักำรสำขำส ำรวจควำมเสียหำยบรเิวณชุมชนโดยรอบที่ตั้งสำขำ เพื่อหำแนวทำงใน

กำรชว่ยเหลือชุมชนหลังจำกน้ ำลด 
 ฟื้นฟูสถำนที่สำธำรณประโยชน์ อำทิ วัดบำงพูดนอก จังหวัดนนทบุรี อำคำรอเนกประสงค์ ชุมชน       

โพธำรำม จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และโรงเรียนจำรุศรบ ำรุง จังหวัดปทุมธำนี เป็นต้น 
 

3) การช่วยเหลือสังคมและประชาชนทั่วไป 

 กำรเปิดบัญชีออมทรัพยเ์ฉพำะกจิของธนำคำรเพื่อระดมเงินบรจิำค 
 กำรใหค้วำมชว่ยเหลือผ่ำนองคก์รสำธำรณกุศลตำ่งๆ อำทิ สภำกำชำดไทย สมำคมบริษัทจดทะเบยีน

ไทย ศูนย์ปฏิบัติกำรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สถำบันอำศรมศิลป์ และมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เป็นต้น 

 กำรจดักิจกรรม “กดตู้นี้ปันรอยยิม้” ซึ่งธนำคำรบริจำคเงินชว่ยเหลือผู้ประสบภัยตำมจ ำนวนครัง้ของ
ธุรกรรมทำงกำรเงินท่ีตู ้ATM ของธนำคำรภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ 

 กำรจดักิจกรรม “KK E-Banking ช่วยผู้ประสบภัย” ซึง่ธนำคำรบรจิำคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำม
จ ำนวนครั้งของธุรกรรมทำงกำรเงินท่ีเกิดขึ้นทำง KK E-Banking Service ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

 กิจกรรมพนักงำนจิตอำสำตำ่งๆ ได้แก่ กำรบริจำคโลหิต อำสำสมัครบรรจุถงุยังชีพ และกำรป้ัน EM 
Balls 

 กำรชว่ยเหลือชุมชนโดยสำยธุรกจิและสำขำต่ำงๆ ของธนำคำร 
 กำรชว่ยเหลือพนักงำนธนำคำร 
 กำรจดัท ำคูม่ือ KK ใส่ใจ ฟื้นภัยหลังน้ ำลด  
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กิจกรรมบริจาคโลหิต  
ธนำคำรร่วมกับศูนย์บริกำรโลหิตเคล่ือนที่ สภำกำชำดไทย จัดกิจกรรมบริจำคโลหิตที่อำคำรเค ทำวเวอร์ 

เพื่อบรรเทำภำวะกำรขำดแคลนโลหิตส ำหรับผู้ป่วยในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อำทิ อุทกภัยครั้งใหญ่ในภำคใต้ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภำคกลำง 

  
กิจกรรมสำธำรณกุศล 
 สนับสนุนมูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย จัดอบรมวิปัสสนำกรรมฐำนโครงกำร "พัฒนำจิตให้เกิดปัญญำ

และสันติสุข" 
 สนับสนุนมูลนิธิพระพุทธโลกนำถสุโขทัย วัดยำนนำวำสร้ำงโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 มอบทุนกำรศกึษำบุตร-ธิดำ สมำชิกสมำคมผู้ส่ือข่ำวเศรษฐกิจ  
 สนับสนุนโครงกำรกิจกรรมเพื่อสังคมโดยนิสิตนักศกึษำในโครงกำรทุนกำรศึกษำต่อเนื่องระดับ

ปริญญำตรี Kiatnakin Responsibility Scholarships อำทิ โครงกำร"เพำะบัณฑติรุ่นใหม่ ใชเ้งินอยำ่ง
สร้ำงสรรค์"  โครงกำร "น้องจ๋ำ...มำมะ มำออม" โครงกำรของชมรม Chula SIFE โครงกำรคำ่ยอำสำ
พัฒนำชนบท  และโครงกำรคำ่ยอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน  

 สนับสนุนสภำสตรีแห่งชำตใินพระบรมรำชินูปถมัภ์จัดกิจกรรมสัมมนำเคล็ดลับกำรประกอบธุรกิจยคุ
ใหม่เนื่องในวันสตรีไทย 

 สนับสนุนกำรบูรณะอำคำรหอประชุมสภำสตรีแห่งชำติในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 
 สนับสนุนโครงกำรเยำวสตรีไทยดีเด่นประจ ำปี 2554 โดยสภำองค์กำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในพระ

บรมรำชูปถัมภ์  เป็นต้น 
 

12.2.4 กิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งด าเนินการโดยสาขาของธนาคารทั่วประเทศ 
ในปี 2554 สำขำทั้ง 72 แห่งทั่วประเทศของธนำคำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับชุมชนรอบสำขำ

ทั้งส้ิน 92 โครงกำร อำทิ กำรพัฒนำและปรับปรุงห้องสมุดชุมชน จัดอบรมเรื่องกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงิน และ
สนับสนุนในกำรสร้ำง บูรณะ อำคำรชุมชน และลำนกีฬำชุมชน เป็นต้น 

 
12.2.5 กิจกรรมพนกังานจิตอาสา 

 โครงการ Save Energy @ Kiatnakin Bank  

ธนำคำรด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึกเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพให้แก่
พนักงำน ตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องจนถึงส้ินปี 2554 รวมเป็นเวลำ 6 ปี โดยมีพนักงำนจิตอำสำจ ำนวน 103 คนจำกทุก
ส่วนงำนและทุกสำขำทั่วประเทศ ท ำหน้ำที่ทูตพลังงำน KK ในกำรรณรงค์และกระตุ้นพฤติกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำน
และทรัพยำกร  

ผลกำรรณรงค์สร้ำงจิตอำสำเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำนและทรัพยำกรในปี 2554 ส ำรวจโดยทูตพลังงำน จำก
กลุ่มตัวอย่ำงพนักงำน 3,000 คน พบว่ำ ร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่ำงมีพัฒนำกำรด้ำนจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
พลังงำนสูงขึ้นระหว่ำงร้อยละ 80 - 100 ในเดือนธันวำคม เทียบกับเดือนมกรำคม 2554 
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ปี 2554 ธนำคำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภำยใต้โครงกำรพัฒนำคน พัฒนำชำติกับเกียรตินำคินอย่ำง
ต่อเนื่อง และได้ขยำยผลสู่กิจกรรมให้ควำมรู้ทำงกำรเงินอีกหลำยกิจกรรม เพื่อน ำควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของ
พนักงำนและธุรกิจของเรำมำใช้ในกำรสร้ำงประโยชน์สู่สังคมอย่ำงแท้จริง ขณะเดียวกันพนักงำนของเรำได้แสดงพลัง
จิตอำสำมำกขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญผ่ำนกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำสังคมร่วมกับชุมชนมำกถึง 92 โครงกำรและ
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ท่ีผ่ำนมำ ได้ยืนยันถึงปณิธำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของเกียรตินำคิน
ตั้งแต่เริ่มธุรกิจที่ว่ำ “เกียรตินำคินไปอยู่ที่ ไหนต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ ไปช่วยพัฒนำให้ชุมชน แห่งนั้นเจริญขึ้น เมื่อธุรกิจ
ประสบควำมส ำเร็จก็ต้องเอื้อเฟื้อผู้อื่น” 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูลการรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

 
บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้วด้วยควำมระมัดระวัง บริษทัขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำว

ถูกต้องครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผดิ หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรต้องแจง้ในสำระส ำคญั   นอกจำกนี้ บริษัทขอรับรองวำ่ 
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดงขอ้มูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนใน

สำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  
(2)   บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจวำ่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคัญทั้งของบริษัท

และบริษัทย่อยอยำ่งถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคมุดูแลใหม้กีำรปฏิบัติตำมระบบดงักล่ำว 
(3)   บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว และบริษัทได้แจง้ข้อมูล

กำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วันท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2555 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลุม
ถึงข้อบกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคัญของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำทีม่ิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำ
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในกำรน้ี เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรท้ังหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักับที่บริษัทได้รับรองควำมถูกตอ้งแล้ว บริษัทได้มอบหมำย
ให ้ นำยชวลิต จินดำวณิค หรือ นำงสำวปัทมิกำ พงศ์สูรยม์ำส เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรน้ีไว้ทุกหน้ำดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มี
ลำยมือชื่อของ นำยชวลิต จินดำวณิค หรือ นำงสำวปัทมิกำ พงศ์สูรย์มำส ก ำกับไว้ บริษัทจะถอืว่ำไมใ่ช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้รับรองควำม
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดงักล่ำวข้ำงต้น 

 

        ชื่อ              ต ำแหน่ง                            ลำยมือชื่อ 

1. นำยธวชัไชย สุทธิกิจพิศำล     ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร                                                      
   และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

2. นำยประชำ   ช ำนำญกิจโกศล  กรรมกำร                                                              

ผู้รับมอบอ ำนำจ      

ชื่อ                 ต ำแหน่ง               ลำยมือชื่อ 

นำยชวลิต  จินดำวณิค   กรรมกำร                                  

หรือ 

นำงสำวปัทมิกำ             พงศ์สูรย์มำส               ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย                                                           
               นักลงทุนสัมพันธ ์
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รายรายละเอียดเกี่ยวกับละเอียดเกี่ยวกับกรรมการกรรมการ  ผู้บริหาร ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ของและผู้มีอ านาจควบคุม ของธนาคารธนาคาร  ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25542554    

  

ชื่อ-สกุล /ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรมเกีย่วกับบทบำทหน้ำท่ี
และทักษะกำรเป็นกรรมกำร 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น * 

(จ ำนวนหุ้น)  

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และกำรเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่น 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1.  นำยสุพล วัธนเวคิน  
     ประธำนกรรมกำร 
     ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
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-  ปริญญำโท (บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (นักบริหำร))  
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
- ปริญญำตรี (นิติศำสตรบัณฑิต) 
 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
หลักสูตร 
- Financial Institutions Governance Program 
(FGP 2/2011) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) 
- The 5 th SEACEN / ABAC / ABA / PECC Public 
Private Dialogue for the Asia Pacific Region  
(2009) The South East Asia Central Bank  
Research and Training Center  ประเทศมำเลเซีย 
- Leadership, Strategic Growth and Change 
(2006)  สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- Organizing and Managing Strategic Alliances 
for Success and Profit  (2006)  สถำบันบัณฑิต
บริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณม์หำวทิยำลัย 
- Director Certification Program   (DCP 76/2006) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย  (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 56/2006) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย  (IOD) 

12,426,850  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นพี่ชำยของ 
นำงสำวฐิตินันท์ 

วัธนเวคิน และพี่ชำย
สำมีของนำงสุวรรณ ี 

วัธนเวคิน 
 

2554 - ปัจจุบัน 
 
 
2547 - ปัจจุบัน 
 
2533 - ปัจจุบัน 
2542 – 2554 
2550 - 2553 
 
 
 
2548 - 2550 
 
 
 
 
 
 

ประธำนกรรมกำรธนำคำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
กรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร  
กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
ประธำนกรรมกำรธนำคำร 
 
 
 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
บริษัท ดิ เอรำวัณ กรุป๊ จ ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัท บีทีเอ็มยู ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บริษัทหลักทรัพย์เกยีรตินำคิน จ ำกัด 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 

ธนำคำร 
 
 
ท่องเท่ียวและ
สันทนำกำร 
ลีสซิ่ง 
หลักทรัพย ์
ธนำคำร 
 
 
 
ธนำคำร 

 



                                                                                                                                                                                      
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  

   
A1-2     

 

 
 

ชื่อ-สกุล /ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่และทักษะกำรเป็นกรรมกำร 

สัดสว่นกำร
ถือหุ้น*  

(จ ำนวนหุ้น)  

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และกำรเปน็กรรมกำรในบริษัทอ่ืน  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1.  นำยสุพล วัธนเวคิน  
     (ต่อ) 
 
 

 
 

- Orchestrating Winning Performance (2005) IMD 
International, Switzerland 
- Board & CEO Assessment  (2003) สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย  (IOD) 
- The Role of the Chairman Program  (RCP 
1/2000) ) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 

 
 
 
 
 

 

 
 

    

2.  นำยพิชยั  ดัชณำภิรมย ์
     กรรมกำรอิสระ 
    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 

65 
 

 - ปริญญำตรี (บญัชบีัณฑิต) 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบยีนเลขท่ี 2421   
หลักสูตร 
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 
1/2009) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 
4/2008) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 
- Monitoring the System of Internal Control and 
Risk Management (MIR 1/2007) สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- Audit Committee Program (ACP 9/2005)สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP 32/2003) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
 
 

50,000  
 
 
 
 
 
 

 

- 
 

2550 - ปัจจุบัน 
 
 
2548 – 2550 
 
2544 – 2548 
 
2544 - ปัจจุบัน 
2541- ปัจจุบัน 
2541- ปัจจุบัน 
 
2533 - ปัจจุบัน 
2532 - ปัจจุบัน 
 
2529 - ปัจจุบัน 
 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัทเงินทุน เกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัท ธรรมนิติเพรส จ ำกัด 
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ ำกดั 
บริษัท ส ำนักพัฒนำกำรบริหำรธรรมนิติ 
จ ำกัด 
บริษัท แกรนด์ซัคเซส จ ำกัด 
บริษัท ธรรมนิติ จ ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ำกัด 

ธนำคำร 
 
 
ธนำคำร 
 
เงินทุน 
 
สิ่งพิมพ ์
อบรมและสัมมนำ 
อบรมและสัมมนำ 
 
อสังหำริมทรัพย ์
ลงทุนและบริษัท 
โฮลด้ิง 
ตรวจสอบบัญช ี



                                                                                                                                                                                      
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  

   
A1-3     

 

 
 
 

ชื่อ-สกุล /ต ำแหน่ง  
อำยุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่และทักษะกำรเป็นกรรมกำร 

สัดสว่นกำร
ถือหุ้น*  

(จ ำนวนหุ้น)  

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และกำรเปน็กรรมกำรในบริษัทอ่ืน  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. รศ.มำนพ  พงศทัต 
   กรรมกำรอิสระ 
   ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
   กรรมกำรตรวจสอบ 
 

70 
 

- ปริญญำโท (Master of Regional Planning) 
Institute of Social Studies, The Netherlands 
- ปริญญำโท (Master of Architecture) Kansas 
State University, U.S.A. 
-  ปริญญำตรี (สถำปัตยกรรมศำสตรบณัฑิต)  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
หลักสูตร 
- Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG 1/2011) สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP 150/2011) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
- Role of The Compensation Committee (RCC 
8/2009) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 
- Role of the Chairman Program (RCP 17/2007) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
- Audit Committee Program (ACP 10/2005) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 8/2004) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 

2549 - ปัจจุบัน 
 
2548 - ปัจจุบัน 
 
2547 -  2548 
2549 - ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 
 
2546 - ปัจจุบัน 
 
2545 - ปัจจุบัน 
 
2535 - ปัจจุบัน 
 

ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน  
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
อำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กรรมกำร 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัทเงินทุน เกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัท กรุงเทพ ธนำคม จ ำกัด 
บริษัท ดิ เอรำวัณ กรุป๊ จ ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัท รสำ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ำกัด (มหำชน) 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ-์
มหำวิทยำลัย 
โรงเรยีนอนุบำลทับแก้ว-โฮริและเนอสเซอรี่ 

ธนำคำร 
 
ธนำคำร 
 
เงินทุน 
วิสำหกิจ 
ท่องเท่ียวและ
สันทนำกำร 
อสังหำริมทรัพย ์
 
สถำนศึกษำ 
 
สถำนศึกษำ 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                      
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  

   
A1-4     

 

 
 

ชื่อ-สกุล /ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่และทักษะกำรเป็นกรรมกำร 

สัดสว่นกำร
ถือหุ้น*  

(จ ำนวนหุ้น)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และกำรเปน็กรรมกำรในบริษัทอ่ืน  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นำยเชษฐ ์ ภัทรำกรกุล 
    กรรมกำรอิสระ 
    ประธำนกรรมกำรก ำกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และก ำกับ
กิจกำร 
    กรรมกำรตรวจสอบ 
    กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
 

63 
 

-  ปริญญำโท (Master in Marketing)  Certificate 
Program มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
- ปริญญำตรี (รัฐศำสตรบัณฑิต - บริหำรรฐักิจ) 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
หลักสูตร 
- Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG 1/2011) สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย  (IOD) 
- The Board's Role on Fraud Prevention and  
Detection (2010) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย  (IOD) 
- Monitoring the System of Internal Control and 
Risk Management (MIR 5/2009) สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  (IOD) 
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting 
(MFR 7/2009) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) 
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 
1/2009) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
(IOD) 
- Board and Director Performance Evaluation   
(R-WS workshop 2/2008) สมำคมส่งเสรมิสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย  (IOD) 

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 
1/2007) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย  (IOD) 

10,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2554 - ปัจจุบัน 
 
 
2550 – ปัจจุบัน 
2549 - ปัจจุบัน 
 
2548 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

ประธำนกรรมกำรก ำกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และก ำกับ
กิจกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน  
กรรมกำรอิสระ 
 
 
 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 

ธนำคำร 
 
 
ธนำคำร 
ธนำคำร 
 
ธนำคำร 
 



                                                                                                                                                                                      
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  

   
A1-5     

 

 
 

ชื่อ-สกุล /ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่และทักษะกำรเป็นกรรมกำร 

สัดสว่นกำร
ถือหุ้น*  

(จ ำนวนหุ้น)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และกำรเปน็กรรมกำรในบริษัทอ่ืน  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นำยเชษฐ ์ ภัทรำกรกุล 
    (ต่อ) 

 หลักสูตร 
- Audit Committee Program (ACP 17/2007) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
- Role of the Compensation Committee (RCC 
1/2006) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
(IOD) 
- DCP Refresher Course (3/2006) สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  (IOD) 
- Director Certification Program (DCP 9/2001)  
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 

      

5.  นำยประวิทย์  วรุตบำงกรู  
     กรรมกำรอิสระ 
     กรรมกำรตรวจสอบ 
     กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติ
ตำมกฎเกณฑแ์ละก ำกบักิจกำร   
 
 

64 - ปริญญำโท (Master of Business Administration - 
Operations Research & General), University of 
Santa Clara, California, USA 
- ปริญญำตรี (Bachelor of Science - Operations 
Research & Finance) Brigham Young University, 
Provo, Utah, U.S.A. 
หลักสูตร 
- Effective Business Performance Leadership 
(5/2008) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 
- Monitoring Strategy Implementation and 
Execution (2008) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
- Improving The Quality of Financial Reporting 
(QFR 5/2007) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) 

280,000  
 

- 2554 - ปัจจุบัน 
 
 
2553 – ปัจจุบัน 
2552 – 2554 
2550 – 2554 
2549 - 2553 

กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์และก ำกับกิจกำร   
กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัทหลักทรัพย์เกยีรตินำคิน จ ำกัด  
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 

ธนำคำร 
 
 
ธนำคำร 
หลักทรัพย ์
ธนำคำร 
ธนำคำร 

 



                                                                                                                                                                                      
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  
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ชื่อ-สกุล /ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่และทักษะกำรเป็นกรรมกำร 

สัดสว่นกำร
ถือหุ้น*  

(จ ำนวนหุ้น)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และกำรเปน็กรรมกำรในบริษัทอ่ืน  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. นำยประวิทย ์วรุตบำงกูร 
    (ต่อ) 

 หลักสูตร 
- Audit Committee Program (ACP 16/2007) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
- DCP Refresher Course (3/2006) สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP 5/2001) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 

      

6. นำยธำนินทร์  จิระสุนทร 
   (กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำม)(5) 
   กรรมกำร 
   กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์และก ำกับกิจกำร   

59 -  ปริญญำตรี (นิติศำสตรบัณฑิต) มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง 
หลักสูตร 
- Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG 1/2011)สมำคมส่งเสรมิสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย  (IOD) 
- DCP Refresher Course (5/2007) สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  (IOD) 
- Director Certification Program (DCP 10/2001) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 

- - 2554 – ปัจจุบัน 
 
2554 - ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน 
2552 – 2554 
2549 - 2552 

กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์และก ำกับดแูลกิจกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรอิสระ 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัท ส ำนักกฎหมำยเอรำวัณ จ ำกัด 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัท ส ำนักกฎหมำยเอรำวัณ จ ำกัด 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 

ธนำคำร 
 
กฎหมำย 
ธนำคำร 
กฎหมำย 
ธนำคำร 

7.  นำยสุรพล   กุลศิร ิ
    (กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำม)  
    กรรมกำร      
    กรรมกำรสินเชื่อรำยใหญ่และ
ทรัพย์รอขำย 
    กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
 

59 - ปริญญำตรี (บริหำรธุรกิจบัณฑิต – กำรตลำด) 
มหำวิทยำลัยกรงุเทพ 
หลักสูตร 
- Role of the Chairman Program (RCP23/2010) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
- Successful Formulation and Execution of 
Strategy (SFE 7/2010) สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- - 2554 – ปัจจุบัน 
 
2547 - ปัจจุบัน 
 
 
2546 – 2554  
 
2548 - 2552 
 

กรรมกำรสินเชื่อรำยใหญ่และ
ทรัพย์รอขำย 
กรรมกำร  
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน  
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนชมรมเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
บริษัทหลักทรัพย์เกยีรตินำคิน จ ำกัด 
 
สมำคมบริษัทหลักทรัพย ์
 

ธนำคำร 
 
ธนำคำร 
 
 
หลักทรัพย ์
 
สมำคม 
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A1-7     

 

 
 

ชื่อ-สกุล /ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่และทักษะกำรเป็นกรรมกำร 

สัดสว่นกำร
ถือหุ้น*  

(จ ำนวนหุ้น)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และกำรเปน็กรรมกำรในบริษัทอ่ืน  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7.  นำยสุรพล   กุลศิร ิ
    (ต่อ) 
 

 หลักสูตร 
- Role of the Compensation Committee (RCC 
3/2007) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 
- Director Certification Program (DCP 13/2001) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 

  2548 - 2550 
2548 - 2550 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม จ ำกัด 

หลักทรัพย ์
หลักทรัพย ์

8. นำยธวัชไชย สุทธิกิจพิศำล 
(กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำม)(3)(4) 
    กรรมกำร 
    ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
   ประธำนกรรมกำรสินเชื่อรำย
ใหญ่และทรพัย์รอขำย 
   กรรมกำรบริหำร 
   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     
 

51 - ปริญญำโท (Master of Business Administration) 
University of Texas at Austin, U.S.A. 
- ปริญญำโท (Master of Science - Electrical 
Engineering) University of Texas at Austin, U.S.A. 
-  ปริญญำตรี (Bachelor of Science - Electrical 
Engineering) University of Texas at Austin, U.S.A. 
หลักสูตร 
- Financial Institutions Governance Program 
(FGP 3/2011) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) 
- The Job of The Chief Executive, (2007) 
Singapore Institute of Management (SIM) 
- Senior Executive Program (2005) สถำบันบัณฑิต
บริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณม์หำวทิยำลัย 
- Directors Certification Program (DCP 31/2003) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 

100,000 - 2554 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2554 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
 
2549 – 2554 
2548 – 2553  

กรรมกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
ประธำนกรรมกำรสินเชื่อรำย
ใหญ่และทรพัย์รอขำย  
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร  
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ 
กรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
บริษัทหลักทรัพย์เกยีรตินำคิน จ ำกัด 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน  
เกียรตินำคิน จ ำกัด 
บริษัทหลักทรัพย์เกยีรตินำคิน จ ำกัด 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 

ธนำคำร 
 
 
 
 
 
 
หลักทรัพย ์
จัดกำรกองทุน 
 
หลักทรัพย ์
ธนำคำร 
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ชื่อ-สกุล /ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่และทักษะกำรเป็นกรรมกำร 

สัดสว่นกำร
ถือหุ้น*  

(จ ำนวนหุ้น)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และกำรเปน็กรรมกำรในบริษัทอ่ืน  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. นำยประชำ ช ำนำญกิจโกศล 
   (กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำม) 
      กรรมกำร 
   กรรมกำรบริหำร  
   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   กรรมกำรสินเชื่อรำยใหญ่และ
ทรัพย์รอขำย  
   
 

49 - ปริญญำโท (Master of Business Administration - 
Finance) University of Texas, Arlington, U.S.A. 
- ปริญญำตรี (วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
หลักสูตร 
- TLCA Executive Development Program (EDP 
8/2011) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 
- Senior Executive Program (SEP-22) (2008) 
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
- EVA : Managing for Value Creation (2006) 
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
- Director Certification Program (DCP 75/2006) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
- กำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบครบวงจร (2005) สมำคม
สถำบันกำรศึกษำกำรธนำคำรและกำรเงินไทย 

- - 2554 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2549 - 2554 
 
 
 
 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสินเชื่อรำยใหญ่และ
ทรัพย์รอขำย 
กรรมกำร 
ประธำนสำยบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

ธนำคำร 
 
 
 
 
ธนำคำร 
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ชื่อ-สกุล /ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่และทักษะกำรเป็นกรรมกำร 

สัดสว่นกำร
ถือหุ้น*  

(จ ำนวนหุ้น)  

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และกำรเปน็กรรมกำรในบริษัทอ่ืน  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. นำงสำวฐิตินันท์ วัธนเวคิน(1) 
     กรรมกำร 
     ประธำนสำยธนบดีธนกิจ 
     กรรมกำรบริหำร  
     กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  
      
       
 

54 -  ปริญญำโท (บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิตกำร – กำร
จัดกำร) สถำบันบณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- ปริญญำตรี (Bachelor of Public Affairs) 
University of Southern California, U.S.A 
หลักสูตร 
-  กำรวำงแผนกำรเงิน ส ำหรับผู้บริหำร (2012) 
สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย 
- Corporate Governance and Social Responsibility 
(CSR 1/2007) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) 
- ผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) 
รุ่นท่ี 2 (2006)  สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 
- Board Performance Evaluation (2006) สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
- DCP Refresher Course (1/2005) สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- Directors Certification Program (DCP 1/2000)  
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 

34,782,761 
 

เป็นน้องสำวของ 
นำยสุพล วัธนเวคิน 
และน้องสำวของ
สำมีของนำงสุวรรณ ี
วัธนเวคิน 

2554 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2542 – ปัจจุบัน 
2549 - ปัจจุบัน 
2548 – 2553 
 
 
 
 

กรรมกำร 
ประธำนสำยธนบดีธนกิจ 
กรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนสำยธุรกิจเงินฝำกและ
กำรตลำด 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
บริษัทหลักทรัพย์เกยีรตินำคิน จ ำกัด 
บริษัท โรงแรมชำยทะเล จ ำกัด 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

ธนำคำร 
 
 
 
ธนำคำร 
โรงแรม 
ธนำคำร 

11. นำยศรำวุธ  จำรุจินดำ (2) 
        ประธำนสำยบริหำรหน้ี 

     กรรมกำรบริหำร 
        กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
        กรรมกำรสินเชื่อรำยใหญ่
และทรัพยร์อขำย 

          

53 -  ปริญญำโท (Master of Business Administration - 
Finance) University of Mississippi, U.S.A. 
- ปริญญำตรี (บัญชบีณัฑิต) (เกยีรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
หลักสูตร 
- Directors Certification Program (DCP 31/2003) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 

- - 2554 - ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
ประธำนสำยบริหำรหน้ี 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสินเชื่อรำยใหญ่และ
ทรัพย์รอขำย  
 

บริษัท ส ำนักกฎหมำยเอรำวัณ จ ำกัด 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 

กฎหมำย 
ธนำคำร 
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ชื่อ-สกุล /ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่และทักษะกำรเป็นกรรมกำร 

สัดสว่นกำร
ถือหุ้น*  

(จ ำนวนหุ้น)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และกำรเปน็กรรมกำรในบริษัทอ่ืน  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

12. นำยปฐม อมรเดชำวัฒน์  (1) 
      ประธำนสำยปฏิบัติกำร 
      กรรมกำรบริหำร 
      กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
       

54 - ปริญญำโท (บัญชมีหำบัณฑิต) 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
- ปริญญำตรี (นิติศำสตรบัณฑิต) 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
- ปริญญำตรี (บัญชบีณัฑิต)  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
หลักสูตร 
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting 
(MFR 13/2011) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
- Monitoring the system of Internal Control and 
Risk Management (MIR 11/2011) สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- Monitoring the internal Audit Function (MIA 
10/2011) สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 

- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 

5/2011) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 
- Audit Committee Program (ACP 34/2011) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP 121/2009) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 

- 
 
 
 
 

 

- 
 

2553 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน 
 
 
2543 - 2550 
 

กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
ประธำนสำยปฏิบัติกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ด้ำนปฏิบัติกำรและสนับสนุน
ธุรกิจรำยย่อย 
 

บริษัทหลักทรัพย์เกยีรตินำคิน จ ำกัด 
บริษัทหลักทรัพย์เกยีรตินำคิน จ ำกัด 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
ธนำคำรไทยธนำคำร จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

หลักทรัพย ์
หลักทรัพย ์
ธนำคำร 
 
 
ธนำคำร 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  

   
A1-11     

 

 

ชื่อ-สกุล /ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่และทักษะกำรเป็นกรรมกำร 

สัดสว่นกำร
ถือหุ้น*  

(จ ำนวนหุ้น)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และกำรเปน็กรรมกำรในบริษัทอ่ืน  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

13. นำยชวลิต จินดำวณิค (1)(2)(3) 
     ประธำนสำยกำรเงินและ
งบประมำณ 
     ประธำนสำยกลยุทธ์และ
พัฒนำองค์กร 
     กรรมกำรบริหำร 
     กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

 
  
 

48 -  ปริญญำโท (Master of Business Administration) 
Eastern Michigan University, U.S.A. 
-  ปริญญำตรี (วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต - เครื่องกล) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
หลักสูตร 
- Monitoring the internal Audit  Function (MIA 
11/2011) สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 
6/2011) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 
- Audit Committee Program (ACP 37/2011) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
- TLCA Executive Development Program รุ่นท่ี 2 
(EDP 2/2008) สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
- Director Certification Program (DCP 76/2006) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 21/2004) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 

- - 
 

2554 – ปัจจุบัน 
 
2554 – ปัจจุบัน 
 
2553 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 

ประธำนสำยกลยุทธ์และพัฒนำ
องค์กร 
กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนสำยกำรเงินและ
งบประมำณ 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม 
เกียรตินำคิน จ ำกัด 
บริษัทหลักทรัพย์เกยีรตินำคิน จ ำกัด 
บริษัทหลักทรัพย์เกยีรตินำคิน จ ำกัด 
บริษัท ส ำนักกฎหมำยเอรำวัณ จ ำกัด 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

ธนำคำร 
 
จัดกำรกองทุน 
 
หลักทรัพย ์
หลักทรัพย ์
กฎหมำย 
ธนำคำร 

14. นำงสำวนุจรี ศิษฏศรีวงศ์ 
     ประธำนสำยบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
    กรรมกำรบริหำร 
 

 
 

48 
 

- ปริญญำตรี  (รัฐศำสตรบัณทิต) (เกียรตินิยม) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
หลักสูตร 
- Director Certification Program (DCP 151/2011)  
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
-  Role of the Compensation Committee (RCC 
2/2007) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
(IOD) 

- 
 

- 
 

2555 – ปัจจุบัน 
 
2554 – ปัจจุบัน 
2548 -  2554 
 
 
 
 

ประธำนสำยบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 
กรรมกำรบริหำร 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
สำยบริหำรทรพัยำกรบุคคล 
 
 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

ธนำคำร 
 
ธนำคำร 
ธนำคำร  
 



                                                                                                                                                                                      
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  

   
A1-12     

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล /ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่และทักษะกำรเป็นกรรมกำร 

สัดสว่นกำร
ถือหุ้น*  

(จ ำนวนหุ้น)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และกำรเปน็กรรมกำรในบริษัทอ่ืน  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

15. นำยสิริ  เสนำจักร ์
     ประธำนสำยธนำคำรรำย
ย่อย 
     กรรมกำรบริหำร 
       
 

 

46 
 

-  ปริญญำโท  (Master of Economics) 
University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A. 
-  ปริญญำตรี (เศรษฐศำสตรบัณฑิต)  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- - 
 

2555 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2550 - 2554 
 
2548 - 2550 

ประธำนสำยธนำคำรรำยย่อย 
กรรมกำรบริหำร 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
สำยสินเชื่อรำยย่อย 
ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส  
สำยสินเชื่อรำยย่อย 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน)  

ธนำคำร 
ธนำคำร 
ธนำคำร  
 
ธนำคำร 
 

16. นำงภิรดี  จงศิริวรรณชัย 
      กรรมกำรบริหำร 
      ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ฝ่ำยบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ
ธนบดีธนกิจ สำยธนบดีธนกิจ 
 

57 -  ปริญญำตรี (บริหำรธรุกิจบัณฑิต (กำรเงิน))  
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
หลักสูตรกำรอบรม 
- Director Certification Program (DCP 146/2011) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 

10,000 - 
 

2554 – ปัจจุบัน 
2551 - ปัจจุบัน 
 
2548 - 2551 
 

กรรมกำรบริหำร 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ 
สำยธนบดีธนกิจ   
ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส  
สำยธุรกิจเงินฝำกและกำรตลำด   

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 

ธนำคำร 
ธนำคำร 
 
ธนำคำร 

 17. นำยสมเกยีรติ  พงศ์จรรยำกุล 
    กรรมกำรบริหำร 
    ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ส ำนักกรรมกำร  

 

56 
 

-  ปริญญำโท  (วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต -
คอมพิวเตอร์) จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลัย     
-  ปริญญำโท (วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต - สถิติ) 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์    
-  ปริญญำตรี (ศึกษำศำสตรบัณฑิต - คณติศำสตร์) 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
หลักสูตร 
- Director Certification Program (DCP 151/2011) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
 

50,000 - 
 

2555 – ปัจจุบัน 
 
2554 – ปัจจุบัน 
2547 - 2554 
 
 
 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ส ำนักกรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

ธนำคำร 
 
ธนำคำร 
ธนำคำร  
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A1-13     

 

 

 

ชื่อ-สกุล /ต ำแหน่ง  
อำยุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่และทักษะกำรเป็นกรรมกำร 

สัดสว่นกำร
ถือหุ้น* 

(จ ำนวนหุ้น)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และกำรเปน็กรรมกำรในบริษัทอ่ืน  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

18. นำยวีระศักดิ์  ตันตินิกร 
      กรรมกำรบริหำร 
      ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ส ำนักงำนขำยภำค – ภำค
ตะวันออกและภำคใต้ สำย
เครือข่ำยกำรขำยและบริกำร 
      

 

50 -  ปริญญำโท (รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต)  
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์   
-  ปริญญำตรี  (นิติศำสตรบัณฑิต)   
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
หลักสูตร 
- Director Certification Program (DCP 151/2011) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 

8,000 - 
 

2554 – ปัจจุบัน 
2553 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2549 - 2553 
 

กรรมกำรบริหำร 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ส ำนักงำนขำยภำค – ภำค
ตะวันออกและภำคใต้ สำย
เครือข่ำยกำรขำยและบริกำร 
ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส  
สำยสินเชื่อรำยย่อย                

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 

ธนำคำร 
ธนำคำร 
 
 
 
ธนำคำร  
 

19. นำยสำธิต  บวรสันติสุทธิ์ 
      กรรมกำรบริหำร 
      ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์ทรัพยำกร
บุคคล สำยบริหำรทรพัยำกร
บุคคล 
       

 

50 
 

-  ปริญญำโท (บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต - กำรตลำด) 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์    
- ปริญญำตรี  (เภสัชศำสตรบัณฑิต)
มหำวิทยำลัยมหิดล 
หลักสูตร 
- Director Certification Program (DCP 151/2011) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 

- - 
 

2555 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2554 – ปัจจุบัน 
2553 - 2555 
 
2552 - 2553 
 
2550 - 2552 
 
2549 - 2550 
 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์ทรัพยำกร
บุคคล สำยบริหำรทรพัยำกร
บุคคล 
กรรมกำรบริหำร 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
สำยธนบดีธนกิจ 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร  
สำยกำรตลำดตัวแทน 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร  
ฝ่ำยกำรตลำดกำรลงทุน 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร  
ฝ่ำยกองทุนรวม 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 
 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคิน จ ำกัด 
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน  
แอสเซท พลัส จ ำกัด 
 

ธนำคำร 
 
 
 
ธนำคำร 
ธนำคำร 
 
ประกันชีวิต 
 
ธนำคำร 
 
หลักทรัพย ์
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ชื่อ-สกุล /ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่และทักษะกำรเป็นกรรมกำร 

สัดสว่นกำร
ถือหุ้น*  

(จ ำนวนหุ้น)  

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และกำรเปน็กรรมกำรในบริษัทอ่ืน  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

20. นำงสุวรรณี  วัธนเวคิน 
      กรรมกำรบริหำร 
      ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
ฝ่ำยบริหำรทรพัย์สินรอขำย 

 

49 -  ปริญญำโท (Master of Business Administration) 
New Hampshire College, New Hampshire, U.S.A.      
- ปริญญำตรี  (Bachelor of Science in 
Management) Northeastern University, Boston, 
U.S.A. 
หลักสูตรกำรอบรม 
- Financial Statements for Directors (FSD 
13/2011) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 

- เป็นน้องสะใภ้ของ 
นำยสุพล วัธนเวคิน  
และพี่สะใภ้ของ
นำงสำวฐิตินันท์  
วัธนเวคิน 

2554 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน 
 
 
2549 - 2552 
 
 

กรรมกำรบริหำร 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
ฝ่ำยบริหำรทรพัย์สินรอขำย 
สำยบริหำรหน้ี 
ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำย
บริหำรทรัพย์สินรอขำยสำย
บริหำรหน้ี 
 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

ธนำคำร 
ธนำคำร 
 
 
ธนำคำร 

21. นำยชัยวัฒน์ เลิศวนำรินทร ์
      ประธำนสำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ** 
 

53 - ปริญญำโท (บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต) 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

- ปริญญำตร ี(วิทยำศำสตรบณัฑิต) 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

 

- - 
 

2555 – ปัจจุบัน 
 
2550-2554 
 
2549-2554 

ประธำนสำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ผู้พิพำกษำสมทบ 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 
ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) 
 
ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศกลำง 

ธนำคำร 
 
ธนำคำร 
 
หน่วยงำนรำชกำร 
 

22. นำงสุรีย์  หำญพินิจศักดิ์ 
      ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส   
      หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี 
 

53 -  ปริญญำโท (บัญชมีหำบัณฑิต ) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
-  ปริญญำโท (รัฐศำสตรมหำบัณฑิต - สำขำกำรเมือง
กำรปกครอง) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
-  ประกำศนียบัตรชั้นสูงทำงกำรสอบบัญชี 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
- ปริญญำตรี (บัญชบีณัฑิต) (เกยีรตินิยมอันดับ 1) 
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3432   

10,000 - 2548 - ปัจจุบัน 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบัญช ี
สำยกำรเงินและงบประมำณ 

ธนำคำรเกยีรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
 

ธนำคำร 

 
หมำยเหตุ : * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554) 
                 ** ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนสำยงำน เมื่อวันท่ี 4 มกรำคม 2555 
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หมำยเหตุ :  

(1) ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัในบรษิัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินำคิน จ ำกัด และเป็นกรรมกำรมีอ ำนำจ 
(2) ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัในบรษิัทย่อย คือ บริษัท ส ำนักกฎหมำยเอรำวณั จ ำกัด และเป็นกรรมกำรมีอ ำนำจ 
(3) ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัในบรษิัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนเกียรตินำคิน จ ำกัด และเป็นกรรมกำรมีอ ำนำจ 
(4) ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรในบรษิัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินำคิน จ ำกัด 
(5) ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรในบรษิัทย่อย คือ บริษัทส ำนักกฎหมำยเอรำวัณ จ ำกัด 

 
ผู้บริหำรของธนำคำรเกียรตินำคนิ  จ ำกัด (มหำชน)  ไม่มีประวตัิกำรกระท ำผิดกฎหมำยและถูกพิพำกษำถงึที่สุดใหเ้ป็นบุคคลล้มละลำยหรือกระท ำผิดเกี่ยวกับทรัพยโ์ดยทุจริตในระยะ 10 ปีท่ี

ผ่ำนมำ 
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   ข้อมูลการด ารงต าแหน่ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของธนาคารในงของกรรมการและผู้บริหารของธนาคารในบริษัทย่อยบริษัทย่อย  ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม 25542554  

รำยชื่อ 
บริษัทย่อย 

(1)   บล.เกียรตินำคิน จ ำกัด (2) บริษัท ส ำนักกฎหมำยเอรำวัณ จ ำกัด (3) บลจ.เกียรตินำคิน จ ำกัด 
1. นำยสุพล               วัธนเวคิน    
2. นำยพิชัย               ดัชณำภิรมณ์    
3. รศ.มำนพ              พงศทัต    
4. นำยเชษฐ์              ภัทรำกรกุล    
5. นำยประวิทย์         วรุตบำงกูร    
6. นำยธำนินทร์         จิระสุนทร    
7. นำยสุรพล             กุลศิริ    
8. นำยธวัชไชย          สุทธิกิจพิศำล* X  / 
9. นำยประชำ           ช ำนำกกิจกกศล    
10. นำงสำวฐิตินันท์    วัธนเวคิน* /   
11. นำยศรำวุธ           จำรุจินดำ*  /  
12. นำยปฐม              อมรเดชำวัฒน์* /   
13. นำยชวลิต             จินดำวณิค* / / / 
14. นำงสำวนุจรี          ศิษฏศรีวงศ์    
15. นำยสิริ                 เสนำจักร ์    
16. นำงภิรดี               จงศิริวรรณชัย    
17. นำยสมเกียรติ       พงศ์จรรยำกุล    
18. นำยวีระศักดิ์         ตันตินิกร    
19. นำยสำธติ             บวรสันติสุทธิ ์    
20. นำงสุวรรณี           วัธนเวคิน    
21. นำยชัยวัฒน์         เลิศวนำรินทร ์    
22. นำงสุรีย์               หำกพินิจศักดิ์    

  หมำยเหตุ  1.  /  =  กรรมกำร    x = ประธำนกรรมกำร 
  2. *  = กรรมกำรที่มีอ ำนำจ 
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     การด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25542554 
  

รำยชื่อกรรมกำร บล. เกียรตินำคิน บลจ. เกียรตินำคิน ส ำนักกฎหมำยเอรำวัณ 

1. นำยธวัชไชย              สุทธิกิจพิศำล C D  

2. นำงสำวฐิตินันท ์       วัธนเวคิน D   

3. นำยศรำวุธ               จำรุจินดำ   D, MD 

4. นำยปฐม                  อมรเดชำวัฒน์ D,AC   

5. นำยชวลิต                 จินดำวณิค D, AC D, AC D 

6. นำยชำกศักดิ์            ธนเตชำ D, MD D  

7. นำยพิชิต                   อัครำทิตย์  C  

8. นำยศุภกร                 สุนทรกิจ  D, MD  

9. นำยยิ่งยง                   นิลเสนำ  D, AC  

10. นำยธีระพงษ์             นิลวรสกุล  D  

11. นำยธำนินทร์            จิระสุนทร   C 

 

    C = ประธำนกรรมกำร 
    D = กรรมกำร 
    AC = กรรมกำรตรวจสอบ 
    MD = กรรมกำรผู้จัดกำร 
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ 33  
  

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบธนำคำร เกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วย นำยพิชัย ดัชณำภิรมย์ เป็นประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ รศ.มานพ พงศทัต นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล และ นายประวิทย์ วรุตบางกูร (ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ครั้งที่ 1/2554 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2554) เป็นกรรมการตรวจสอบ และในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกำร
ประชุมรวม 12 ครั้ง โดยได้ด ำเนินงำนสรุปดังนี้   

 ในทุกไตรมำสได้ทบทวนรำยงำนทำงกำรเงินโดยประชุมพิจำรณำร่วมกับผู้บริหำรในสำยงำนกำร เงินและ
งบประมำณ และผู้สอบบัญชีภำยนอกของธนำคำรเพื่อพิจำรณำข้อสังเกตต่ำงๆ จำกกำรตรวจสอบ หรือสอบ
ทำนงบกำรเงิน และมีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภำยนอกโดยไม่มีผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบอยู่ด้วย 

 สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและระบบควำมปลอดภัยของข้อมูลสำรสนเทศร่วมกับผู้ตรวจสอบภำยใน 
เพื่อประเมินประสิทธิผลและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบควบคุมควำมปลอดภัยใน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยงำนกำรประเมินระบบควบคุมภำยในและ
ดูแลให้มีกำรทบทวนระบบควบคุมภำยในกรณีเรื่องที่มีควำมเส่ียงในด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้มี
มำตรกำรควบคุมที่เหมำะสม และพิจำรณำผลกำรตรวจสอบกำรบริหำรร่วมกับผู้ตรวจสอบภำยใน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนแม่บทส ำหรับกำรตรวจสอบและแผนงำนตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปี 2555 

 สอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียง ที่มีควำมเชื่อมโยงกับระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อกำรจัดกำรควำมเส่ียงทั่วทัง้
ธนำคำร โดยกำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียงผ่ำนสำยงำนบรหิำรควำมเส่ียง และสำยตรวจสอบภำยใน โดย
มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ ข้อบ่งชี้ควำมเส่ียง ประเมินควำมเส่ียง กำรจัดกำรควำมเส่ียง และกำรติดตำมผล
ควำมคืบหน้ำเป็นรำยไตรมำส มกีำรก ำหนดดชันีชี้วดัควำมเส่ียงทีส่ ำคัญ ซึ่งถือเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ มี
กำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินกำรกรณีเกิดเหตุกำรณ์วกิฤต ใหเ้หมำะสมตำมสถำนกำรณ์ มีกำรก ำหนดควำมเส่ียง
ที่ยอมรับได้ และระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ รวมทั้งมกีำรทบทวนควำมเส่ียงให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบันตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ธนำคำรก ำหนด และเป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 5 
ด้ำน ได้แก่ ควำมเส่ียงด้ำนกลยทุธ์ ด้ำนเครดติ ด้ำนตลำด ด้ำนสภำพคล่อง และควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร ที่
ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเห็นว่ำ ธนำคำรมกีำรบริหำรควำมเส่ียงที่
เหมำะสม มีประสิทธิภำพ 

 ทบทวนกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน และพิจำรณำกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน
โดยถือหลักควำมโปร่งใสและกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพยีงพอเป็นหลักในกำรปฏิบัตงิำนท่ีสอดคล้องกับ
นโยบำยของธนำคำรและเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี 

 

 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  

 

A3-2 

 

 

 ทบทวนระบบกำรก ำกับดแูลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร
รวมถงึกำรปฏิบัตติำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน และกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยประชุมรว่มกับผู้ตรวจสอบภำยใน เพื่อประสำนงำนให้
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรให้ถูกต้อง 

 พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผูส้อบบัญชีภำยนอกในกำรท ำหน้ำที่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบยงัได้พิจำรณำและเสนอแนะรำยชื่อผู้สอบบัญชีภำยนอกของธนำคำรและก ำหนดค่ำสอบบัญชี
ประจ ำปี 2555 ต่อคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำ 

ในกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ทบทวนและพิจำรณำกำรด ำเนนิงำนหลัก
ของธนำคำรโดยพจิำรณำร่วมกับผู้บริหำรของธนำคำรท่ีรับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้ตรวจสอบภำยนอก 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่กระบวนกำรจัดท ำงบกำรเงินของธนำคำรมีระบบกำรควบคมุอยำ่งเหมำะสม
เพียงพอ และงบกำรเงินของธนำคำรไดจ้ัดท ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป เชื่อถือได้ ซึ่งได้น ำระบบกำร
บริหำรควำมเส่ียง และกระบวนกำรตรวจสอบมำพจิำรณำด้วยแลว้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำของผู้สอบบัญชีภำยนอก และได้เสนอ
รำยชื่อผู้สอบบัญชี  ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที ่3356 หรือ นำยเพิ่มศกัดิ์ จิระ
จักรวฒันำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที ่3427 หรือ คุณนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียน
เลขที ่3809 หรือนำยชวำลำ    เทียนประเสริฐกิจ ทะเบยีนเลขที ่ 4301 แห่งส ำนักงำน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ  
ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกดั เป็นผู้สอบบัญชีของธนำคำรประจ ำปี 2555 และได้ให้ควำมเห็นชอบคำ่สอบบัญชีประจ ำป ี
2555 ต่อคณะกรรมกำรธนำคำร เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้นพจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติคำ่สอบบัญชี
ต่อไป 

 

 

วันท่ี  20 กมุภำพันธ์ 2555 

ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  

 
................................................ 

(นายพิชัย   ดัชณาภิรมย์) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2549 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง รศ.มำนพ 
พงศทัต ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน นำยเชษฐ์ ภัทรำกรกุล และนำยสุรพล กุลศิริ ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  ท ำให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมี
จ ำนวนทั้งสิน้ 3 คน ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 2 คน และอีก 1 คนเป็นกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผู้บริหำร 

ในรอบปี 2554 ที่ผ่ำนมำ มีกำรประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตที่มีอย่ำงเคร่งครัด มีกำร
คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ในคณะกรรมกำร ดูแลให้คณะกรรมกำรธนำคำรมี
ขนำดและองค์ประกอบที่เหมำะสมกับองค์กร โดยค ำนึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมกำรธนำคำรที่ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม กำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป  ก ำหนดแนวทำงกำร
ประเมินผลงำนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป  เพื่อพิจำรณำปรับผลตอบแทน
ประจ ำปี โดยค ำนึงถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและควำมเส่ียงที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงค่ำงำน  โครงสร้ำง กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและ
แผนสืบทอดต ำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูง 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้เปิดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ  รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำน
ก ำหนดค่ำตอบแทนและควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำนประจ ำป ี2554 นี้แล้ว 
 

 
 
 
                ..........................................................       

      (รศ.มานพ พงศทัต) 
    ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก ากับกิจการรายงานคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก ากับกิจการ  
  

 คณะกรรมกำรธนำคำรมีมติอนุมัติกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และก ำกับกิจกำร เมื่อวันท่ี 
17 มกรำคม 2554 ประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน โดยมี นำยเชษฐ์ ภัทรำกรกุล กรรมกำรอิสระ เป็นประธำนคณะกรรมกำร
ก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และก ำกับกิจกำร  นำยประวิทย์  วรุตบำงกูร กรรมกำรอิสระ  นำยธำนินทร์  จิระสุนทร 
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร  และนำงสำวพรทิพย์  ชูพระคุณ เลขำนุกำรบริษัท เป็นกรรมกำร  มีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรก ำกับ
ดูแลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ให้มีกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ รวมถึงกำรก ำกับดูแลเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลท่ีดี 
 

 ในรอบปี 2554 คณะกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และก ำกับกิจกำร มีกำรประชุมรวม 11 ครั้ง ได้

ด ำเนินกำรตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนด  สรุปกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคัญ ดังนี้ 

1. พิจำรณำทบทวนกฎบัตรสำยก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์  (Compliance Charter) เพื่อก ำหนดสิทธ ิ หน้ำที่และ

ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ เพื่อให้ธนำคำรมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำร

ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่ด ี มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำง

กำรเงิน 

2. ทบทวนโยบำยดำ้นกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์  (Compliance Policy) ตำมแนวปฏิบัติธนำคำรแห่งประเทศไทย เรื่อง 

กำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของสถำบันกำรเงิน รวมถงึอนมุัติแผนงำนก ำกับกำรปฏิบัตติำมกฎเกณฑ์ประจ ำปี

ของสำยก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของธนำคำร 

3. รับทรำบรำยงำนปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนตำ่งๆ ทีน่ ำเสนอโดยสำยก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์เป็น

ประจ ำทุกเดือน พร้อมใหค้วำมเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงประเด็นตำ่งๆ เพื่อให้กำร

ปฏิบัติงำนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของทำงกำร 

4. พิจำรณำทบทวนหลักเกณฑ์เรื่อง รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง          

กำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนั รวมถึงระเบยีบกำรซื้อขำย/เปดิเผยรำยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยใน เพื่อเปน็กำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำรก ำกับกิจกำรท่ีดี เพื่อควำมโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ธนำคำรและผู้ถือหุ้น  

5. ให้ควำมเห็นชอบแนวทำงกำรรำยงำนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรในรำยงำนประจ ำปี 

6. ก ำหนดช่วงเวลำเปิดรับเรื่องกำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล

เพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ เพื่อเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรส ำรวจโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแล

กิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย ทีก่ ำหนดเรื่องกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอวำระกำรประชมุ หรือส่งค ำถำมเกี่ยวกับ

ธนำคำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยเปิดใหเ้สนอตั้งแต่ วันท่ี 1 ตุลำคม  – 

30 ธันวำคม ของทุกปี  
 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  

 

A3-5 

 

 ในปี 2554 ธนำคำรได้รับรำงวัลเกียรติยศแห่งปีของตลำดทุน รำงวัลบริษัทจดทะเบียนดำ้นกำรรำยงำน     บรรษัทภิ

บำลดีเยีย่ม ตอ่เนื่องเป็นปีท่ี 2 จำกรำงวัลที่ธนำคำรได้รับสะท้อนให้เห็นถงึกำรบริหำรงำนของธนำคำรในกำรยดึหลักกำรก ำกับ

ดูแลกิจกำรท่ีดี ซึง่ธนำคำรพร้อมจะยึดถือปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องตอ่ไป 

  

 

 

 
 
 
 
                       .............................................................     
                        (นายเชษฐ์  ภทัรากุล) 

      ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และก ำกับกจิกำร 
 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2554  
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รายงานรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน  
  

คณะกรรมกำรธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของธนำคำร และงบกำรเงินรวม
ของธนำคำรและบริษัทย่อย รวมถึงสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึ้นตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ  ใช้  
ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง และประมำณกำรท่ีดีที่สุดในกำรจัดท ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  งบกำรเงินดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและให้
ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่
ผ่ำนมำที่เป็นจริง โปร่งใส่ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป 

 
คณะกรรมกำรได้จัดให้มีและด ำรงไว้ซึ่งระบบบริหำรควำมเส่ียง  ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และ

กำรก ำกับดูแลที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูลทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ำรง
รักษำไว้ซึ่งทรัพย์สินของธนำคำร ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรธนำคำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ เป็นผู้ดูแลคุณภำพ
ของรำยงำนทำงกำรเงิน  ระบบควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเหมำะสม โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปี และแบบ 56-1 แล้ว 

 
คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในโดยรวมของธนำคำร มีควำมเพียงพอ เหมำะสม  และสำมำรถ

ให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงินของธนำคำร และงบกำรเงินรวมของธนำคำรและบริษัทย่อย 
ส ำหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2554 

 
 
 

 

  ........................................................           ……………………………………...  
(นายสุพล  วัธนเวคิน)     (นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล) 

      ประธำนกรรมกำร            ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

 
 


